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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 

térségi kapcsolatok 

Répcelak városa a Nyugat-Dunántúli régióban, Vas megye északkeleti határán fekszik, a 

Sárvári járásban, a Mosonmagyaróvár – Csorna – Szombathely – Zalalövő – Rédics felé menő 

86-os főúton. Területe 13,82 km2. 

A várost északról Dénesfa és Csánig, keletről Rábakecöl, délről Nick és Vámoscsalád, 

nyugatról pedig Répceszemere határolja. Rábakecöl és Répceszemere Győr -Moson-Sopron 

megyében található. 

Répcelaktól a vasi megyeszékhely, Szombathely 39,3 km -re található, amely közel 35 perc 

alatt elérhető közúton. Sárvár 22,3 km -re fekszik a várostól, közúton 25 perc alatt érhető el, 

Csorna 34,4 km-re helyezkedik el Répcelaktól, és közúton 34 perc alatt érhető el, Győr pedig 

66 km-re található, ami közel egy óra alatt érhető el autóval.  

Budapest 187 km-re fekszik a településtől mintegy 2,5 óra alatt elérhető Magyarország 

fővárosa, amely az M86-os jövő évre tervezett megvalósulásával stabilan 2 órára csökken.  

A környező országok fővárosai közül Pozsony közúton 108 km -re fekszik, amely másfél óra 

alatt elérhető, Bécs 134 km-re van Répcelaktól, ezt az utat autóval közel 2 óra alatt tudjuk 

megtenni. 

A várost érinti, a Hegyeshalom – Csorna – Szombathely vasútvonal. A vasútállomására 

elsősorban Csornáról és Szombathelyről, másodsorban Hegyesha lomról érkeznek 

személyvonatok. Ezen a vasútvonalon közlekedik a Győr - Budapest felé menő InterCity is, 

amely azonban nem áll meg a városban. Répcelaknak jelentős a logisztikai szerepe is, az itt 

működő Linde Gáz és Liss Kft. tevékenysége kapcsán .  

 

Geológia 

A Répce mente Vas megye legkisebb tájegysége, amely a megye északi részén , Győr-Moson-

Sopron megye szomszédságában fekszik.  

A Répce mente három különböző korú és eredetű szerkezeti egységből áll össze a földfelszín 

alatt. Mindhárom szerkezeti elem az Ausztroalpi nagyszerkezeti egység része, azaz az Alpok 

folytatásának tekinthetőek. Az Alpok több ezer méter magas vonulatai hazánk határánál 

lealacsonyodnak, majd fokozatosan a Kisalföld alá süllyednek, s a mélyben a Rába vonaláig 

követhetők nyomon. A terület mélyföldtani felépítését a Kisalföld területén jellemző 

metamorf rögvonulat határozza meg, mely Répcelak-Uraiújfalu területén 1300-1600 m 

mélységben húzódik.  
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A város a Kapuvári-sík dél-nyugati csücskében – egyes vélemények szerint már a Répce-síkon 

-, a Répce, a Kőris-patak és a Répce árapasztó csatorna között található. A kis táj túlnyomó 

része magas-ártéri helyzetű medencesíkság, ami délről északra  lejt. Legmagasabb pontja 141 

m. (Répcelak mellett). A terület a Rába É-nak lejtő, megsüllyedt, jelenkori folyóvízüledékkel, 

főleg iszappal borított hordalékkúp-lejtője, amelyből az É-i peremen néhány homokkal 

borított terasz-sziget emelkedik ki. 

Éghajlat 

A térség éghajlatát kettős hatás éri. Érvényesül a Nyugat -Dunántúlra jellemző atlanti hatás, 

ami elsősorban a mérsékeltebb hőingásban és az egyenletes eloszlású csapadékban nyilvánul  

meg. Ezzel párhuzamosan érvényesül a Kisalföld medence jellegű hatása is, ami leginkább a 

fokozott párolgásban és a csapadékösszegek alacsonyabb értékeiben jelentkezik , amit az 

Alpok vonulatain átkelő légtömegek enyhe főn jellege tovább fokozhat. Nagy 

általánosságban úgy jellemezhető a térség klímája, hogy a Répce mente a csapadékos 

Nyugat-Dunántúl egyik legszárazabb területe.  

Évente kb. 60-65 napsütés nélküli nap fordul elő. A napsütés évi összege nyugaton 1950 óra 

alatti, kelet felé növekszik, és ott meghaladja az 1950 órát. Nyáron 760-770 óra, télen 180-

185 óra napfényösszeg várható.  

Az évi középhőmérséklet néhány tizedfokkal az országos átlag alatt marad (9,5 - 9,7°C), a 

leghidegebb hónap a január. Ilyenkor átlagosan -1,5°C-ig csökken a hőmérséklet. A 

legmagasabb hőmérséklet júliusban mérhető, amikor a havi középhőmérséklet. 20,2-20,5°C 

között mozog. A nyári legmagasabb hőmérséklet 32,5- 33 °C, a téli leghidegebbeké -15.5 és 

-16°C közötti. Mérsékelt az évi közepes hőingás (21,7°C). A vegetációs időszak 

középhőmérséklete 16.2 - 16.5°C között van. A fagymentes időszak hossza átlagosan 185 nap 

(ápr.14-okt. 21.). 

A tájra a nyugatias szelek szállítanak párás légtömegeket, ötvenéves mérési adatok  tükrében 

átlagosan kb. 650 mm csapadék hullik. A legcsapadékosabb hónap a július, amikor kb. 73-87 

mm eső esik. A legszárazabb hónap a január, 32-37 mm csapadékösszeggel. A vegetációs 

időszakban a csapadék mennyisége 370-390 mm. A Répce vidékén évente kb. 90 csapadékos 

nap fordul elő. Jellemzőek a gyakori kiadós felhőszakadások, különösen május és szeptember 

között. Évente kb. 35 napon át fedi a tájat átlagosan 4 -5 cm vastagságban hótakaró. A 

hótakarós napok száma 40-42 nap, a maximális hóvastagság 23 cm. Évente 30 -35 ködös nap 

fordul elő, elsősorban októbertől februárig.  

Az uralkodó szélirány az északi. A nyugati szelek a Kárpát -medencébe a hegyszorosokon át 

áramlanak be, és a Kisalföldön szétterülő légtömeg a Répce mentére már É -i (ÉNy-i) szelek 

formájában érkezik.1 

                                                           
 

1 Forrás: Répcelak Város Fenntarthatósági Terve (LOCAL AGENDA 21), 2011  
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 

Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 

területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 

vizsgálata 

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban Répcelakra vonatkozóan konkrét említést nem 

tesz. Azonban átfogóan több prioritás is, fejlesztési cél is érinti a várost. 

 

Átfogó fejlesztési célok  

1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés  

Cél a meglévő értékeket megőrző, kiszámítható, érték -, tudás- és munkaalapú, hozzáadott 

értéket és közhasznokat eredményező, valamint a takarékos és hatékony erőforrás -

felhasználásra épülő gazdasági növekedés, fejlődés és jövedelemtermelés biztosítása, a 

globális gazdasághoz való felzárkóztatás és a hazai foglalkoztatás jelentős bővítése.  

A cél elérése érdekében kiemelt eszközök a gazdaságba történő beruházások és a 

vállalkozásfejlesztés támogatása, a kis- és középvállalkozások, a családi gazdaságok, a 

nemzeti vállalatok megerősítése és piaci lehetőségeik szélesítése, a biztonságos 

élelmiszerellátás, a helyi gazdaság megerősítése, a helyi közösségek autonóm, önfenntartó 

és öngondoskodó erejének a helyreállítása.  

 

2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom  

Cél a népességszám növelése, a gyermekvállalás ösztönzése. Továbbá cél a népesség 

szellemi, erkölcsi, tudásban, készségekben és értékekben való  gyarapodásának elősegítése, 

az alsó-, az alsó-közép- és a középosztály, valamint a kis közösségek és családok felemelése , 

megerősítése, a nemzeti, közösségi és egyéni felelősségvállalás és érték átadás növelése. 

Kiemelt cél a társadalmi megújulás és gyógyulás elősegítése, az egészséges életmód, a sport 

és a mozgás, a kultúrához való hozzáférés és a közművelődés biztosítása, valamint az 

egészséges táplálkozás ösztönzése. Ehhez kapcsolódik az egészségi állapot javítása, a 

hatékony közegészségügy és egészségügyi szolgáltatások, a megelőzés és rekreáció 

biztosítása, a kulturális örökség megőrzése.  

Cél továbbá a nemzeti hagyományokat tiszteletben tartó, hatékony és jó állam létrehozása, 

a közszolgáltatások megújítása. Ennek keretében a növekvő társadalmi biztonság – kiemelt 

figyelmet fordítva a lakossági közbiztonság, a szociális, családi és személyi biztonság, az 

információbiztonság, a munkahelyi biztonság – megteremtésére. 
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3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme  

Cél a hosszú távú gazdasági potenciálunkat és életfeltételeinket biztosító természeti 

erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése, az erőforrások megőrzése a 

jövő generációinak számára, mind mennyiségben, mind minőségben.  

Cél az élelmiszer-, az energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság megteremtése, az 

egészséges ivóvíz ellátás, az élővilág sokféleségének, a tájak sokféleségének és értékeinek, 

illetve az épített örökség értékeinek megőrzése, az egészséges élet környezeti feltételeinek 

és jobb minőségének biztosítása, a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás 

elősegítése. 

 

4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet  

Cél egy területileg összehangolt, harmonikusan és fenntartható módon működő, a meglevő 

térszerkezet értékeit megtartó, a makroregionális és globális kapcsolatokban aktívan részt 

vevő térszerkezet kialakítása, amelyben az ország, a Kárpát -medence és Európa 

szempontjából egyaránt jól együttműködő, értékeket teremtő és védő partnerként vehet 

részt az ország minden térsége és települése.  

Egyaránt fontos az európai integráció, a közép -európai kohézió megteremtése. A 

többközpontú térszerkezet megvalósítása érdekében szükséges az ország Budapes t 

központúságának oldása, a gazdasági fejlődést biztosító beruházások területi terítése, a 

térségi versenyképességet segítő térszerkezet, térségi kapcsolatok kialakítása, erősítése.  

A térségi integráció, térségi kapcsolatok és együttműködések elmélyítéséhe z szükséges a 

város-vidék kapcsolatok megújítása, a térségi autonómia, az önellátó és önfenntartó 

képesség erősítése. A területi kohézió és a térségi esélyegyenlőség erősítéséhez 

kiegyensúlyozott térszerkezet, területi kiegyenlítődés, a perifériák és elmar adott térségek 

felzárkóztatása, a térségi sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása 

szükséges. 

 

Specifikus célkitűzések  

Répcelakot érintően a következő specifikus célkitűzések emelhetők ki:  

Szakpolitikákban érvényesítendő specifikus cé lok 

1. Versenyképes, innovatív gazdaság  

Cél a magyar gazdaság újra-pozícionálása, kedvező helyzetét visszaszerezni és megerősíteni 

a külföldi és belföldi piacokon egyaránt. A gazdasági ágazatok és erőforrások, értékek 

fenntartható használatára alapozva növelni szükséges az ország versenyképességét, 
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importkiváltó gazdasági termelését, a foglalkoztatás ösztönzését és a megélhetés 

biztosítását. 

 

2. Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség - és sportgazdaság  

Cél a gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése, ennek keretében az egészségügyi 

szolgáltatások és - ellátások biztosítása, az egészséges életmódra való törekvés ösztönzése, 

kiemelt tekintettel a sportra, a rekreációra és az egészséges táplálkozásra.  

 

3. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás 

Cél, a vidéki térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek 

érdekében tájaink értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes 

agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság megteremtése,  a vidéki gazdaság 

létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, 

a vidéki népesség életminőségének javítása.  

 

4. Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I  

Cél, a kreatív képességeinkre, tudásunkra építő értékteremtés, ennek érdekében az 

információs-kommunikációs háttér javítása, az ehhez szükséges megfelelő és korszerű 

képzési rendszer létrehozása, ami biztosítja a piacképes és gyakorlati tudás megszerzését, 

illetve kedvező szellemi és innovációs környezetet biztosít a fejlesztéseknek. Ezáltal egy 

kezdeményező, akár egész életen át tartó, önálló tanulásra képes, fejlett munkakultúrájú 

munkaerő-piaci kínálat teremthető meg az országban.  

 

5. Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom  

Cél egy olyan szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő és valló társadalom kialakítása, 

amelyik képes mind a helyi közösségi, mind a nemzeti szintű megújulásra.  

 

6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság  

Célunk a magyar közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság 

és a tudás szolgálatában. 
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7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme  

Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, így a fenntartható 

energia- és hulladékgazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés, a stratégiai természeti 

erőforrások (a víz, a talaj, az ásványkincsek) fenntartható használata, a biodiverzitás 

megőrzése, a természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása, és a 

környezetbiztonság erősítése. További cél a fenntartható életmód, fogyasztás és termelés 

elterjesztése, a környezettudatosság erősítése.  

 

Területi specifikus célok  

1. Az ország makroregionális szerepének erősítése  

Cél az ország központi fekvéséből adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, 

makroregionális központi funkcióinak erősítése.  

 

2. A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat  

Cél a településhálózat egységes elvek alapján történő fejlesztése,  a többszintű 

településhálózati kapcsolatok kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika és 

városfejlesztés, a városhálózati kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális 

fejlesztése. 

 

3. Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése  

Cél – a Nemzeti Vidékstratégiával összhangban – a vidéki térségek táji és közösségi értékeire, 

természeti erőforrásaira, táji, kulturális, valamint épített örökségeire és értékeire alapozott 

fejlesztése. Célunk továbbá a speciális térségi vidékfejlesztési problémák kezelése, az 

elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosítása és a foglalkoztatás növelése a  hátrányos helyzetű vidéki térségekben.  

 

4. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése  

Cél a kiemelkedő táji értékeket képviselő térségek, kultúrtájak értékőrző fejlesztése, a táji 

értékeikben rejlő potenciál kibontakoztatása és az egyedi karakterükre építő térség  integrált 

kezelése. 

 

 

 



Répcelak Város Településfejlesztési Koncepciója  

Megalapozó vizsgálat  Oldal 7 

5. Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés  

Cél a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése speciális 

gazdaságpolitikai eszközökkel, a saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik 

kibontakoztatásával, valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez 

történő hozzáférés biztosításával, elérhetőségének javításával.  

 

6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása  

Cél egy olyan közlekedési struktúra kialakítása, ami elősegíti a társadalmi mobilitást, a 

különböző területi szintek gyors és könnyű elérhetőségét, ezáltal kialakítva egy dinamikus 

térségi kapcsolatrendszert, amelynek révén valamennyi szolgáltatás elérhetővé válik egy 

település vagy térség szűkebb és tágabb környezetének egyaránt.  

Így biztosítható, hogy az egyes térségek képesek legyenek hatékonyan kiaknázni gazdasági 

potenciáljukat, ezzel erősítve a piaci versenyképességüket.  

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban  Vas megyére vonatkozóan megfogalmazott 

fejlesztési irányok, melyek átfogóan érintik Répcelakot, a következők:  

 Észak-déli, kelet-nyugati irányú nemzetközi közúti és vasúti közlekedési tengelyek 

fejlesztése és azokhoz kapcsolódóan a megyén belül a települések elérhetőségének 

javítása, valamint a fejlesztések eredményeként Szombathely -Körmend térségében a 

logisztikai tevékenység bővítése. 

 Szektorokon és határokon átívelő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési 

együttműködések támogatása  

 Komplex humánerőforrás fejlesztési program a helyi alap -, közép- és felsőfokú 

képzések összehangolt fejlesztésével, a meglévő kapacitások erősítésével, a K+F 

teljesítmény növelése, kiemelten az alkalmazott kutatásban.  

 Megújuló energiák fenntartható hasznosítása (termál -, bio-, szél- és napenergia). 

 Az agrárium fejlesztése a helyi termelői piacok megteremtése mellett a mag asabb 

hozzáadott értéket jelentő helyi élelmiszer -feldolgozás erősítésével. 

 

Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja  konkrétan nem 

fogalmaz meg célkitűzést, intézkedést Répcelakra vonatkozóan. A programban található 

prioritások és intézkedések azonban közvetetten érintik a települést.  
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1. ábra - Vas megye fejlesztési célrendszere - Forrás: Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú 

Területfejlesztési Programja  

 

 

Vállalkozás Fókuszú Gazdaságfejlesztési Prioritás  

A Vállalkozás Fókuszú Gazdaság-fejlesztési Prioritás célja, hozzájárulni ahhoz, hogy a megye 

településein működő vállalkozások sikeresen tudjanak önálló termékekkel megjelenni a 

piacaikon, másrészt minél nagyobb számban legyenek képesek egy adott termelés i láncban 

szereplővé válni. 

Intézkedések:  

 2.1.1. intézkedés: Kezdő- és Mikrovállalkozások 

 2.1.2. intézkedés: Kis- és Középvállalkozások 

 2.1.3. intézkedés: Nagyvállalati Program  

 2.1.4. intézkedés: Járműipari és Mechatronikai program  

 2.1.5. intézkedés: Kreatívipari és K+F+I program  

 2.1.6. intézkedés: Szociális vállalkozás-fejlesztő program 

 2.1.7. intézkedés: Alkonygazdaság program  

 2.1.8. intézkedés: Ipari területek helyi alapinfrastruktúrájának kiépítése, fejlesztése  

 

Élelmiszer-termelés Prioritás  

Az élelmiszer helyi előállítása számos szempontból rendkívül jelentős Vas megye számára. 

Meghatározó jelentőségű abból a szempontból, hogy egészséges táplálékra van szükség a 

helyi iskolákban, óvodákban, illetve a közétkeztetésben. Fontos továbbá abból a 

szempontból is, hogy lehetőséget tud teremteni számos módon a helyi lakosságnak, hogy 

jövedelemtermelő tevékenységet tudjon végezni. És itt nem az a cél, hogy minden falusi 

háznál újra megjelenjen az állattartás és zöldség-, gyümölcstermesztés - hiszen azt 

területileg, mennyiségileg bizonyos koncentráció mellett lehet megtenni –, de ahol 

lehetséges a megfelelő feltételeket biztosítani, és van rá nyitottság, ott tenni kell érte.  
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Intézkedések:  

 2.2.1. intézkedés: Agrárvállalkozói Központ  

 2.2.2. intézkedés: Járási  rövid ellátási láncok kialakítása  

 2.2.3. intézkedés: Élelmiszer látványüzemek kialakítása  

 

Turizmus Prioritás  

Vas megyében a turizmus egyértelműen számos kihívással küzd. Az erre adandó megfelelő 

válasz komplex megoldást kell, hogy tudjon kínálni. Ezért egyszerre kell fókuszálni minőségi 

és koordinált termék- és szolgáltatás-kínálatra, nemzetközi elvárásoknak megfelelő 

gyógyászatra, és többféle célcsoportra építő turizmusra. Mindezt összehangolt 

kommunikációval megtámogatva. 

Intézkedések:  

 2.3.1. intézkedés: Gyógyászati és wellness turizmus  

 2.3.2. intézkedés: Szelíd turizmus  

 2.3.3. intézkedés: Kulturális, vallási és esemény turizmus  

 2.3.4. intézkedés: Nagyléptékű szabad vízfelület – Bük térsége 

 2.3.5. intézkedés: Koordináció – turizmus szervezés és marketing  

Energia-hatékonysági prioritás  

Az élhető, értékteremtő Vas megye célkitűzésnek, illetve a turizmus programban 

megfogalmazott egészség, minőség, egyediség víziónak a stratégia minden elemében meg 

kell tudni felelni. Az összetett elképzelés egy további szerves elemét fogja jelenteni az 

integrált energia-hatékonysági program megvalósítása.  

 

Intézkedések:  

 2.4.1. intézkedés: Épületenergetika  

 2.4.2. intézkedés: Közvilágítás program  

 2.4.3. intézkedés: Zöld hő program  

 2.4.4. intézkedés: Smart City program  
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Emberi Erőforrás Fejlesztés prioritás  

A megye lakosságát ösztönözni, segíteni abban, hogy egészségtudatos életmódot folytasson, 

rendkívül fontos. Tudatosítani kell, hogy minden egyénnek felelőssége van abban, hogy 

milyen életkilátásai vannak, és milyen mértékben és időtávon képes teljes értékű munkát 

végezni és életet élni.  

Intézkedések:  

 2.5.1. intézkedés: Egészséges életmód program  

 2.5.2. intézkedés: Aktív szabadidő program  

 2.5.3. intézkedés: Tehetségek programja  

 2.5.4. intézkedés: Oktatás, képzési program 

 2.5.5. intézkedés: Kreatív város, fenntartható vidék – KRAFT program 

 2.5.6. intézkedés: Közösségi terek kialakítása, egyházi fejlesztések  

 2.5.7. intézkedés: Egészségügyi, szociális, közoktatási ellátás fejlesztése  

 2.5.8. intézkedés: Hivatali infrastruktúra fejlesztése 

 

Egészséges környezet prioritás  

Az egészséges környezet biztosítása a megye vonzerő növelésének, az életszínvonal további 

emelésének kulcseleme. A stratégiai program kiemelt fejezete, melynek jelentősége a 

lakosság teljes körének életminőségére kihat. 

Intézkedések:  

 2.6.1. intézkedés: Szennyvízkezelés, csapadékvíz elvezetés  

 2.6.2. intézkedés: Hulladékkezelési és hasznosítási rendszer fejlesztése  

 2.6.3. intézkedés: Ivóvíz-ellátás fejlesztése hatékonyság javítása és minőségmegőrzés 

érdekében 

 2.6.4. intézkedés: Települési környezet fejlesztése  

 2.6.5. intézkedés: Folyóvizek (pl. Rába, Répce, Marcal) menti területek összehangolt 

fejlesztése 

 

Közlekedés Fejlesztési Prioritás  

A megye külső kapcsolatainak erősítése, a periférikus területek bekapcsolása, valamint a 

térségi belső mobilitás elősegítése – figyelembe véve a megye aprófalvas 

településszerkezetét - a megyei fejlődésének kulcseleme. Rendkívül fontos beruházások 

történtek az elmúlt években, melyeknek folytatására, tudatos összekapcso lására nagy 

hangsúlyt kell helyezni.  
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Intézkedések:  

 2.7.1. intézkedés: A megye elérhetőségének javítása  

 2.7.2. intézkedés: Közösségi közlekedés fejlesztése  

 2.7.3. intézkedés: Kisléptékű közlekedési fejlesztések  

 2.7.4. intézkedés: Kerékpáros közlekedés  

 

 

2. ábra - Az átfogó céloknak és a megfogalmazott prioritásoknak, valamint az abból meghatározott 

intézkedéseknek az áttekintő ábrája  – Forrás: Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési 

Programja 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata  

1.3.1. Területrendezési tervek hierarchiája - felülvizsgálatuk időrendisége  

 

Az Országgyűlés által 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv 

áll a tervhierarchia legmagasabb szintjén (a továbbiakban: OTrT) . A törvény 2008-ban, 

valamint 2013-ban módosult. Az OTrT határozza meg az ország szerkezeti tervét, az egyes 

térségek térbeli rendjét,  természetföldrajzi, és közmű-infrastruktúra hálózatait. Az OTrT az 

ország táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságai alapján, ezen értékek megőrzése, 

illetve az erőforrások védelme érdekében, a fenntartható fejlődésre is tekintettel, 

meghatározza a főbb hálózati elemekkel és területfelhasználási módokkal, valamint az 

országos térségi övezetekkel kapcsolatos legfontosabb szabályokat.  

A térségi és a megyei területrendezési tervek feladata a térségi területfelhasználási 

kategóriák és övezetek kijelölése, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek 

pontosítása, mely az érintett  államigazgatási szervek véleményének figyelembe vételével 

történhet.  

Répcelak Vas megyében található, melynek területrendezési tervét Vas Megye Közgyűlése 

8/2006.(IV.28.) sz. önkormányzati rendelettel hagyta jóvá (a továbbiakban: VMTrT.) és a 

3/2008.(II.15.) számú, valamint a 19/2010.(XI.29.) sz. rendeleteiével módosította. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint a településrendezési 

eszközök készítése során igazolni kell a tervezett fejlesztések területi terveknek való 

megfelelőségét. Lásd az alábbi szakaszt, illetve a 4. számú  melléklet 5. pontját: 

„4. § (1) A koncepció  és a stratégia a területfejlesztési koncepciók és programok, a 

szakpolitikai és területi koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek 

figyelembevételével kerülnek kidolgozásra.”  

Az OTrT az ország szerkezeti tervében szereplő területfelhasználási kategóriáknak a megyék, 

és a települések szerkezeti terveiben történő érvényesítésérő l területfelhasználási 

kategóriánként eltérő %-ok megadásával rendelkezik (6.§)  

Az infrastruktúra hálózatok összehangolásáról a 9.§ előírásai intézkednek:  

„(5) A kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során  

a) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra -hálózatok és az egyedi építmények helyét a 

törvényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,  

b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre vetített 

hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított 

nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgál at 

alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.  

(6) A településrendezési eszközök készítése során  
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a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra -hálózatok és az egyedi építmények 

helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell meghatározni,  

b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra -hálózatoknak a település 

közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5% -kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 

területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési 

hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.  

12/A § (4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei 

területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a 

település közigazgatási területére eső  része legfeljebb ±5%-kal változhat.”  

 
Sajátos körülmény, hogy a jelen vizsgálat készítésének időszakában az utoljára 2013 -ban 

módosított OTrT átvezetése és pontosítása a VMTrT -ben nem történt meg. Ez a bizonytalan 

jogi helyzet megköveteli az országos előírások teljesülésének vizsgálatát a 

településfejlesztési és - rendezési eszközök készítésének szintjén is.  

 

1.3.2. Országos Területrendezési Terv 

Répcelak közigazgatási területét az OTrT jellemzően vegyes területfelhasználású térségbe 

sorolja. Ebben a léptékben a Répce-menti galéria erdő területek nem érzékelhetőek.  

 

3. ábra - Répcelak az OTrT Országos Szerkezeti Tervlapján - Forrás és jelkulcs: OTrT 

 

Az országos jelentőségű infrastrukturális hálózatok tekintetében a települést átszeli a 86.  

számú főközlekedési út. A településmagtól dél-keletre épülő M86-os gyorsforgalmi út átadás 

előtt áll. A fejlesztés hatása Répcelak tekintetében igen jelentős, mivel az építési 
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engedélyezési tervek csomóponttal is számolnak a város területén. A vasúti és a  kerékpárúti 

törzshálózat érintettsége változatlan marad.  

 

4. ábra - Répcelak az OTrT Ökológiai hálózat övezetében - Forrás és jelkulcs: OTrT  

 

A tervlapon jól látható, hogy az övezetbe az észak -nyugati folyóvölgyet követő galériaerdő 

területek tartoznak. Az OTrT az övezettel kapcsolatban az alábbi fő szabályokat állapítja meg:  

„Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 

kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökoló giai hálózat természetes és 

természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.  

Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.  

Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 

magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.”  
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5. ábra - Répcelak az OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület öve zetében - Forrás és 

jelkulcs: OTrT 

 

Az OTrT tájképvédelmi szempontból csak a közigazgatási határ észak -nyugati peremét tekinti 

kiemelten kezelendőnek.  

„A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és 

megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.  

Az övezet […] pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye 

területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelle g helyi 

jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 

megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottsá gokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználat helyi jellemzőit.  

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni. Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra -

hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 

tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 

elhelyezni.”  

 

Fentiekből következik, hogy az övezetbe tartozó területfelhasználási egységek kijelölése kor 

elsődleges szempont kell legyen a védelem alapjául szolgáló tájképi értékek 

fennmaradásának biztosítása. Legalább az érintett, beépítésre szánt területekre 

vonatkozóan meg kell határozni az elhelyezhető építmények tájba illesztésére vonatkozó 

szabályokat. 
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6. ábra - Répcelak az OTrT Országos vízminőség -védelmi terület övezetében - Forrás és jelkulcs: OTrT  

 

Répcelak a Rába-folyó térségét lefedő vízminőség-védelmi terület észak-nyugati határán 

terül el. A település közigazgatási területe csak zárványszerűen érintett az övezet által.  

Az OTrT rendelkezései az alábbiak:  

„Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő  bevezetéséről a kiemelt 

térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.  

Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az  építési övezetre vagy 

övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.  

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni.”  
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1.3.3. Vas Megyei Területrendezési Terv 

 

7. ábra - Répcelak a VMTrT Szerkezeti Tervlapján - Forrás: VMTrT  

 

Répcelak a megyei területrendezési tervben 

jellemzően városias települési térségként jelenik 

meg. Ide sorolták a keleti közigazgatási határ 

mellett tervezett üdülőterületet is. A külterület 

nagy része mezőgazdasági területfelhasználású 

térségbe tartozik. Csupán a település észak -

nyugati pereme és néhány védő erdőfolt kapott 

erdőgazdálkodási térségi besorolást.  

 

 

 

 

A terv tartalmazza a meglévő országos vasúti törzshálózat, a 86. számú főközlekedési 

útvonalat. Tervezett elemként jeleníti meg az M86 gyorsforgalmi úthálózat nyomvonalát, 

valamint a térségi kerékpár út-hálózat Répcelakot érintő szakaszát.  

A megyei terv nem alkot saját előírásrendszert a területfelhasználási k ategóriákat illetően, 

így a terület lehatárolások pontosításán túl az OTrT előírásai érvényesek.  
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A Répcelak közigazgatási területét érintő megyei övezetek  

 

8. ábra - Répcelak a VMTrT Ökológiai folyosó övezetében - Forrás: VMTrT  

 

Az OTrT vonatkozó előírásai az alábbiak:  

Magterület:  

Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:  

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó 

körülzárja, és  

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.  

A fenti bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 

területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 

biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 

működése.  

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra -hálózatok elemeinek nyomvonala, 

az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 

biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 

megoldások alkalmazásával helyezhetők el.  

Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 

bányatelek nem bővíthető.  
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Ökológiai folyosó:  

Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:  

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó 

körülzárja, és  

b) a kijelölést más jogszabály nem t iltja.  

A fenti bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 

területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 

biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 

fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.  

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra -hálózatok elemeinek nyomvonala, 

az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület ter mészetes 

élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 

működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.  

Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 

bányatelek nem bővíthető.  

Pufferterület: 

A településszerkezeti tervpuffer területen beépítésre szánt területet csak abban az esetben 

jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit,  

biológiai sokféleségét, valamint táji  értékeit nem veszélyezteti. 
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9. ábra - Répcelak a VMTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas 

övezetében - Forrás: VMTrT  

 

Az OTrT fontosabb vonatkozó előírásai az alábbiak:  

„Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.”  

„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési 

eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sor olni.” 

 

 

10. ábra - Répcelak a VMTrT Szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület övezetében - Forrás: 

VMTrT 
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Az OTrT fontosabb előírásai az alábbiak:  

„A megye területrendezési terve - a települési térség védelme érdekében  - a belterület határától 

legalább 1000 m, de legfeljebb 2000 m védőtávolságot határozhat meg, amelyen belül 

szélerőműpark nem létesíthető.”  

 

1.3.4. Vas Megyei Területrendezési Terv összevetése a hatályos OTrT -vel 

 

Az OTrT 2015. évi módosítása során megváltozott a térségi és megyei területrendezési 

tervekben alkalmazható övezetek köre és azok tartalmi előírásai is. A törvény 31/A.  §-a 

rendelkezik a területrendezési tervek újbóli összehangolásáról, 2015. december 31 -i 

határidő megjelölésével. A köztes időszak átmeneti rendelkezéseit a 31/B. § tartalmazza. Ez 

alapján a településrendezési eszközök készítésekor számos megyei övezet alkalmazásától el 

kell tekinteni. 

Az átmeneti helyzetre tekintettel, a megalapozó vizsgálat teljeskörűvé tétele érdekében 

ezen övezetek kivonatait is közreadjuk:  
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az 

adott település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai  

Répcelak hat magyarországi településsel határos: Csánig, Rábakecöl, Nick, Vámoscsalád, 

Répceszemere és Dénesfa.  

A magyar települések közül mindössze Körmend, Halogy, Felsőmarác és Ivánc települések 

rendelkeznek településrendezési eszközökkel. Kemestaródfa község településrendezési 

tervének készítése folyamatban van . 

 

11. ábra - Répcelakkal szomszédos települések  

 

1.4.1. Csánig 

 
Csánig község településszerkezeti tervét az 53/2005.(V.24.) Kt -határozattal fogadta el az 

önkormányzat. 

A település rendhagyó módon a belterületi lakóterületével kapcsolódik Répc elak keleti 

határához. Répce patak és az árapasztó által közrezárt település nagyrészt mezőgazdasági 

művelésű. Tervezett fejlesztésként a Kőris -patak menti horgásztavakra telepítendő üdülő 

említhető. 

A település településrendezési terve és fejlesztési elképzelései csak annyiban lehetnek 

hatással Répcelakra, amennyiben a két település tervezett üdülőterületei gyengítik vagy 

erősítik egymás potenciálját.  

Répcelak és Csánig történeti úthálózati kapcsolattal rendelkezik . 
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12. ábra - Csánig településszerkezeti terve  

 

1.4.2. Rábakecöl 

 

Rábakecöl településszerkezeti tervét a 18/2005.(V.04.) Kt -határozattal fogadta el az 

önkormányzat. Az M86 gyorsforgalmi út fejlesztése érdekében a terv 2011 -ben módosult.  

A település központi magját az M86-os útpálya elzárja a Répcelaki határtól. A köztes terület 

általános mezőgazdasági besorolású. Így a település fejlesztési elképzelései nincsenek 

közvetlen hatással Répcelakra.  

Répcelak és Rábakecöl nem rendelkezik közvetlen közúti összeköttetéssel.  
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13. ábra - Rábakecöl településszerkezeti terve  

 

1.4.3. Nick 

 

Nick településszerkezeti tervét 2004-ben fogadta el az önkormányzat, 120/2004.(VII.29.) 

számú határozatával. A településszerkezeti terv többször módosult, utoljára 2011 -ben az 

M86-os gyorsforgalmi úthálózati fejlesztés kapcsán.  

A település belterülete - hasonlóan Csánighoz - érintkezik Répcelak déli közigazgatási 

határával. Ugyanakkor a két település között épülő M86 gyorsforgalmi út hatására a két 

település egykor egymásra utalt, dinamikus kapcsolata megszűnik; a kapcsolat csupá n a 

közlekedési-infrastruktúra hálózatok szorítkozhat majd.  
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14. ábra - Nick településszerkezeti terve  

 

1.4.4. Vámoscsalád 

 

Vámoscsalád településszerkezeti tervét a 65/2006.(VI.14.) Kt -határozattal fogadta el az 

önkormányzat. 

Utoljára a terv 2011-ben módosult az M86-os gyorsforgalmi úthálózati fejlesztés érdekében.  

Vámoscsalád általános mezőgazdasági területekkel és erdőfoltokkal csatlakozik Répcelak 

nyugati területéhez. A tervben szereplő intézkedések Répcelakra nem gyakorolnak hatást.  

Répcelak és Vámoscsalád közvetlen közúti összeköttetéssel rendelkezik  
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15. ábra - Vámoscsalád településszerkezeti terve  

 

1.4.5. Répceszemere 

 

Répceszemere településszerkezeti tervét az 53/2006.(XII.13.) Kt-határozattal fogadta el az 

önkormányzat. 

A tervet nem sikerült digitális formában megszerezni, de mivel a két települést a Ré pce 

választja el, melyek környezete természeti védelem alatt áll, a két településnek közvetlen 

egymásra hatása nem várható. 

Répcelak és Répceszemere közvetlen közúti kapcsolattal rendelkezik.  
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1.4.6. Dénesfa 

 

A település rendezési tervét nem sikerült beszerezni. Mivel Dénesfa néhány száz méter 

hosszon határos csak Répcelakkal, várhatóan ez a hiány nem lesz kihatással a Répcelakon 

tervezettekre. 

 

16. ábra - Répcelakkal szomszédos települések légifotón - Forrás: Google Earth  

 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása  

 

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

Répcelakon jelenleg még nem készült a rendezési  tervet kiegészítő, vagy önálló, a 314/2012 -

es kormányrendelet szerinti településfejlesztési koncepció és ITS.  

 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések  

Répcelak Város Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és integrált 

településfejlesztési stratégia elkészítésére a beérkezett ajánlatok alapján a BFH Európa Kft. 

készíti el a 314/2012-es kormányrendelet alapján.  
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1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata  

 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök  

Répcelak Város Önkormányzata a város teljes közigazgatási területére kiterjedően elkészített 

településszerkezeti tervét a 456/2001. (XII.13.) számú Kt -határozattal fogadta el, az építési 

szabályzatot és a szabályozási tervet a 32/2001. (XII.13.) önkormányzati rendeletével 

állapította meg. Azóta a Képviselő-testület nyolc ízben módosította a településrendezési 

eszközeit. Az utolsó átfogó módosítás 2011 -ben készült, később csak egy hektár 

területnagyság alatti módosítások történtek, ezért a település makró szintű vizsgálatakor ezt 

az időszakot vesszük alapul.  

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 2 

 

1.6.2.1. A hatályos Településszerkezeti terv megállapításai  

 

A településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei az Országos Területrendezési Terv Vas 

megyei Területrendezési Terv 2005. évi állapotára hivatkoznak.  

 

Településszerkezet, közlekedés és infrastruktúra hálózatok  

A legfontosabb hálózati beavatkozást az M86-os gyorsforgalmi út terve jelenti, melynek 

nyomvonala azóta megvalósulás előtt áll. A város új megközelítését biztosító teljes értékű 

csomópont változatlan formában szerepel.  

A településszerkezeti terv a fenti elhatározás lekövetéseként a geometriailag folyto nosságot 

jelentő, Széchenyi utca gyűjtőúttá fejlesztésével számol, miközben a környező lakóterületek 

észak-déli úthálózata kiépítettségében semmiben sem tér el a kijelölt utca adottságaitól. A 

történelmi kapcsolatot amúgy a Bartók Béla utca jelentené, egyb en az egyetlen, amelyik 

lámpás csomóponttal csatlakozik a Petőfi utcára.  

A település keleti és nyugati kapujában megtelepedett iparterületek a Petőfi Sándor utcától 

délre is megjelennek, az új csomópont környezetében kereskedelmi övezetekkel vegyesen.  

                                                           
 

2 Az alábbi elemzéskor a településrendezési eszközök keletkezésekor hatályos jogszabályok fogalom -rendszerét 

használtuk. 
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Igen jelentős beavatkozásként szerepel a terven a Répce -menti jóléti tó és környezetének 

vízgazdálkodási területe. Szerepel továbbá a Kis -Rába csatorna mellett tervezett 

üdülőterület, amelyet a megyei területrendezési terv is átvesz.  

 

Beépítésre szánt területek 

Répcelak területén a beépítésre szánt területek differenciált hálózata kerül kijelölésre. A 

jelenlegi kijelölés azonban nem tükrözi a település történeti fejlődését. Az eredeti 

településmag ugyanis a különleges, a vegyes, a kisvárosias és a falusias terü letfelhasználási 

egység mindegyikét hordozza.  

Általánosságban elmondható, hogy a területhasználati egységek lehatárolásánál a 

településszerkezeti terv a kialakult állapotok határait vette figyelembe, a jövőkép kevesebb 

hangsúlyt kapott. Strukturális átformálást a terv nem vetít előre. 

Lakóterületek 

Falusias lakóterület:  

A történeti településmag előbbiekben kifejtett átminősítéseit kivéve ebben az eredendő 

kategóriában került szabályozásra. Megfigyelhető, hogy a terület intenzitás növekedést 

jelentő átsorolása a telkek hátsókertjeit érinti és nem a főút menti belvárosi szakaszokat. Ez 

megfelel ugyan a jelenlegi tulajdonosi szerkezetnek, a megépült házaihoz ragaszkodó 

lakosság igényeinek, de ellentmond az ingatlanok piacán jelentkező valódi értékrendnek.  

(A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az 

erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású 

kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.)  

 

Kertvárosias lakóterület:  

A hatályos településrendezési terv kertvárosias övezetbe sorolja a történeti településmag 

Petőfi Sándor utcától délre eső kisméretű telkeit, valamint az egykori településmag 

hátsókertjeinek leszakadó, önállóan telkesíthető hátsótelkeit. Ezek t erületileg izolált 

elhelyezkedéséből következtethető, hogy ezt a differenciálást sem a terület -használati 

azonossága, hanem néhány kritérium (pl. telekméret) metrikus alkalmazása generálta. Az 

újonnan kialakított lakótömbök is kertvárosias besorolásúak.  

(A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési 

egységet magába foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó 

rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.)  
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Kisvárosias lakóterület:  

A Petőfi Sándor utcától északra fekvő lakótömbökben részben már kialakult, részben 

tervezett kisvárosias lakótömbök találhatók. A terv a település új déli feltárulását is 

kisvárosias sávokkal kívánja hangsúlyozni, melyek kereskedelmi gazdasági területbe 

ágyazottan jelennek meg a tervben.  

(A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába n 

foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.)  

 

17. ábra - Hatályos településszerkezeti terv kivonata - Forrás: Mátis és Egri Kft.  

 

Vegyes területek 

 

Településközponti vegyes terület:  

Ebbe a kategóriába egyes központi, fejlesztésre tervezett telekcsoportok kerültek. A kijelölés 

nem teljes tömbökre vonatkozik és csak a Bartók Béla utcában képezhet egységes karakterű 

térfalat. 

(A településközponti vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába n foglaló, lakó 

és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 

szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.)  
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Központi vegyes terület:  

Központi, tehát településen túlmutató hatású rendeltetésű övezetbe lettek bes orolva a helyi 

intézmények, ugyanakkor a templomok területe különleges státuszt kapott.  

A vegyes területek környezete általában nem kertvárosias, hanem falusias besorolású 

területekből áll, így azok eltérő fejlesztési intenzitása miatt hosszútávon ez a tel epüléskép 

asszimmetriájához vezethet.  

(A központi vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába n foglaló, elsősorban 

központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.)  

 

Gazdasági területek 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület:  

A településszerkezeti terv jelkulcsa alapján a kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek 

elsősorban a 86-os számú főút átkelési szakasza mentén kialakult kereskedelmi 

létesítmények környezetében lettek kijelölve. Új területkén t jelenik meg az M86-os 

csomópont környezete, valamint a tervezett üdülőterület központja is.  

(A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 

tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.)  

 

Ipari gazdasági terület:  

Ide tartoznak a város történetileg kialakult, jelentős üzemi területei; a LINDE -LISS és a 

Sajtgyár tömbje. Új fejlesztési területként jelenik meg a LINDE feltáró útja menti jelenleg 

fásított zöldterület, valamint a vasúti átjárótól dél -keletre fekvő terület egy része is. Szintén 

ipari besorolású az M86-os csomóponttól dél-keletre fekvő terület, melynek a belterületbe 

vonása is tervezett annak ellenére, hogy az a gyorsforgalmi út miatt a várossal nem tud 

szerves kapcsolatba kerülni.  

Mivel az Építési törvény 1997. évi hatálybalépésekor nem tartalmazott az egykori 

majorságokra, TSZ-területekre illeszthető területhasználati egységet, a településtervezőkre 

hárult a feladat, hogy megfelelő építési övezetet dolgozzanak ki. Így került a major területe 

is ipari területbe, ami azért az alábbi definíció szerint vitatható döntés.  

(Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más 

beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.)  
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Üdülőterületek 

Üdülőházas terület  

A Kis-Rába csatorna területén tervezett üdülőtelepet a rendezési terv szintén belterületbe 

kívánja vonni. A város felőli nyugati rész került üdülőházas besorolásba, tehát itt szállodák 

és kempingek is építhetők.  

(Az üdülőházas területen olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és k empingek helyezhetők el, 

amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális 

ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan 

változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak. ) 

 

Hétvégi házas terület  

Az üdülőtelep vízparthoz közelebb eső, dél-keleti negyede kerül a kisebb intenzitást jelentő 

hétvégi házas területi besorolásba.  

(A hétvégi házas területen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el.)  

 

Különleges terület 

Különleges területbe kerültek a templomok telkei és a temető, a sportpálya és létesítményei, 

valamint a szennyvíztisztító és a szennyvíziszap tározó területe. Tervezettként szerepel a 

termálfürdő területe és a Petőfi Sándor utca sportpályával szomszéd os sávja. 

(A különleges területek célját és használatuk fajtáját, a beépítési előírásait minden esetben 

a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni.)  

 

Beépítésre nem szánt területek  

Répcelak területén a beépítésre nem szánt terül etek esetében fokozottan érvényes, hogy a 

területhasználati egységek lehatárolásánál a településszerkezeti terv a kialakult állapotok 

határait vette figyelembe.  

 

Közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló területek  

Vasútterület:  

A terület kialakult, változtatásra korábban nem volt szükség.  
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Közúti terület:  

A közúti területek tekintetében a legnagyobb változást az M86 -os fejlesztés jelenti. A 

csomópont hatására mindkét ipari terület megközelítése gyökeresen megváltozik, melyre a 

rendezési terv új, a lakóterületet délről elkerülő gyűjtőúttal készült fel. Sajnos ez a több km 

hosszú tervezett mentesítő út nem készül el az M86 -os úttal egy időben, így továbbra is 

kezelendő feladat a város déli bejáratának megoldása. Ehhez a probléma körhöz tartozik a 

86-os útra tervezett kamion terminál területe is, mivel annak megközelítése a gyorsforgalmi 

útról csak a belvároson keresztül lehetséges.  

A szomszédos településekkel a kapcsolattartás kialakult, melyeket a közúti fejlesztések is 

tiszteletben tartottak. 

 

Közműterület:  

A településszerkezeti terv önálló közműterületet nem jelöl ki.  

 

Zöldterületek 

Történeti park:  

Az egykori kastélyok, kúriák közül ma már csak az Ajkay -kastély kertjének egy része lelhető 

fel. Itt is csak néhány koros fa utal az egykori dicsőbb múltra. A többi hasonló kert helyét is 

már csak néhány fa jelzi.  

Közhasználatú zöldfelületek, közkertek:  

 Kőris utca mentén; 

 Bartók és Széchenyi utcai közti tömbbelső; 

 Kossuth Lajos utcának a Temető utca felőli torkolata  

 Tisztviselő telep tömbbelsője.  

 

Kegyeleti park: 

 nem található a településen.  

 

Erdőterületek 

Védelmi erdők:  
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A Répce és a Kis-Rába csatorna menti természetvédelmi területek galéria -erdő társulásai 

tartoznának ebbe a kategóriába, de a településszerkezeti terv ezen erdőket is gazdasági erdő 

övezetbe sorolta. 

 

Gazdasági erdők: 

Az előbbiekben nem érintett, elszórtan és kis összefüggő területtel megjelenő erdők és 

fásított területek csak faanyagtermelésre alkalmasak, vadgazdálkodásra nem 

hasznosíthatók. 

 

Mezőgazdasági területek  

A mezőgazdasági területeket a tájhagyományoknak megfelelően többnyire szántóként vagy 

gyepként művelik. A településszerkezeti terv a tájkaraktert, a táji - és természetvédelmi 

szempontokat mérlegelve, a környezetvédelmi célokra tekintettel három fajta övezetet 

állapít meg. 

 

Kertes mezőgazdasági terület:  

Nem található a településen.  

 

Általános mezőgazdasági terület:  

Az általános mezőgazdasági területek többnyire szántó művelés alatt állnak. Egy részük 

vegyszerhasználati szempontból korlátozott a vízfolyások és védett természeti értékekre 

tekintettel, a magasabb szintű jogszabályra alapozott védőtávolságok szerint.  

 

Gyepterület: 

Ezen a területen a gyep, rét, legelő művelési ág a jellemző. Ezek az összefüggő területet nem 

alkotó foltok általában a vízfolyások mentén maradtak fenn. A LINDE üzem vízműterülete is 

ide lett sorolva a felszíni növénytakaró miatt.  

 

Vízgazdálkodási területek  

Répcelak közigazgatási területe élővizekben gazdag. A településszerkezeti terv ugyan 

egyetlen övezeti jelet és színezést használ, de kiegész ítő jelöléssel igyekszik 

megkülönböztetni az övezeten belüli eltérő rendeltetést.  
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Folyó vizek medre és partja:  

 Répce 

 Kőris-patak; 

 Csörgető-ér; 

 Kis-Rába csatorna; 

 Kis-Rába bújtató; 

 Répce árapasztó csatorna;  

 Répcelaki övcsatorna. 

 

Állóvizek medre és partja:  

Egyelőre nem található nagyobb vízfelület a településen, de a településszerkezeti terv nagy 

kiterjedésű jóléti tó kialakításával számol.  

 

Árvízvédelmi töltések:  

A Kis-Rába jobb partján épült jelentősebb műgát.  

 

Mocsár területek: 

Nincs a településen.  

 

1.6.2.2. A hatályos Településszerkezeti terv megvalósult elemei  

A település fejlődésének a szerkezeti tervben rögzített térbeli és műszaki elemei közül 

viszonylag kevés eleme valósulhatott meg, mivel azok nagyobb része az M86 -os fejlesztés 

hatásaira alapozott.  

Ezek közül a lakóterület fejlesztés megkezdődött, de mértéke jóval elmarad a tervezettektől. 

Ennek megfelelően a kiszolgáló utca hálózat sem bővült jelentősen.  

A vízi-turizmust és az öko-turizmust szolgáló magánfejlesztések csak nyomokban tetten 

érhetők. A termálvízre alapozott fürdőfejlesztés ma már úgy beruházási , mint fenntartási 

oldalról is átgondolandó elképzelés. Hasonlóképpen vizsgálandó a tervezett jóléti tó 

létjogosultsága is.  

A különleges, vegyes és gazdasági területeken a meglévő szerkezeti adottságok módosítása 

nélkül, belső fejlesztések zajlottak. Intézmény felújítás területén óvoda -bővítés, iskola 

felújítás, ravatalozó korszerűsítés és bővítés, közterület rendezés van soron. Jelentős 

beruházásként a közeljövőben új kézilabda csarnok épül a város szív ében. 
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Átgondolást igényelnek a gyorsforgalmi út káros hatásait csökkentendő kijelölt védőerdő 

területek is,  illetve azok szabályozási technikája, mivel a meglévő művelési ág tervezett 

megváltoztatása nem a tulajdonosok érdekét szolgálja, ugyanakkor a z út környezetvédelmi 

engedélye nem számol állami finanszírozású puffer -erdőterület kialakításával és 

fenntartásával. 

 

1.7. A település társadalma 

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

A település népessége  

Répcelakon a KSH adatai szerint 2013. december 31-én 2 656 fő élt. A város lakosságszáma 

2011 óta csak keveset változott, és ez a kevés változás is növekedést jelentett, ugyanis azóta 

17 fővel nőtt a lélekszám.  

A népesség alakulását tekintve 1960-tól a rendszerváltásig folyamatosan növekedett a 

lakosság száma, a 30 év alatt közel duplájára növekedett, 45,2%-kal nőtt az 1960-as évekhez 

képest. 

A rendszerváltás után, folyamatosan csökkenni kezdett 2010-ig, de nem nagymértékben, a 

20 év alatt mindössze 16%-ot csökkent a lélekszám a településen.  

A 2010-es évet követően ugrásszerűen (11,3%-kal) emelkedett a lakosság száma, 2  371 főről 

2 639 főre, és érte el a jelenlegi értéket, a 2  656-főt, ami ugyan nem éri el az 1990-es 

kimagasló értéket, de megközelíti, és az országos népességcsökkenési trendekhez képest 

mindenképp kedvezőbb.  

 
18. ábra - Répcelak lakónépességének alakulása 1960 és 2013 között - Forrás: KSH  
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Születési, halálozási ráta, természetes szaporodás / fogyás  

Répcelakon a KSH adatai alapján az élveszületési ráta 2013-ben 8,66 ezrelék volt, ami 28%-

kal magasabb a 2012-es évi adathoz képest. Az elmúlt 13 év nagyon ingadozó adatokat 

mutat. A legmagasabb érték 2006-ban volt, ekkor 10,38 vo lt a születési ráta, majd utána 

évben, 2007-ben rögtön a legalacsonyabb volt, 4,41 ezrelékkel.  A vizsgált 13 évben a 2010-

es év volt az egyetlen, amikor az élveszületési ráta magasabb volt a halálozási rátánál, azaz 

természetes szaporodásról beszélhetünk, még a területi adatok is természetes fogyást 

mutatnak. 

1. táblázat - Születési, halálozási ráta - Forrás: KSH  

Élveszületési ráta (ezrelék) Halálozási ráta (ezrelék) 

  

Répcelak 
Vas 

megye 

Nyugat-
Dunántúli 

régió 
Magyarország Répcelak 

Vas 
megye 

Nyugat-
Dunántúli 

régió 
Magyarország 

2000 5,14 8,35 8,46 9,57 6,60 13,61 12,81 13,29 

2001 7,04 8,58 8,70 9,54 9,64 13,08 12,39 12,99 

2002 7,49 8,69 8,65 9,54 8,62 13,32 12,70 13,10 

2003 6,86 8,35 8,48 9,36 13,34 13,40 12,98 13,43 

2004 7,36 8,34 8,57 9,42 9,29 13,19 12,80 13,12 

2005 7,45 8,43 9,02 9,68 10,98 13,79 13,08 13,47 

2006 10,38 8,60 9,15 9,92 11,17 12,93 12,45 13,07 

2007 4,41 8,50 8,83 9,72 9,23 13,67 12,88 13,23 

2008 8,19 8,48 9,01 9,88 13,10 13,15 12,67 12,96 

2009 7,51 8,16 8,71 9,63 13,36 13,28 12,88 13,02 

2010 10,12 7,83 8,20 9,05 8,44 13,92 13,07 13,06 

2011 7,20 7,13 7,98 8,87 7,58 13,67 13,03 12,97 

2012 6,77 7,74 8,23 9,11 7,52 14,11 13,16 13,06 

2013 8,66 7,71 7,97 8,98 9,04 13,67 12,89 12,84 

 

A területi adatokat tekintve csak természetes fogyásról beszélhetünk. Répcelak városában a 

fogyás csak 3 évben haladta meg a megyei értéket, 2003 -ban, 2008-ban és 2009-ben, pedig 

2007-ben a régiós és országos értéket.  
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19. ábra - Természetes szaporodás / fogyás alakulása - Forrás: KSH  

 

A többi évet tekintve, különösen az elmúlt 3 évben a 0 -hoz közelített az érték. Ezekben az 

években mindössze 1-2 emberrel több hunyt el, mint amennyi született.  

Vándorlások 

A népesség alakulására nem  csak a természetes szaporodás és fogyás van hatással, hanem a 

vándorlás is. 

 
20. ábra - Vándorlási egyenleg alakulása - Forrás: KSH  

A településen a vándorlási egyenleg az elmúlt 13 évben a 2000 -es, 2011-es és 2012-es éveket 

leszámítva negatív volt. A fentiekben látott, 2011 -es népesség növekedés oka jól látszik ezen 

az ábrán, hiszen 16,67 ezrelékes volt a településre történő bevándorlás. Ez a gyakorlatban 

44 fővel több bevándorlót jelentett, mint elvándorlót. Hozzá kell tenni azt is , hogy a 
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természetes fogyás sem volt magas, hogy ezt a jelenséget kioltsa, hiszen 2010 -ben a 

természetes szaporodás pozitív értéke ellenére nem nőtt a népességszám, ami annak 

eredménye, hogy többen vándoroltak be a településre.  

A területi adatokkal összehasonlítva látható, hogy a fentebb említett éveket leszámítva 

kedvezőtlenebb volt mind a megyei, mind a régiós aránynál.  

Korfa 

 

 

 

Répcelakon 2011-ben a lakosság legnagyobb része a 20-54 éves korosztály közé esett, ami a 

település gazdaságának szempontjából rendkívül kedvező volt, hiszen az aktív, 

munkaképességű felnőttek  korosztályáról beszélünk.  

Szintén nagy számban élnek a településen az 55-69 év közöttiek, akik viszont már a 

gazdaságilag inaktív korosztály, a nyugdíjasok és a nyugdíj előtt állók. Hátrány, hogy a 20 év 

alatti korosztályból kevés ember található a településen, rendkívül alacsony a 10 -14 évesek 

száma, mindössze 47 ilyen korosztályú nő és 36 férfi él. Ez a település jövője szempontjából 

kedvezőtlen.  

 

52
58

36
61

92
122
121
125

92
77
79

115
102

56
41

35
13
11

-55
-38

-47
-64

-99
-111

-98
-99

-80
-79
-84

-147
-112

-74
-69

-46
-37

-16

-200 -100 0 100 200

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-69
65-69
70-74
75-79
80-84

85-X

Répcelak város korfája - 2011

Nő Férfi

54
55

48
46

70
98

131
112
107

91
64

113
120

75
46

33
19

12

-57
-48

-33
-51

-81
-94

-125
-84

-96
-73

-80
-141
-132

-85
-68

-54
-43

-23

-200 -100 0 100 200

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-69
65-69
70-74
75-79
80-84

85-X

Répcelak Város korfája - 2014

Nő Férfi

21. ábra - Répcelak város korfájának alakulása 2011 és 2014 között – Forrás: Önkormányzati 

adatszolgáltatás  
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Ha ránézünk a 2014. évi korfára, látható, hogy nőtt a 30-34 évesek száma, a 35-39 közöttiek 

száma csökkent, a 40-44 év közöttiek száma ugyancsak nőtt. Ez azt jelenti, hogy a népesség 

korszerkezetének átalakulása még nem kezdődött el, de 2020 -2025-re a településen fennáll 

annak a veszélye, hogy a gazdaságilag nem aktív korosztály kerül többségbe.  

 

Nemzetiségek  

2. táblázat - A népesség nemzetiség szerint (2011) - Forrás: KSH  

Répcelak lakosainak nemzetiségét 

vizsgálva a magyar nemzetiségen 

kívül (akik a teljes lakosság 86,1%-át 

teszik ki) német nemzetiségűek élnek 

még a városban, akiknek az aránya 

0,7%. A bolgár, lengyel, román, 

szlovák, kínai és vietnami 

nemzetiségek száma adatvédelmi 

korlátok miatt nem közölhető . 

A településen a magyar 

nemzetiségűek számának aránya 1%-

kal magasabb a megyei aránynál, a 

német nemzetiségűek száma viszont 

a megyében magasabb, 1,4%-kal. 

Emellett a megyében horvátok is 

élnek, az ő arányuk 1,2%.  

Vas megyében a hazai nemzetiségek 

együtt összesen 5,5%-ot tesz ki. 

 

 

Népes képzettség 

Répcelakon a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján a lakosság iskolázottsága kedvező 

képet mutat. A 7 éven felüliek iskolai végzettségét tekintve mindössze 0,5% azoknak az 

aránya, akik az első évfolyamot sem végezték el, ez a megyei átlag fele. A 7., illetve a 8. 

évfolyamú végzettséggel rendelkezők aránya is alacsonyabb a megyei értéknél, előbbi 7,1%, 

utóbbi 22,6%-ot tesz ki a városban. 

Ezek alapján az általános iskolai végzettségűek aránya 2011 -ben 30,2% volt.  
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Magyar     2 218  86,1%     218 361  85,1% 

Bolgár  …  …                96  0,0% 

Cigány (romani, 
beás)  

           -    0,0%          2 685  1,0% 

Görög            -    0,0%                26  0,0% 

Horvát            -    0,0%          3 197  1,2% 

Lengyel  …  …                75  0,0% 

Német           17  0,7%          5 428  2,1% 

Örmény            -    0,0%                51  0,0% 

Román  …  …             336  0,1% 

Ruszin            -    0,0%                33  0,0% 

Szerb            -    0,0%                53  0,0% 

Szlovák  …  …             103  0,0% 

Szlovén            -    0,0%          1 894  0,7% 

Ukrán            -    0,0%                58  0,0% 

Hazai 
nemzetiségek 

együtt 
          24  0,9%        14 035  5,5% 

Arab            -    0,0%                49  0,0% 

Kínai  …  …                43  0,0% 

Orosz            -    0,0%             105  0,0% 

Vietnami  …  …                23  0,0% 

Egyéb           13  0,5%          1 059  0,4% 

Összesen     2 256  87,6%     233 675  91,1% 

Népesség     2 575  100%     256 629  100% 
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3. táblázat - A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint  (2011) - 

Forrás: KSH  

  

Általános iskola Középfokú 
iskola 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

Érettségi 

Egyetem, 
főiskola 

stb. 
oklevéllel 

Összesen 
Első 

évfolyamát 
sem végezte 

el 

7. 8. 

Évfolyam 

Répcelak 
(fő) 

                   12         172         547               517               877               299           2 424  

% 0,5% 7,1% 22,6% 21,3% 36,2% 12,3% 100,0% 

Vas megye 
(fő) 

              2 417    23 276    64 184         53 796          66 872         30 599      241 144  

% 1,0% 9,7% 26,6% 22,3% 27,7% 12,7% 100,0% 

 

A lakosság 21,3%-a rendelkezik érettségi nélkül szakmai oklevéllel, 36,2% -nak pedig az 

érettségi a legmagasabb végzettsége, amely arány szintén magasabb a megyei értéknél, 

8,5%-kal. Az érettségi után az egyetemi, főiskolai oklevelet szerzettek aránya 12,3%, ez az 

arány 0,4%-kal alacsonyabb a megyei 12,7%-os értékhez képest. 

 

Vallás 

A 2011-es KSH népszámlálás idején a településen élők 41,6%-a katolikus, azon belül is római 

katolikus vallású volt, amely 17,2%-kal alacsonyabb a megyei átlagnál. Magas még az 

evangélikusok aránya is, 26,3% volt 2011 -ben, az arány 20,4%-kal magasabb a megyei 

értéknél.  

A 2001-es népszámláláshoz viszonyítva jelentősen átalakultak a vallási felekezethez tar tozók 

aránya. 2001-ben a katolikusok aránya 53,8%, az evangélikusok aránya pedig 34,7% volt, 

mely 12, illetve 8%-os csökkenést jelent. Ennek oka, hogy a válaszolni nem kívánók aránya 

növekedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Répcelak Város Településfejlesztési Koncepciója  

Megalapozó vizsgálat  Oldal 43 

4. táblázat - Vallási ágak eloszlása a 2001-es és 2011-es népszámlálás idején - Forrás: KSH  

2001 
Répcelak Vas megye 

2011 
Répcelak Vas megye 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

Katolikus         1 444  53,8%    207 811  77,5% Katolikus     1 072  41,6%     150 953  58,8% 

Ebből 

Római 
katolikus 

        1 442  53,7%    207 291  77,3% 

Ebből 

Római 
katolikus 

    1 072  41,6%     150 616  58,7% 

Görög 
katolikus 

                2  0,1%            515  0,2% 
Görög 

katolikus 
           -    0,0%             276  0,1% 

Ortodox 
keresztény 

               -    0,0%                -    0,0% 
Ortodox 

keresztény 
 …  …               99  0,0% 

Református               49  1,8%         9 406  3,5% Református          29  1,1%          7 125  2,8% 

Evangélikus            932  34,7%       20 840  7,8% Evangélikus        676  26,3%        15 263  5,9% 

Izraelita                -    0,0%            121  0,0% Izraelita  …  …               63  0,0% 

Más vallási 
közösséghez, 
felekezethez 

tartozik 

                6  0,2%            853  0,3% 

Más vallási 
közösséghez, 
felekezethez 

tartozik 

         10  0,4%          1 925  0,8% 

Vallási 
közösséghez, 

felekezethez nem 
tartozik 

           105  3,9%         9 070  3,4% 

Vallási 
közösséghez, 

felekezethez nem 
tartozik 

         65  2,5%        13 621  5,3% 

Ateista                -    0,0%                -    0,0% Ateista          10  0,4%          1 895  0,7% 

Nem kívánt 
válaszolni, nincs 

válasz 
           149  5,5%       20 022  7,5% 

Nem kívánt 
válaszolni, nincs 

válasz 
       712  27,7%        65 685  25,6% 

Összesen         2 685  100,0%    268 123  100,0% Összesen     2 575  100%     256 629  100% 

 

A településen megemlíthető még a református felekezethez tartozók aránya, 1,1 %, mely 

2001-hez képest kevésbé változott, 0,7%-ot csökkent. 

A lakók 0,4%-a más vallási közösséghez, felekezethez tartozik, 2,5% pedig nem tartozik 

vallási közösséghez, felekezethez, és szintén 0,4% az ateisták aránya.  

 

Foglalkoztatottság 

Répcelakon kedvezőek a helyi munkavállalási lehetőségek. Kisalföldi településekre jellemző 

módon, így Répcelakon is, jelentős, gépesített  mezőgazdasági termelés folyik, emellett  

kiemelkedő az ipar szerepköre is. 3 

Az álláskeresők aránya 2009 óta folyamatosan csökken, a legmagasabb az említett évben 

volt, 5,3%, ebben az évben csak az országos átlag volt rosszabb, 6%. 2013 -ra 2%-ra csökkent 

Répcelakon az álláskeresők aránya , ami több mint 50%-os javulást jelent a 4 év alatt, és 

kedvezőbb értéket mutat, mint a megyei, a régiós és az országos átlag.  

                                                           
 

3 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pcelak  
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Répcelakon a 2000-es évek elején volta a legalacsonyabb a regisztrált munkanélküliek 

aránya, 2000-ben 1,3% volt. A 2013-as év az elmúlt 12 évben összességében a 4. 

legalacsonyabb értéket jelenti.  

Mindössze két év volt,  amikor az arány rosszabb volt a megyei, és a régiós értékeknél, 2007-

ben (0,1%-kal), valamint a már említett, 2009-es évben, amikor a megyei aránynál 0,4%-kal, 

a régiósnál pedig 0,6%-kal volt rosszabb.  Az országos átlagot egyik évben sem haladta meg.  

 

22. ábra - Nyilvántartott álláskeresők aránya - Forrás: KSH 

 

A munkanélküliségi ráta alakulása hasonlóan alakult, mint a nyilvántartott á lláskeresők 

arányának alakulása, 2013-ban 3% volt a munkanélküliségi ráta, ami alacsonyabb, mint az 

ugyan ebben az évben jelentkező értékek a megyében, a régióban és Magyarországon.  

Az ezt megelőző években, 2009 óta folyamatosan csökkent, az akkori 6,8% -os érték több, 

mint 50%-al lett kevesebb. Ez a tendencia a területi arányokon is megfigyelhető, azzal a 

különbséggel, hogy 2012-ben némileg nőtt a munkanélküliségi ráta mind Vas megyében, 

mind a Nyugat- Dunántúli régióban, mind pedig Magyarországon.  
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23. ábra - Munkanélküliségi ráta - Forrás: TeIR  

 

A legalacsonyabb 2003-ban volt, ekkor 2,5%-os volt a munkanélküliségi ráta, de 2002-ben is 

csak 2,7%, 2013-ban (a 2006-ossal megegyezően) pedig a harmadik legalacsonyabb volt a 

munkanélküliségi ráta a vizsgált időszakban.  

A pályakezdő munkanélküliek aránya a 2013-as évben 5,8% volt, 2010 óta csökken, akkor 

10,8% volt. A vizsgált 11 évben a 2012-es és 2013-as években volt a legalacsonyabb ez a 

mutató, kedvezőbb volt a megyei, régiós és az országos átlagnál is. Ezen a két éven kívül 

2005-ben és 2008-ban mutatott kedvezőbb képet a megyei és az országos értékhez kép est, 

ám az említett két évben a régiós értéknél kedvezőtlenebb volt.  

 

24. ábra - Pályakezdő munkanélküliek számának alakulása - Forrás: TeIR  
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Jövedelmi viszonyok, életminőség  

Répcelakon az adófizetők aránya 2013-ban 58,1% volt, mely az azt megelőző, 2012 -es évhez 

képest 0,5%-kal magasabb, a 2011-es évhez képest viszont 1,3%-kal alacsonyabb, míg a 

legmagasabb a 2007-es évben volt, 61,2%-kal, a legalacsonyabb 2012-ben volt, amikor az 

arány 57,6% volt. 

Az 50% feletti arány kedvezőnek mondható, hiszen minél magasabb, annál több adóbevétele 

van a városnak, és azt jelenti, hogy a településen az eltartottak aránya alacsonyabb, ami 

fenntartható működést jelent a városnak.  

 

25. ábra - Adófizetők arányának alakulása - Forrás: KSH  

 

A területi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a megyében, a régióban és az országban 

is kedvezőtlenebb a helyzet, mint Répcelakon, ugyanis mindenhol 50% alatt maradt az 

adófizetők aránya, egyedül Vas megyében közelíti meg  a települési értéket Az országos átlag 

különösen alacsony volt 2013-ban, 36,8%, mely a Répcelaki aránynál 21,3%-kal maradt el. 
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5. táblázat - Egy lakosra jutó nettó jövedelem alakulása - Forrás: TeIR  

Az egy lakosra jutó nettó jövedelem 2002 

óta folyamatosan növekedett, 2009-ben 

2008-hoz képest némileg csökkent, de a 

következő évben, 2010-ben ismét 

növekedett az előző évihez képest. 2013 -

ban 985 933 Ft volt az egy főre jutó 

jövedelem, ami 46%-kal több a 2002-es 

értékhez képest, az egy évvel korábbi, 

2012-es jövedelemhez képest pedig 7%-kal 

növekedett. A vizsgált 11 évben minden 

esetben magasabb volt az egy lakosra jutó 

nettó jövedelem, mint a megyei, a régiós, 

és az országos érték. 2013-ban Répcelakon 

az egy lakosra jutó nettó jövedelem 22%-

kal volt magasabb, mint Vas megyében, 24%-kal, mint a Nyugat- Dunántúli régióban és 32%-

kal volt magasabb a magyarországi értéknél.  

 

26. ábra - Egy lakosra jutó nettó jövedelem alakulása - Forrás: KSH  

 

A növekedés tendenciája a megyei , a régiós értékek esetében hasonló képet mutat, mint 

Répcelakon, azonban az országos tendenciában eltérés, hogy 2012 után csökkent a nettó 

jövedelem, 0,8%-kal. 
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Egy lakosra jutó nettó jövedelem (Ft) 

  Répcelak 
Vas 

megye 

 Nyugat-
Dunántúli 

régió 
Magyarország 

2002   527 721     412 423    393 943           358 403  

2003   589 142     466 339    447 704           408 836  

2004   652 599     492 704    476 636           434 966  

2005   672 227     522 155    510 770           475 169  

2006   736 807     568 774    551 974           517 167  

2007   838 280     656 050    635 021           599 487  

2008   857 742     701 630    683 770           648 984  

2009   845 547     682 412    665 289           634 461  

2010   850 359     690 922    677 216           647 827  

2011   872 122     690 583    679 940           653 085  

2012   916 974     722 158    711 376           680 195  

2013   985 933     769 309    750 848           674 902  
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1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok  

Répcelakon nem figyelhető meg a társadalom térbeli rétegződése, és a városon belül 

nincsenek különféle városrészek sem.  

Konfliktusforrásként lehet megemlíteni az Óvoda, valamint az orvosi rendel ő környékén 

jelentkező forgalmi viszonyokat, a reggeli és délutáni időszakban ugyanis a forgalom 

növekedése miatt balesetveszélyes helyzetek fordulhatnak elő.  

Szintén közlekedési problémákat okoz az ipari park forgalma, melynek enyhítésére egy, az 

ipari területet É-ról elkerülő út megépítése jelenthetne problémát.  

Kisebb konfliktusforrást a település a környező települések lakossága, főleg a fiatalok és 

idősek közfeladatai ellátása kapcsán találhatunk. A város és a környező lakosság és a 

települések érdekei eltérnek. 

 

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

 

A település történelme  

A Répce közelségének köszönhetően késő vaskori, bronzkori településnyomok tanúskodnak 

az élet korai létezéséről a településen. Földmunkák során 2000 -ben, a Répcétől nem messze 

újabb leletekre, egy X-XI. századi település maradványaira bukkantak. A helybéliek által most 

is „Várdomb”-nak nevezett területen találták eddig a legtöbb régészeti emléket, egy, ma már 

nem látható, XI.-XIV. század környéki kisebb méretű vár maradványait.  

A mai Répcelak elődjének - Lak néven történő - első említésével egy 1268-as iratban 

találkozhatunk. Birtokosai között  találjuk többek közt a Ják, Héder, Osl, Csák családokat. A 

XIV-XV. században az Óvári és Laki családok birtokáról tesz említést a krónika. A község, mint 

jobbágyfalu eredetileg a sárvári várhoz tartozott, majd Luxemburgi Zsigmond a Kisfaludy 

családnak adományozta. Későbbi számos földesura közül legjelentősebbek az Ajkay, Radó, 

Barthodeiszky és Vitnyédi családok voltak.  

Egy 1720-as népességösszeírás még csak 21 jobbágyot talált itt, 1780 -ban már 545 helyi 

lakost, majd 1804-ben 44 házat és 137 családot számláltak össze, s innét a lakosság száma 

egyenletesen növekedett.  

A XIX. század végére „Répczelak” jelentősebb településsé fejlődött,  a millennium évében 134 

házban 1025 lakos élt. A település felvirágzása elsősorban a Radó családnak tulajdonítható: 

1870-ben megépült a templom, volt vasútállomása, postája, távírója, és körjegyzőségi 

székhely funkcióját is betöltötte. Fellendülésében fontos szerepe lett Radó Kálmánnak, Vas 

vármegye egykori főispánjának, akinek 1700 holdas mintagazdasága messze földön híres 

volt. Az ő tulajdona volt a község legszebb építészeti alkotása, a díszes kastély, melynek 
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alapja egy Mátyás korabeli építmény volt. Megmaradt része, a barokk stílusú, úgynevezett 

"Kertészlak" Répcelak egyetlen műemléke.  

A helyi ipar első lépéseként, a külföldi tejipari vállalkozók magyarországi megjelenésének 

keretében a svájci Stauffer Frigyes és fiai 1905 -ben tejüzemet alapítottak, melynek 

tejbegyűjtési, sajt-és vajgyártási tevékenysége támaszkodhatott a fejlett állattenyésztésre 

és jó közlekedési lehetőségekre. 

A helyi gazdaság alapját a két világháború között is az agrárszféra jelentette.  

1914-ben egy tűzvész a házak nagy részét elpusztította. 

A község fejlődése igazán a második világháború után indult meg. Az 1945 -46-os évek 

legfontosabb, a község életét máig meghatározó történésként - a 30-as években megindult 

geológiai kutatási program folytatása keretében - Mihályi és Vámoscsalád között feltárták 

azt az MB-5/b szén-dioxid kutat, melyre a Répcelaki Szénsavgyár települt. Az 1956 

júniusában beindított üzem azon túl, hogy a helyi és környékbeli foglalkoztatottak 

kulcsszereplőjévé és a lakosságszám növekedésének motorjává vált, több termékből (pl. 

szifonpatron) az egész ország kizárólagos ellátását is végezte. A gazdaság korábbi szereplői 

közül az újrainduló sajtgyárat 1948-ban államosították, a domináns jelentőségű 

mezőgazdaság pedig a földreformmal és a szövetkezéssel új szereplőket kapott. 1949 -ben 

megalapították a Petőfi Termelőszövetkezetet, utódja az öt település szövetkezeteit 

tömörítő "Nagymező" lett (1962-68). A másik helyi nagyüzem, az 1960-ban alapított 

Répcelaki Állami Gazdaság a háború után létrejött, 1954 -ben székhelyet váltott, elsősorban 

sertéstenyésztésre szakosodott Dénesfai ÁG többször átalakult, átkeresztelt jogutódja.  

Az ipari üzemek fejlődése, és a munkalehetőségeknek köszönhető bevándorlások az ötvenes 

évek közepétől teljesen új utcasorok, utak, járdák megépülésével jártak.  

1950 és 1980 között törpevízmű, új óvoda, gimnázium, új orvosi rendelő  létesült, majd az 

1965-ös árvíz után újabb 209 lakás felépítése, a meglévő óvoda bővítése, bölcsőde alapítás, 

iskolai tornaterem-építés, ÁFÉSZ-áruház létesítése, gázprogram és számos további közcélú 

beruházás reprezentálja a városiasodás dinamizmusát, melyet az 1969. évi szénsavgy ári 

robbanás sem vetett vissza. 

A település fejlődésével párhuzamosan közigazgatási helyzete is megváltozott, Répcelak 

1971. július 1-jétől nagyközség lett. 

A kilencvenes évek végén átadásra került a szennyvíztisztító rendszer,  a szilárd 

hulladékgyűjtő, megoldódott a telefonellátottság, a háztartásokban kábeltelevíziós 

szolgáltatás üzemel, partnerkapcsolat felvételére került sor a  szlovákiai Lég községgel, s 

felépült az Egészségház. 

A 2000-es évtől az iskolában önálló művészeti oktatás indult. Répcelak 2001. július 1-jén 

kapott városi rangot. E cím kapcsán megkezdte működését az okmányiroda, s még ez évben 

mentőállomás is létesült. Útjára indult a Répcelaki Fesztivál, amely minden év júniusában 
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kerül megrendezésre. Átalakításra-bővítésre került a könyvtár, a Polgármesteri Hivatal. 

Felépült, és felszentelésre került a katolikus templom.4 

 

Egyesületek, civil szervezetek  

Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  

A település legrégibb civil szervezete, 1882 -ben alakult. Technikai felszerelésük állandóan 

korszerűsödik, jelenleg 18 tagja van.5 

 

Répcelak Város Bányász Horgász Egyesület  

Az egyesület alapítási éve 1975. Haltelepítést és horgászást folytat a környéken található 

kavicsbányában s a Rábán a Nicki Műgáttól a Ragyogó hídig. 6 

 

Polgárőr Egyesület 

A közbiztonság javításának céljából, lakossági kezdeményezésre hozta létre az önkormányzat 

1991-ban e szervezetet, mely 2001-től működik egyesületi formában, jelenleg 64 fővel 

működik. 

Az egyesület célja a bűnmegelőzés, és közrendvédelem érdekében végzett társadalmi 

tevékenység. 

Az egyesület feladatai:  

 személyi javak védelme 

 gyermek-és ifjúságvédelmi intézkedések kezdeményezése  

 biztonságos környezet megteremtése  

 köznyugalom megóvása 

 illegális kereskedelem visszaszorítása  

 közlekedési rend fenntartásának segítése  

                                                           
 

4 Forrás: Térségi folyamatok a Nyugat-Dunántúlon 3. sz.: Répcelak várossá nyilvánításának terület -
és településfejlesztési alapjai. Szombathely, 1994.  
Répcelak nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése. Répcelak, 2001.  
5 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/Repcel
ak_Varos_onkentes_Tuzolto_Egyesulete.html 
6 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/Repcel
ak_Varos_Banyasz_Horgasz_Egyesulet.html  
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 természet-és környezetvédelem biztosításának elősegítése  

 rendőri és egyéb közbiztonsági szervekkel és helyi önkormányzatokkal való 

együttműködés erősítése  

 rendezvények biztosítása7 

 

Gazdakör Répcelak  

Az 1993. október 1-jén alakult 54 taggal. A Gazdakör a mezőgazdasági vállalkozók és 

kistermelők szakmai továbbképzését segíti, valamint szervezi a termeléshez szükséges 

anyagok beszerzését, és az értékesítést.8 

 

RÉPCE TV Nonprofit Kft.  

Répcelak városának önkormányzati alapítású közszolgálati csatornája. Először 1997. 

december 27-én sugárzott műsort, amelyet azóta kéthetente új követ. A társaság statisztikai 

állományi létszáma egy fő, megbízásos jogviszonyban három fő áll.  

Szolgáltatások: 

 Közéleti magazinműsor 

 Képújság 

 Felvételkészítés 

 Filmkészítés 

 Hozott anyag vetítése adásban 

 Foglalkoztatási Információs Pont működtetése9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

7 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/Polgar
or_Egyesulet.html 
8 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/Gazda
kor_Repcelak.html 
9 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/RePCE
_TV_Nonprofit_Kft.html 
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Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület  

Az Egyesület 2002-től működik, eredeti célja, képzőművészeti, irodalmi és komolyz enei 

programok szervezése, ennek keretében kiállítások, irodalmi estek , hangversenyek és egyéb 

rendezvények lebonyolítása zajlik.  2005 májusa óta az Ümmögő együttes csatlakozásával 

tevékenységi köre a népzene, néptánc feladatrendszerével is kibővült.  

Az Egyesület önkormányzati támogatásból, tagdíjakból és szponzori adományo kból fedezi 

költségeit, 2004-től a Nemzeti Civil Alapból is  részesül működési költségeire.  

Néptánc - ÜMMÖGŐ együttes  

Az Ümmögő együttes 2004. április óta tagja az Egyesületnek.  

A több mint 10 éves csoport tagjai citerán, furulyán, dorombon, köcsögdudán é s egyéb népi 

hangszereken játszó középiskolások, valamint felnőtt zenészek és táncosok. Az Együttes 

előadásában eredeti népzenei blokkok és néptánc anyagon alapuló saját koreográfiák 

szerepelnek.10 

 

Répcelakért Közhasznú Egyesület  

Az egyesületet 2005. február 14-én, 50 fő alapította, a munkát 13 tagú vezetőség és 5 tagú 

felügyelőbizottság segíti.  

Az egyesület által elfogadott célok:  

 az egyesület lehetőségeit felhasználva munkálkodik Répcelak közeli é s távoli 

múltjának feltárásán,  

 ápolja a répcelaki történelmi helyeket,  

 közreműködik a településhez kötődő évfordulók szervezésében,  

 erőfeszítéseket tesz Répcelak központi szerepének növelése érdekében, különös 

figyelemmel a helyi kereskedelem, vendéglátás és egyéb  szolgáltatások 

támogatásával,  

 találkozási lehetőséget biztosít azonos, vagy hasonló jellegű egyesületekkel,  

 munkálkodik Répcelak környezetvédelmében, jótékony célú tevékenységet folytat.11 

 

                                                           
 

10 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/Nincs_
adat.html 
11 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/Repcel
akert_Kozhasznu_Egyesulet.html 
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Répcelaki Sportegyesület  

A Sajtgyár égisze alatt 1948-ban megalakult Kinizsi Sportkör, 1965-től Répcelaki Bányász 

Sportkör, 1992-től Linde SE jogutódjaként, 1997-től Répcelaki SE néven működő 

sportegyesület teke, labdarúgó és kézilabda szakosztályt működtet.  

Taglétszám: 130 fő12 

 

Répcelaki Rakurai Karate Egyesület  

A Városban több mint 20 éve működik karate csoport, mely 2002 óta hivatalos egyesületi 

formában is bejegyzésre került. Az edzéseknek kezdetben a művelődési központ, majd az 

iskola tornaterme adott helyet, ahol jelenleg is zajlanak az edzések. 2012 -től az óvodában is 

beindult egy csoport a legkisebbeknek. Az eltelt évek alatt a fiatal karatékák több területi, 

országos és nemzetközi versenyen értek el kiemelkedő eredményt.  Taglétszám: 45 fő13 

A település nagy sporthagyományokkal rendelkező település. Sportlétesítményei, a sportot 

szerető lakosság biztosíték arra, hogy ezen hagyományok a jövőben is fennmaradjanak. A 

város rendelkezik sportfejlesztési koncepcióval 2013 és 2022 közötti évekre, az ebben  

megfogalmazott elképzelések – megvalósításuk esetén – megteremtik a fejlődés lehetőségét 

a diáksport, a tömegsport és a versenysport területén is.  

A koncepció célkitűzései:  

Az egészséges életmódra nevelés keretében valamennyi nevelési, oktatási intézményben 

megfelelő hangsúlyt kapjon a gyermekek egészségi -edzettségi állapotának javítása, 

egészségkárosodás megelőzése, harmonikus testi-lelki fejlődés elősegítése, a mindennapos 

testnevelés feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása.  

Az utánpótlás nevelés szélesebb alapokra helyezése, a feltételek javítása. A sport terén 

kiemelkedő eredményeket elért egyének elismerése.  

Az oktatási intézmények és az egyesületek céltudatos, összehangolt tevékenysége.  

A város szabadidősportjában a hagyományos, kedvelt rendezvények továbbfejlesztése a cél. 

Új kezdeményezések bevezetése a lakosság szélesebb rétegeinek megnyerésére irányuljon. 

                                                           
 

12 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/Repcel
aki_Sportegyesulet6.html 
13 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyesuletek_civil_szervezetek_alapitvanyok/Repcel
aki_Rakurai_Karate_Egyesulet.html  
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Az öntevékeny sportolás feltételeinek biztosítása járuljon hozzá az egészséges életmód 

kialakításához. 

A város sporttevékenységét elsősorban a létesítmény -feltételek minőségi fejlesztésével kell 

segíteni. 

Répcelak Város Önkormányzata célként tűzi ki a város versenysportjának lehetőség szerinti 

szinten tartását, új sportágak meghonosítását.  

 

Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség  

A répcelaki evangélikus templomot 1870. november 13-án szentelték. A templom a Répce-

mente legnagyobb temploma, ma is aktív hitéletnek ad otthont. 2005-re a teljes 

templombelső- és külső is megújult a két manuálosra bővült hangversenyekre is alkalmas 

orgonával. 14 

 

Szent István Római Katolikus Egyházközség  

A templom építését szervező kuratórium 1997 decemberében alakult meg, az építkezéshez 

Répcelak város önkormányzata ingyen telket biztosított. A tervek és az alapkőletétel 

időpontja 1999-re datálható, maga az építkezés viszonylag hosszú időt vett igénybe , 5 éven 

át tartott, mire 2004. november 7-én felszentelték a templomot. 15 

 

1.8. A település humán infrastruktúrája  

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Oktatás  

Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola  

Az általános iskolában a 2013/2014-es tanévben a székhelyen 339 gyermek, a tagiskolában, 

Uraiújfaluban 29 diák tanul. 16 településről járnak az intézménybe diákok, Répcelakon kívül 

Nickről, Csánigról, Nagygeresdről, Nemesládonyból, Uraiújfaluból, Vámoscsaládról, Ivánból, 

                                                           
 

14 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyhazak_templomok/Evangelikus_Egyhazkozseg.ht
ml 
15 Forrás: 
http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Egyhazak_templomok/Katolikus_Egyhazkozseg.html  
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Répceszemeréből, Hegyfaluról, Kenyeriből, Jákfáról, Dénesfáról, Rábakecölből és 

Csáfordjánosfából.16 Az iskolába 30 fő SNI gyermek jár.  

A tanulók száma a KSH adatai szerint 2010 óta növekszik, azóta 36 gyermekkel több jár az 

általános iskolába. A 2000-s évek elején a tanulói létszám még 400 fő fölött volt, a 

legmagasabb 2003-ban volt, 422 gyermekkel. Azóta két ütemben, 2004 és 2007 között, 

valamint 2008 és 2010 között csökkent.  

 

27. ábra - Általános iskolai tanulók számának alakulása - Forrás: KSH  

 

Az iskola 2007-ben lett minősített alapfokú művészetoktatási intézmény, zene -, képző- és 

ipar-, valamint táncművészeti ágazatban 5 tanszakon.  

A művészeti iskolások létszáma: 44 fő. A közalkalmazotti pedagógus státuszok száma 2013. 

szeptember 1-jétől 33 fő, ebből a tagintézményben 3 fő. A nem pedagógus beosztású 

dolgozók létszáma 7 fő.17 

Körzeten kívüli tanulók aránya az önkormányzat adatszolgáltatása alapján 14%.  

 

Százszorszép óvoda  

Az óvoda egy székhellyel és egy tagintézménnyel rendelkezik, a székhelyintézményben 4, az 

Uraiújfaluban található tagintézményben 1 csoport található.  

                                                           
 

16 http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Oktatas/Iskola.html  
17 Forrás: http://www.repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Oktatas/Iskola.html  
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Az óvoda fenntartói Répcelak város, Csánig, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Uraiújfalu, 

Vasegerszeg, Vámoscsalád községek önkormányzatai.  

 

28. ábra - Óvodai férőhelyek és a beíratott gyermekek számának alakulása - Forrás: KSH 

 

Az óvodába a KSH adatai szerint 2013-ban 115 gyermek járt, mely az ezt megelőző évhez 

képest 6,5%-ot csökkent. A 2012-es év előtt 2008 óta folyamatosan növekedett az óvodás 

gyermekek létszáma. A fenti ábrán látható, hogy az óvodai férőhelyek számát 2007 óta nem 

haladta meg a gyermekek létszáma, de a férőhely számot növelni kellett két esetben is, 2010 -

ben, amikor 110-ról 125-re növekedett a férőhelyek száma, valamint 2012-ben, amikor 125-

ről 150-re növekedett. 2013-ban ismét 125 férőhely volt az óvodában.  

Az óvodába 4 sajátos nevelési igényű gyermek járt. 18 

A legalacsonyabb gyermeklétszám a 2000-es évek elején volt, 2002-ben mindösszesen 76 

gyermek járt Répcelak Város óvodájába.  

 

Művelődési Otthon és Könyvtár  

Az intézmény rendezvények, kiállítások, foglalkozások szervezésével foglalkozik, 

befogadóképessége 300 fő. Kihasználtsága rendezvények idején eléri a 100% -ot. 

Az önkormányzat adatszolgáltatása alapján a művelődési otthon t és könyvtárat 11 491 

alkalommal látogatták. A regisztrált felhasználók száma 453 fő, az újonnan regisztráltak 

száma 86 fő volt 2014-ben. 

                                                           
 

18 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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Internethasználatot 1  168 fő vett igénybe. 

Az intézmény összesen 82 db rendezvény tartott, 1 681 résztvevővel.  

Állomány: 

Összesen (könyv, hangdokumentum, képdokumentum, DVD, stb.): 20 408 db  

Folyóiratok: 93 db19 

 

Egészségügy  

Répcelakon KSH adatok alapján 2 háziorvosi rendelő működik, valamint egy gyermekorvos 

látja el a betegeket.  

2013-ban ezer lakosra 9 152 esetben jutott háziorvosi ellátás. Ez 30%-kal több a megyei, 

régiós és országos adatoknál. A legmagasabb 2009-ben volt, ekkor 1000 lakosra 12 646 eset 

jutott, ami duplája volt a megyei értéknek, és meghaladta a régiós és országos eredményeket 

is. Az azóta eltelt években folyamatosan csökkent az esetek száma a 2013-as szintre, ami 

28%-os csökkenés. A 2012-es évhez képest valamelyest növekedett, de mindössze 0,6% -os 

növekedés volt.  

 

29. ábra - 1000 lakosra jutó, háziorvosi ellátásban megjelentek és meg látogatottak száma (eset)  - Forrás: 

KSH 

 

A 2009-es évet megelőzően az esetek száma növekedett. A legalacsonyabb 2002 -ben volt, 

ekkor 1000 lakosra 8 250 eset jutott, ám ebben az évben is 33% -kal volt magasabb a megyei, 

régiós és országos eseteknél.  

                                                           
 

19 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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6. táblázat - 1000 lakosra jutó, háziorvosi ellátásban 

megjelentek és meglátogatottak száma (eset)  - Forrás: KSH 

 

A diagramon csak a megyei értékek 

kerültek feltüntetésre, mert a régiós és 

országos értékek hasonlóságot mutatnak 

ezekkel az értékekkel, és emiatt a számok 

láthatósága, olvashatósága 

nagymértékben romlott volna. Az adatok  a 

jobb oldali táblázatban láthatóak . 

 

 

 

 

 

Szociális ellátás  

Bölcsőde és Idősek Klubja  

Az intézmény Répcelak város közigazgatási területén biztosítja a házi segítségnyújtást, az 

étkeztetést és a nappali ellátást nyújtó idősek klubját, valamint a gyermekjóléti alapellátás 

körébe tartozó bölcsődei ellátást.20 

 

30. ábra - A bölcsődei férőhelyek, és a bölcsődébe beírt gyermekek száma - Forrás: KSH 

                                                           
 

20 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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Répcelak 
Vas 

megye 

Nyugat-
Dunántúli 

régió 
Magyarország 

2000       8 416    5 333         5 271              5 212  

2001       8 458    5 299         5 296              5 276  

2002       8 250    5 548         5 425              5 388  

2003       9 547    5 632         5 539              5 533  

2004       9 180    5 853         5 684              5 673  

2005       9 440    6 025         5 906              5 850  

2006       9 509    6 145         6 122              6 119  

2007     11 155    5 488         5 295              5 104  

2008     12 312    5 838         5 543              5 345  

2009     12 646    6 379         6 068              5 788  

2010     12 102    6 233         5 974              5 738  

2011     11 055    6 247         6 055              5 791  

2012       9 097    6 300         6 079              5 813  

2013       9 152    6 318         6 051              5 807  
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A bölcsődébe 2013-ban 10 gyermek járt, mely megegyezik az egy évvel korábbi év 

gyermeklétszámával. A legtöbb bölcsődés 2010-ben járt az intézménybe, 18 gyermek, a 

legalacsonyabb 2000-ben volt a létszám, 7 gyermekkel.   

A bölcsődei ellátást és az idősek ellátását célszerű lenne különválasztani, amelynek 

keretében az idősotthonnak a városban új épületet lenne célszerű keresni.  

 

Családsegítő szolgálat  

Feladata az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek 

szociális és mentálhigiénés ellátása. Segít a működési területén (Répcelak, Csánig, Nick) élő 

szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került 

személyek, családok életvezetési képességének megőrzésében, az ilyen helyzethez vezető 

okok megelőzésében, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítésében. Ehhez 

családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít , és szervezési tevékenységeket végez.  

Szolgáltatások: 

 információ 

 ügyintézés (pl.: támogatások, nyugdíj, közüzemi számlák stb .) 

 tanácsadás 

 segítő beszélgetés 

 csoportfoglalkozás 

 gondozás 

 családlátogatás  

 egyéb (pl.: adománygyűjtés-, osztás)21 

 

Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat  

A Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás répcelaki telephellyel működő 

szolgáltatása. 

A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzi munkáját.  

A területi iroda látja el Répcelak mellett a következő településeket: Csánig, Hegyfalu, Jákfa, 

Nick, Ölbő, Pósfa, Szeleste, Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vasegerszeg. 22 

 

                                                           
 

21 Forrás: http://repcelak.hu/INTeZMeNYRENDSZER/Szocialis_terulet/Csaladsegito_szolgalat0.html  
22 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásáról : 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1 -től jelentős 

mértékben átalakult: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 

elválasztásra kerülnek.  

A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának 

erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.  

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1 -től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek 

az ellátások a következőek: 

 aktív korúak ellátása, 

 időskorúak járadéka, 

 ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  

 közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az 

eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.  

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok 

által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági 

feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg. 23 

A legfrissebb, 2013. évi KSH adatbázis alapján a szociális ellátásokban részesülők számával 

kapcsolatos fontosabb számadatok a következők: 

Az álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartottak száma 28 fő volt, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást 15 fő kapta meg az önkormányzattól.  Répcelakon 14 főt tartottak, 

nyilván akik részesültek szociális támogatásban álláskeresőként. 

Ápolási díjban 2013-ban 2 fő részesült, míg a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 40 fő (2013.év) volt.  

Répcelak nem rendelkezik tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézménnyel , 

mely azokról az időskorúakról gondoskodna, akik önmagukról betegségük miatt vagy egyéb 

okból, otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni.  

                                                           
 

23 http://www.kormany.hu 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 39 fő, rendkívüli gyermekvédelmi 

kedvezményben pedig 24  fő részesült a KSH adatai szerint 2013-ban. 

A 621 fő öregségi nyugdíjban részesült közül mindössze 1  fő részesült az időskorúak 

járadékában 2013-ban.  

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása  

Répcelak Város Önkormányzata az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, 

közvetlen szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, 

hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet 

játszanak, elősegítve ezzel a lakosság ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei 

szabályozás, támogatás, és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. 

Répcelak rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, mellyel érvényesíteni kívánja:  

 az egyenlő bánásmódot, és az esélyegyenlőség biztosításának köv etelményét 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét  

 a diszkriminációmentességet  

 szegregációmentességet 

 

Ezen elvek érvényesítéséhez az alábbi célokat fogalmazták meg az egyes célcsoportokra 

vonatkozóan: 

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége: 

Mélyszegénységben élők problémái - Teljes körű (éves) adatbázis létrehozása. - 

Mélyszegénységben élők számának feltérképezése - Folyamatos adatfrissítés, esetleges 

hibák kiküszöbölése - Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása  

A gyermekek esélyegyenlősége 

HH és HHH-s gyermekekkel kapcsolatos problémák  - Teljes körű (éves) adatbázis létrehozása. 

- A HH és HHH-s gyermekek számának feltérképezése - Folyamatos adatfrissítés, esetleges 

hibák kiküszöbölése - Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása 

Fogyatékkal élő és tartós beteg gyerekek száma nem ismert  - adatbázis létrehozása. - Tartós 

beteg és fogyatékos gyermekek, számának és betegségének feltérképezése - Folyamatos 

adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése - Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása 
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A nők esélyegyenlősége  

Családon belüli erőszak visszaszorítása - Családon belüli erőszak megelőzése. - Érintett 

családok feltérképezése teljes körűen. - Érintett családok számának csökkentése. - 

Prevenciós programok kidolgozása: oktatási-, nevelési intézményekben, munkahelyeken 

ismertetése.  

Az idősek esélyegyenlősége  

Idősek elszigetelődésének megakadályozása - Tevékeny időskor, emberi kapcsolatok, 

közösségi élet - nappali ellátás megszervezése - tevékeny időskor, bekapcsolódás a közösségi 

életbe 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

Fogyatékkal élő felnőtt lakosságról adatok gyűjtése  - Teljes körű (éves) adatbázis 

létrehozása. - Fogyatékkal élők létszámának, betegségének, feltérképezése - Folyamatos 

adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése - Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása.24 

A városban több, az esélyegyenlőség javítását célzó beruházás is történt, így 

mozgáskorlátozott feljáró épült a  Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalban, 2004-ben, 

(felújítása 2013 évben), Répcelaki Százszorszép óvoda mindkét épületében (2010-), az iskola 

hátsó bejáratánál, (az épület belül nem akadálymentesített, csak egyes helyiségei), a 

Művelődési Otthon és Könyvtár bejáratánál (2011 -ben), és a Bölcsőde és Idősek klubjában a 

2000-es évek elején. 

 

 

 

1.9. A település gazdasága 

 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre  

 

Répcelakon az ezer lakosra jutó gazdasági vállalkozások száma  a TeIR kimutatása alapján  

2000 és 2010 között folyamatosan növekedett. 2000 -ben ezer lakosra még csupán 83 

gazdasági vállalkozás jutott, 2010-re a duplájára növekedett, 162-re. Különösen intenzív volt 

a növekedés 2007 után, amikor is 34%-kal növekedett a számuk. 

                                                           
 

24 Forrás: Répcelak Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja  
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31. ábra – Ezer lakosra jutó regisztrált gazdasági vállalkozások számának alakulása 2010 -ig - Forrás: TeIR  

 

2010 után csökkenés mutatkozott, 2013-ban 152 gazdasági vállalkozás jutott ezer lakosra, 

ebben az időszakban a megyei, a régiós és az országos értékek tovább növekedtek.  

 

32. ábra - Ezer lakosra jutó regisztrált gazdasági vállalkozások számának alakulása 2011 -től - Forrás: TeIR  

 

Répcelakon 2013-ban a KSH adatai szerint 403 GFO’11 szerinti regisztrált vállalkozás volt, 

mely 10 db-al több, mint 2012-ben, akkor ugyanis 393 regisztrált vállalkozás volt a városban, 

2011-ben pedig 383 db. 2012-ben 149 működő vállalkozás volt, a 2013-as évre nincs ilyen 

adat. Ez alapján látható, hogy a regisztrált vállalkozások 62%-a nem működött. 2013-ban 44 

db regisztrált jogi személyiségű vállalkozás, 28 db jogi személyiség nélküli társas vállalkozás, 

és 72 db társas vállalkozás volt a településen. Ezek száma az évek során nem jelentősen 

változott. 
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A 403 regisztrált vállalkozásból 95 db 0, vagy ismeretlen létszámú munkást foglalkoztat, a 

többség, 297 db 1-9 főt foglalkoztat. 10-19 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozás 4 db volt 

a településen a KSH adatai szerint 2013-ban, emellett volt még 3-3 db 20-49 főt 

foglalkoztató, illetve 50-249 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozás a településen. 

Elmondható tehát, hogy a regisztrált vállalkozások döntő többsége 10 fő alatti 

foglalkoztatottal működik.  

Répcelakon található még 85 db regisztrált őstermelő, és 144 db regisztrált egyéni vállalkozó 

is. 

 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői  

Mezőgazdaság  

2000-ben Répcelak városában a KSH adatai szerint az egyéni gazdaságok száma 192 volt, 

mely kevéssel, de csökkent 2010-re, 187-re.  

7. táblázat - Répcelak termőföldjeinek művelési ágai a hiteles állami alapadatok alapján  

 

A településen lévő szántók területe 

911,538 ha-t tett, ki, amely a teljes 

terület 65,96%-át teszi ki. Az erdő 

területe 32,4 ha, mely 2,9%-a a teljes 

területnek. A művelés alól kivett 

terület 262,009 ha-t tesz ki, ami a 

teljes terület 18,96%-át teszi ki. A 

gyep, rét, valamint a legelők együttes 

területe 22,89 ha, ami 1,65%-a a 

teljes területnek. A folyók, patakok 

területe 61,772 ha, ezzel a teljes 

terület 4,47%-át teszi ki. A többi 

művelési ága részaránya 1% alatti.  

 

 

 

 

 

 

 

Művelési ág Terület (ha) Arány (%) 

Kert 0,674 0,05 

Szántó 911,538 65,96 

Legelő 4,05 0,29 

Gyep, rét 18,84 1,36 

Mocsár 0 0,00 

Folyó, patak, ér 61,772 4,47 

Holtág, vízállás 0 0,00 

Fásított terület 7,017 0,51 

Erdő 116,10 8,40 

Bánya, agyaggödör 6,364 0,46 

Szemétlerakó 0 0,00 

Egyéb kivett terület 255,645 18,50 

ÖSSZESEN 1382 100,00 
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A településen jelentős az állattenyésztés szerepe, legfőképpen az egyéni gazdaságok esetén.  

Répcelakon a sertésállomány jelentősen csökkent 2000 -hez képest, ugyanis az akkori 1  838 

db sertés helyett 2010-ben már csak 171 db volt a településen. A szarvasmarha állomány 68-

ról 73-ra nőtt, a tehénállomány 18-ról 40 db-ra nőtt. 

A tyúkállományban szintén csökkenés történt, 2  317-ről 2 078-ra esett vissza a számuk. 

Nagymértékben növekedett viszont a pulykaállomány 18 609-ről 35 506 darabra nőtt a 

számuk, mely 48%-os növekedést jelent. 

A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek  állatállományában bővülés 

mutatkozik. A szarvasmarha állomány 2000 óta 58 -ról 928 darabra nőtt, a tehénállomány 

pedig 2000-ben nem volt jelen, 2010-ben viszont közel félezer  db állat volt Répcelakon. 

Ugyan ez jellemző a pulykaállományra, 2010-ben már 9 795 db szárnyas volt. 

 

A 2014-2020-as időszakban rövid (2-3 év)- és középtávon (3-8 év) egyaránt várható, hogy 

növekedni fog az állattartás- és az ahhoz kötődő feldolgozóipar súlya. A növekedés alapja az 

új támogatási irányelvek, amik a korábbi, csak terület alapú támogatásokat felülről 

korlátozzák, illetve a magasabb támogatást állattartáshoz kötik. Ezen túl a jövőben ezt a 

trendet ösztönzi várhatóan a feldolgozóipar támogatása  is. 

 

Ipar  

Répcelak gazdaságában fontos szerepet tölt be az ipar. Több nagyüzem is megtalálható a 

településen, mely komoly foglalkoztatói bázist jelent nem csak a településen élőknek, hanem 

a város vonzáskörzetében élőknek is.  

 

A város ipari parkja folyamatosan fejlődik. Az ingatlanok teljes közműellátottsággal 

rendelkeznek, víz, villany- és gázellátás, szennyvízelvezetés megoldott. A területen a város 

kisebb 1500-3000m2 vagy akár több mint 3000 m2-es területet is tud biztosítani. Kiválóan 

alkalmas kis- (5-50 fő), illetve középvállalkozások (50-200 fő) megtelepedésére.  

A 2008. évben kezdődő recesszió a mai napig érezteti a hatását. Részben a válság 

következtében két olyan gazdasági társaság szűnt meg, amely a munkahelyteremtés 

érdekében kifejtett erőfeszítések eredményeképpen jött létre. (Fodat Kft., Lux -Tex Kft.)   
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33. ábra - Iparűzési adó bevételeinek alakulása - Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  

 

A pénzügyi majd azt követő gazdasági válság alapvetően nem rendítette meg a 

vállalkozásokat, sőt a 2009. év az iparűzési adó tekintetében rekordbevételt hozott, 

301 520 000 Ft bevétele volt a városnak. 2009 után 2011 -ig folyamatosan csökkent az 

iparűzési adó bevétele, a két év alatt 15%-kal. 2011 óta folyamatosan növekedett a város 

bevétele az iparűzési adóból, 2013-ban átlépte a 300 000 000 Ft-ot is. 2014-ben pedig 

375 300 000 Ft volt, ami 2011-hez képest 32%-os növekedést jelentett. A legalacsonyabb 

2007-ben volt, ekkor 227 081 000 Ft bevétele volt az önkormányzatnak az iparűzési adóból. 25 

Répcelak város Ipari Park cím birtokosa 2004 óta. Területe 20,991 hektár, melyből 19,94 

hasznosítható terület, 16,5565 ha beépített terület és 3,3835 ha hasznosítható sza bad 

terület. Az ipari park infrastruktúra teljesen kiépített .  

A Répcelaki Iparterületen lévő transzformátor 320 kVA teljesítményével az Önkormányzat 

rendelkezik. A Vállalkozások ezen kapacitáson belül igényelhetnek áramellátást. A gáz 

tekintetében az illetékes gázszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján lehetséges.  

 

 

 

 

 

                                                           
 

25 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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Közmű típusa Ár (Ft/ m3; Ft/kwh) 

Gáz 
1303,-Ft alapdíj 
1. gáz árkategória: 133Ft//m3 
2. gáz árkategória: 148-150 Ft/m3 

Elektromos áram 
18,5 Ft/kWh áramdíj  
4191 Ft/hó rendszerhasználati díj 

Ipari víz - 

Ivóvíz 
közületi alapdíj a 13-20 mm átmérő óra esetén: 
286,-Ft 
közületi vízdíj 382,27 Ft/m3  

Csatorna, szennyvíz  
közületi alapdíj 13-20 mm átmérő óra esetén: 260 
Ft/hó 
díj 539,75 Ft/m3 

 

A településen az alábbi fontosabb ipari üzemek találhatók: 

 Pannontej Zrt. répcelaki üzeme 

Répcelak sajtgyár 1908-ban hivatalosan is megalakult a cég " Stauffer és Fiai Közkereseti 

Társaság " néven. Fő profiljuk a sajt és vajkészítés volt, amihez az alapanyagot főleg a 

környező településekből szállították. 1930-ban a gyár termékszerkezete alaposan 

megváltozott, mivel Stauffer Frigyes megvásárolta Svájcban az ömlesztett  sajtok gyártásának 

leírását. 1940-ben "Stauffer és Fiai Részvénytársasággá" alakult a cég, ahol a 7500 

részvényből 100 kivételével mind a  család tulajdonában maradt. Az üzemet a második 

világháború idején hadiüzemmé nyilvánították,  ezek az évek a gyárnak is rendkívüli károkat 

okoztak, majd 1948. március 25-én államosították. Répcelak a Nyugat - Dunántúli Sajt és 

Vajtermelő Nemzeti Vállalat irányítása alá került, később megyei szintű tejipari 

egyesüléseket hoztak létre s így az üzem 1955 -től a Vas Megyei Tejipari Vállalathoz tartozott. 

Az üzem 1993. november 1-től Répcelaki Sajtgyár Rt. néven önálló vállalatként működött, 

majd 1995 májusában - a vállalat privatizációja során - a francia Bongrain S.A. szerezte meg 

a részvények 51 százalékának tulajdonjogát.  

 Linde Gáz Magyarország Zrt. 

A Linde Gáz Magyarország Zrt. 1992-ben alakult meg répcelaki székhellyel. Jelenleg öt 

telephellyel rendelkezik Répcelakon kívül, Budapesten, Dunaújvárosban, Kazincbarcikán és 

Miskolcon. 

 

 Liss Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó kft. 

A cég nemcsak Magyarországon ismert a szóda-, és habpatronokról, valamint készülékekről, 

de a világ patrongyártói között is vezető szerepet tölt be.  
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A LISS Kft. a jogelődöket - Szénsavtermelő Vállalat, Linde Gáz Magyarország Rt. - követve 

1960 óta gyárt patronokat, 2001 májusától pedig 100%-os magyar tulajdonban, LISS Kft. 

néven gyártják és forgalmazzák a szóda- és habszifon készülékeket is.  

Ez a három vállalkozás a legjelentősebb iparűzési -adó fizető vállalkozás a településen.  

 

Turizmus, idegenforgalom  

Répcelakon a turizmus szerepe háttérbe szorul. Kereskedelmi szálláshely a KSH adatai szerint 

napjainkban nincs a településen.  

2007-ben mindösszesen 82 vendég volt a kereskedelmi vendéglátóhelyeken (azon belül is a 

panziókban), a vendégéjszakák száma 89 volt . 

Az egyéb szálláshelyek vendégeinek száma 2013 -ban 163 volt, melyből 50 külföldi vendég 

volt. A vendégéjszakák száma 203 volt, melyből a külföldiek 50 vendégéjszakát töltöttek el.  

A 2012-es évben a vendégszám hasonló volt a 2013 -as évihez, ám a vendégéjszakák száma 

több mint a duplája volt, 492 éjszaka. Ez azt jelenti, hogy a maradási idő a településen 

csökkent. A legtöbb vendég Répcelakon 2008 -ban volt, 251 fő szállt meg akkor a településen.  

Répcelakon a vendégek elmaradásának oka a megfelelő turisztikai  attrakciók hiánya.  

 

Kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatások  

A kiskereskedelmi üzletek száma Répcelakon 2013 -ban 39 volt, ami 2000-hez képest (56 db) 

30%-os visszaesés. A legtöbb kiskereskedelmi üzlet 2002 -ben volt a településen, 60 db, a 

legkevesebb 2011-ben, 40 db.  

A 39 db kiskereskedelmi üzletből 10 db é lelmiszer vegyesüzlet és áruház volt, illetve 4 db 

kenyér-, pékáru- és édességszaküzlet, valamint szintén 4 db ruházati szaküzlet.  

Répcelakon 22 db vendéglátóhely volt, mely a 2000 és 2013 közötti idő szakban a legtöbb 

ilyen létesítményt jelentette. A legkevesebb 2000 -ben volt, 14 db vendéglátóhely volt 

található a településen. A vendéglátóhelyek többsége italüzlet, és zenés szórakozóhelyként 

volt nyilvántartva, 13 ilyen egység volt a városban.26 

 

 

                                                           
 

26 Forrás: KSH 
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

 

Projektek 

megnevezése 
Tervezett tevékenységek  Teljes költség 

Engelsz József 

életmű 

feldolgozás 

Engelsz József életmű feldolgozás (adatgyűjtés, 

kutatómunka, fényképek, helyszínek bejárása, végső 

dokumentum létrehozása (könyv, film formában) 

4 millió Ft 

József Attila utca 

(iskola és óvoda 

utcája) kerékpáros 

- gépjárműves 

közlekedés 

biztonságossá 

tétele 

kerékpárút építése, (melyhez szükséges:légvezeték 

kiváltása földkábelre, nyílt árokból zárt 

csapadékcsatorna kialakítása,) kerékpáros átvezetés 

3 helyen az úton, parkolóöböl kialakítása, parkoló 

építések, zsák utca végszakaszán körforgalom jellegű 

forduló kialakítása  

90 millió Ft 

Bartók Béla utca 

kerékpárút 

kialakítása 

Kerékpárút építése, nyílt csapadékvíz elvezető 

árokból zárt elvezetés kialakítása  
50 millió Ft 

Répcelak 

belterület 86-os 

számú főút 

melletti területek 

komplex városképi 

fejlesztése 

1. Butiksor előtti közterület átalakítása a mai kor  

igényeinek, környezetrendezés, közvilágítási hálózat 

rekonstrukció, útépítés 2. Parkosítások, 

növénytelepítések 3. Régi művelődési ház előtti 

közterület rendbetétele  

350 millió ft 

Piac létesítése - 

termelői piac 

kialakítása 

A 86-os számú főút melletti 341 hrsz.-ú ingatlanon 

fedett piac épületének építése, és környezetének 

rendezése 

70 millió ft 

Települést 

elkerülő, az Ipari 

Parkot 

megközelítő út 

építése 

Útépítés, közvilágítás építés, csapadékvíz elvezetés 

összesen 2 km hosszban 
300 millió ft 

 

A településen lévő gazdasági szereplők közül többen is szeretnének a jövőben fejlesztéseket 

végrehajtani a településen.  

Ennek érdekében a LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. , valamint a FÉM Kft. 

önkormányzati területeket vásárolt az ipari parkban.  

Az önkormányzatnak több üresen álló ipari területe nincs.  
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1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.)  

 

Az elérhetőséget tekintve Répcelak városa kedvező helyen fekszik. Répcelak a 86-os számú 

főközlekedési útvonal mentén közvetlen kapcsolatban van Szombathely - Csorna útvonal 

valamennyi településével. A várost keresztező alacsonyabb rendű közutak további közvetlen 

elérhetőséget biztosít további 50 település elérésére a városból.  

Répcelak jelentős vasúti csomópont is, amely a város bekapcsolását a régiós, országos, és 

nemzetközi gazdasági vérkeringésbe további segíti.  

 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Répcelakon az Otthontérkép adatai alapján 2014 -ben és 2013-ban 95 000 Ft volt az átlagos 

négyzetméterenkénti ár, ez az átlagos érték 2012-höz képest emelkedett, 93  000 Ft-ról, mely 

mindösszesen 2,2%-os növekedést jelentett. 

Napjainkban Répcelakon 1 építési telek és 2 családi ház volt eladó az otthontérkép 

információi alapján. A telek 5000 m2 területű, a családi ház 150, illetve 620 m 2 nagyságú. Ez 

alapján megállapítható, hogy a kínálati oldal meglehetősen sekély az érdeklődők számára.  

 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 

intézményrendszere 

 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program  

Az önkormányzat működésének egyik meghatározó feltétele, hogy megfelelő vagyonnal 

rendelkezzen kötelező feladatai ellátásához.  

A város törekszik az Európai Uniós támogatások minél nagyobb mértékű kihasználására . 

Az elmúlt években Répcelak város pénzügyi helyzete stabil volt. Sem működési sem 

fejlesztési hitel felvételére nem került sor. A fejlesztéshez annak ellenére nem került banki 

forrás bevonásra, hogy ebben az időszakban hatalmas beruházások kerültek, illetve kerülnek 

megvalósításra. Hitele legutoljára 1995-ben volt az önkormányzatnak.  

Répcelak Város Önkormányzata 2015. évben kiemelt figyelmet fordít az intézmények 

zavartalan működésére, az Európai Uniós és hazai pályázatok maximális kihasználására, a 

2014-2020-as EU-s fejlesztési ciklus várható feladataira.  
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Bevételek 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszege 859 868 000 Ft.  

Központi finanszírozásból az államtól összességében 112 020 000 Ft -ot kap az önkormányzat 

támogatásként, mely az előző évinél 27 758 000 Ft -tal alacsonyabb. Répcelak Város 

Önkormányzatának az egy főre jutó adóerő -képessége 84.719 Ft/fő, mely jelentősnek 

mondható. A jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket sávosan növekvő 

mértékben, az eddigiekhez képest erőteljesebben terheli a beszámítás.  

Répcelak esetében ez az előző évi 63 150 000 Ft -tal szemben 89 430 000 Ft-ot jelent, melyet 

saját bevételből (iparűzési adóból) kell biztosítani. Ez okozza az állami támogatás előző 

évinél alacsonyabb szintjét.  

Az önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen belül a hivatal 

működésével, zöldterület gazdálkodással, közvilágítással, köztemető és közuta k 

fenntartásával, településüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban állapít meg 

támogatást a költségvetési törvény. Ezen feladatok ellátására a fent említett beszámítás 

után 10 832 000 Ft-ot kap az önkormányzat. 

A köznevelési feladatok támogatására 71 469 000 Ft központi támogatás jut.  A szociális és 

gyermekjóléti feladatokon belül a gyermekétkeztetésre, családsegítésre, szociális 

étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, időskorúak nappali ellátására, bölcsődei 

feladatellátásra jutó támogatás 26  656 000 Ft. A kulturális, közművelődési, könyvtári 

feladatokat 3 063 000 Ft-tal támogatja az állam. 

Működési célú pénzeszközátvétel címén összesen 9 241 00Ft -ot kap az önkormányzat. 

Az intézményi működési bevételeket  önkormányzati szinten 30  691 000 Ft-ra 

prognosztizálták. 

A szolgáltatások bevétele 1  360 000 Ft, melyet a Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 

tervezett. 

A tulajdonosi bevételek összege 20 136 000Ft, mely 14 191 000 Ft összegben a VASIVÍZ Zrt-

nél keletkező víz- és csatornahasználat üzemeltetési bevételéből, 3 945 000 Ft bérleti 

díjbevételből, továbbá 2 millió Ft lakbérbevételből tevődik össze. 

Kamatbevételből az előző évi szintnek megfelelően 5 millió Ft-ot terveztek. 

A Bölcsőde és Idősek Klubja ellátási díjként az étkezési térítési díjakból 3  115 000 Ft bevételt 

tervezett az idei évre. 

Helyi adók, pótlékok és átengedett bevételek közhatalmi bevételként jelennek meg a 

költségvetésben. Ez a bevételi jogcím 40,1%-kal a legnagyobb arányt képviseli a 

bevételeinken belül.  
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A gépjármű adóból 60% továbbra is az államot illeti meg, az önkormányzat helyben maradó 

része 40%, ami a korábbi évek alapján 19 millió Ft-ot tesz ki. 

 

34. ábra - Helyi adóbevétel - Forrás: KSH  

 

Az önkormányzat helyi adóbevételei a két népszámlálás ideje alatt növekedni tudott. 2001-

ben 215 918 000 Ft adóbevétele volt az önkormányzatnak, 2011 -ben pedig 271 428 000 Ft. 

 

Kiadások 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszege 859  868 000 Ft. 

A költségvetésben 490 805  000 Ft összegben biztosítják az önkormányzati feladatellátáshoz 

szükséges működési kiadásokat. Ebből a személyi juttatások összege 118 184  000 Ft, 

járulékok összege 35 225  000 Ft. 

Az Önkormányzatnál az engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak száma 49 fő. 

(Ebből közfoglalkoztatott 5 fő.) A dologi kiadások összege 134 506  000 Ft. 

A működési kiadások az alábbi feladatok ellátása érdekében merülnek fel: hivatal 83 111 000 
Ft, Bölcsőde és Idősek Klubja 32 793 000 Ft, Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár  
45 564 000 Ft, önkormányzaton belül igazgatási feladatok 54 863  000 Ft, köztemető-

fenntartás 1 539 000 Ft, közutak fenntartása 5 970 000 Ft, zöldterület -kezelés 12 615 000 Ft, 

községgazdálkodás 13 000 000 Ft, közcélú foglalkoztatás 6 737 000 Ft, közvilágítás 12 880 

000 Ft, járóbeteg szakellátás 9 581 000 Ft, sport 5 180 000 Ft.  

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata 7 350 000 Ft. A tervezésnél figyelembe vették a 

2014. évi tényleges felhasználást. Egyéb működési célú kiadások jogcímen 195 540 000 Ft 

került tervezésre. 
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Az államháztartáson belüli szervek működési támogatása 108 757  000 Ft. Az önkormányzat 

az óvodai ellátáshoz és iskolai étkeztetéshez összesen 98 391 000 Ft -ot ad a társulásnak, 

melyből 13 458 000 Ft saját forrás, a többi központi támogatás.  

Államháztartáson kívülre vállalkozások támogatására 9 228 000 Ft -ot terveztek. 

Civil szervezetek támogatására 33 millió Ft -ot, egyházak támogatására 400 ezer Ft-ot 

irányoztak elő. 

Az általános tartalék 22 millió Ft, céltartalék 22 095 000 Ft.  

Beruházásokra tervezett összeg 175 960 000 Ft. Nagy hangsúlyt kap a beruházásokon belül 

a 100%-os KÖZOP támogatással megvalósuló Petőfi utcai kerékpárút kivitelezése, valamint a 

LEADER pályázati támogatással  megvalósuló ipari park villamosvezetékének kiváltása és az 

útépítés. E két fejlesztési cél 77,5 millió Ft összköltségű. Petőfi utcai kerékpárút melletti 

zöldterület rendezésére, fásításra 5 millió Ft -ot terveztek. Ingatlanok (Ajkay-kastély, régi 

cukrászda) megvásárlására összesen 20 millió Ft forrást tartalmaz a költségvetés.  

Tervezték továbbá a Hunyadi utcai telkek kialakítását, a földterület vásárlását 4 262 000 Ft 

előirányzattal, a közművek tervezését, kivitelezését egyik oldalon.  

Jelentős összegű tervezési kiadást, mintegy 15 millió Ft -ot tartalmaz a költségvetés, melyből 

településrendezési tervet, belvízrendezési tervet, városfejlesztési tervet, temetői 

közvilágítási tervet, fedett piac tervét, VASIVÍZ gépháztervét tudják elkészíttetni.  

Európai Uniós pályázatok önrészeként 34.833 ezer Ft -ot tartalmaz a költségvetés. 

Felújítások tervezett előirányzata 19 millió Ft, mely vízi közmű vagyon felújítását tartalmazza 

14 millió Ft összegben, illetve az iskola egyik vizesblokkjának felújítását 5 millió Ft összegben.  

Egyéb felhalmozási kiadásokra 174 103 000 Ft került betervezésre. A szilárd  hulladéklerakó 

rekultivációjára megyei társulásnak 1 253 000 Ft -ot adnak át. A vasútállomáson peron 

létesítését 3 millió Ft összegben támogatják.  

Az evangélikus és katolikus egyház felhalmozási kiadásainak támogatására  
1 100 000 Ft-ot különítettek el. Társasházi lakások felújítási alapjába 200 000 Ft-ot terveztek. 

A fiatalok első lakásának megszerzéséhez 4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást és 4 

millió Ft kamatmentes kölcsönt terveztek.  

A költségvetésben a képviselő-testület döntése alapján 160 millió Ft összeget különítettek 

el sportcsarnok létesítésének önerejére. Sikeres pályázat esetén kerülhet az összeg 

felhasználásra. 

Az önkormányzat hitel felvételét továbbra sem tervezi.27 

                                                           
 

27 Forrás: Répcelak Város Önkormányzata  



Répcelak Város Településfejlesztési Koncepciója  

Megalapozó vizsgálat  Oldal 74 

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere  

Az önkormányzat a település folyamatos fejlődése érdekében igyekezett minél nagyobb 

mértékben kihasználni az EU-s pályázati források adta lehetőségeket.  

A NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0012 „Az esélyegyenlőség és a minőségi óvodai nevelés 

biztosítása a répcelaki közoktatási mikrotérségben” című projektben a Répcelaki 

Százszorszép Óvoda felújítása és bővítése történt meg, 2009. július és 2010. július  között. 

A projekt összköltsége 132  632 298 Ft volt. 

A pályázati forrásnak köszönhetően a bővítéssel nem csak az 5. óvodai csoportszoba került  

kialakításra, hanem a hiányzó funkciókat is pótolták: foglalkoztató szoba, öltöző, fürdő, 

orvosi szoba, elkülönítő, akadálymentes illemhely, bejárat és összekötő folyosó helyiségek 

is kialakításra kerültek.  

A NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 azonosítószámú, „Répcelak város belterületi vízrendezése”  

című projekt keretében 96  077 965 Ft támogatásból valósult meg 2010. október és 2011. 

július között Répcelakon a belvízrendezés. Két belterületi utcában zárt rendszerű 

csapadékvíz-elvezetés, egy utcában félig burkolt árok és egy külterületi részen nyílt 

vízelvezető árok épült. 

A „Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetőségének fejlesztése”  című 

NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 azonosítószámú, 44 294 593 Ft összköltségű, 90%-os 

támogatás intenzitás mellett  39 865 133 Ft vissza nem térintendő támogatású projekt 

keretében a helyi sporttelepet fejlesztették. A projekt leglátványosabb eleme a 206 

férőhelyes, mozgáskorlátozott beállóval kiegészített fedett sportlelátó. A pálya melletti  

kispadokat a lelátóhoz hasonló kivitelben korszerűsítették, ezeket is zárttá tették, to vábbá 

felszerelésre került egy elektronikus eredményjelző tábla is.  

Kapcsolódó fejlesztésként, a létesítmény megközelíthetőségének javítása érdekében a 

sportpálya parkolója, valamint a telephez vezető Honvéd utca járdája is új aszfaltréteget 

kapott. 

A projekt 2010 októberétől 2011 májusáig tartott.  

 

Hosszú távú településfejlesztési célok:  

 Belterületi utak és járdák karbantartása, építése  

 Középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása  

 Csapadékvíz elvezető rendszer megtervezése  

 Egészséges ivóvíz rendszer fokozatos felújítása, új helyre bevezetése  

 Temető bővítése, korszerűsítése, régi meg nem váltott sírok kitáblázása  

 Buszvárók kialakítása 
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 Turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása  

 A megújuló energiák fokozatos kiaknázása külső vállalkozók segítségével  

 Játszótér kialakítása 

 Parkok, közterületek virágosítása, kulturált pihenőövezetté alakítása  

 Külterületi utak karbantartása  

Az önkormányzat szervezeti egységei:  

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal, Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Nicki 

Kirendeltsége, Művelődési Otthon és Könyvtár, Bölcsőde és Idősek Klubja, Százszorszép 

Óvoda, Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás, Répce Tv - önkormányzati tulajdonú 

nonprofit gazdasági kft.  

 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység  

A fenntartható fejlődés egyik alapvető eleme a település biztonságos pénzügyi helyzete, 

valamint folyamatos együttműködés a helyi gazdaság szereplőivel. A város jelentős iparűzési 

adóbevételekkel rendelkezik, amelyek a jelenlegi szabályozókat figyelembe véve hosszú 

távon garantálni tudják Répcelak folyamatos gyarapodását.  

 

Az önkormányzat fő gazdasági és társadalmi célkitűzései:  

 az elmúlt évtizedek során kialakított fejlett intézményrendszer megőrzése, a szociális 

és sport területén bővítése. Tovább kell növelni a térségi kisugárzásunkat.  

 civil szervezeteink, egyesületeink eddig elért színvonalának megőrzése  

 jó gazdasági környezet biztosítása a vállalkozások erősödése és további 

munkahelyteremtés érdekében  

 az előttünk álló EU-s ciklus támogatásainak minél nagyobb mértékű kihasználása  

 tudatos környezetpolitika  

A célok megvalósításának feltétele a jelenlegitől nem nagyon eltérő önkormányzati 

támogatási rendszer, az iparűzési adóbevételek további növekedése, a pályázati lehetőségek 

jó kihasználása.  

A meglévő tervek mellé új tervek készítése, előkészítése pályázat ok beadására.  

Új tervet kell készíteni a József Attila utca közlekedési helyzetének javításáról, piac 

kialakításáról, Hunyadi utca telek és közmű kialakításról, sportcsarnokról, és aktualizálni kell 

a belvízrendezési tervet. 28 

                                                           
 

28 Forrás: Répcelak város Társadalmi és Gazdasági Programja a 2014 -2019. évekre  
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1.10.4. Foglalkoztatáspolitika  

Répcelak város képviselő-testülete rendeletet alkotott a „Vállalkozók, vállalkozások 

munkahelyteremtésének helyi támogatásáról”. Az új munkahelyek létesítését 

munkahelyenként 300 e Ft-tal támogatják. Ezen kívül a nagyobb vállalkozásokkal 

úgynevezett foglalkoztatási megállapodást kötöttek, amely arra irányul, hogy lehetőség 

szerint a cégeink minél magasabb arányban alkalmazzanak helyi munkaerőt. 29 

Közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzatnak lehetősége nyílik a regisztrált 

álláskeresők foglalkoztatására, ami a munkavállalóknak is jó, a város képe pedig szépül 

munkájuk nyomán.  

8. táblázat - Közfoglalkoztatottság alakulása Répcelakon - Forrás: Répcelak Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja 

 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma  

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest  

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő 

romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák 

aránya az aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz képest  

2010 8 0,43 % 0 0 

2011 6 0,32% 0 0 

2012 5 0,27% 0 0 

 

A fenti táblázaton látható, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók száma 2010 és 2012 között 

csökkenő tendenciát mutatott. Arányuk a város aktív korú lakosságához képest elenyésző.  

Napjainkban 17 fő közfoglalkoztatott tevékenykedik a városban, feladatuk zöldterületek, 

közterületek rendezésére Répcelak Város közigazgatási területén, illetve az önkormányzat 

által fenntartott intézvényekben látnak el feladatokat. 30 

 

Az önkormányzat foglalkoztatási paktum keretében megállapodást kötött több helyi 

vállalkozással is: 

 Linde Gáz Magyarország Zrt.  

 Liss Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft.  

 Pannontej Zrt. Répcelaki Üzeme  

 Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Répcelaki Fiókja  

                                                           
 

29 Forrás: Répcelak város Társadalmi és Gazdasági Programja a 2014 -2019. évekre  
30 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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 Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

 VJS Transz Fuvarozó és Szolgáltató Kft.  

 Wimmer Transportdienst Magyarország Szállítási és Szállítmányozási Kft.  

 Nagymező 2008. Kft.  

 

Az együttműködés tartalma: 

Az Önkormányzat által vállalt feladatok:  

1. A Paktumot aláíró gazdasági egységek ingyenes álláshirdetési lehetőséget kapnak a 
Répce Tv. Nonprofit Kft. hirdetési felületein.  

2. A Paktumot aláíró gazdasági egységek ingyenes álláshirdetési lehetőséget kapnak a 
Répcelaki Hírmondó helyi időszaki lapban.  

3. Nagyobb munkaerő kereslet esetén lehetőség biztosítása a munkaerőigény 
ismertetésére a képviselő-testület ülésein. 

4. Munkaerőigény esetén – az érintettek hozzájárulásával – adatok szolgáltatása a 
jövedelempótló támogatásban részesülőkről.  

5. Hosszú távú munkaerőigény esetén tájékoztatási lehetőség az iskolában.  
6. A gazdasági egységeket érintő tervezett új adónem bevezetéséről, vagy a meglévő 

adóterhek tervezett emeléséről előzetes szakmai konzultáció biztosítása. 31 
 

 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás  

Répcelak városában a KSH adatai szerint 2010 óta 1063 lakás van, a lakásokban átlagosan 

2,73 fő él. A legkevesebb lakás a településen 2001 -ben volt, 1013 db, mely 2010-ig 

folyamatosan emelkedett, 2010 óta pedig stagnál.  

                                                           
 

31 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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35. ábra - Lakásállomány számának alakulása Répcelakon - Forrás: KSH  

 

Az önkormányzata tulajdonában 16 lakás van, ebből 2 lakás szociális bérlakás.  

Az önkormányzati és szociális bérlakásokban élő polgárok egy -egy lakásra eső aránya 2,3 fő. 

Az elmúlt években (2012-ben és 2013-ban) nem épültek új lakások a városban, 2011-ben is 

csak egy db. 

Répcelakon az infrastruktúra feltételei biztosítottak, valamennyi lakásban a villamos energia 

és az ivóvízellátás biztosított, 95%-ban a közcsatorna hálózat is megoldott, a lakások 

csaknem 100%-a bekapcsolódott a gázfűtés rendszerébe. A rendszeres hulladékgyűjtés a 

lakások 98%-ra kiterjed. 

Az önkormányzat tulajdonában 16 db bérlakás volt 2015 -ben, melyek közül egy darab volt 

családi házas, a többi tömblakáson belül kapott helyet. 32 

Az önkormányzati tulajdonú lakások részletes adatai az alábbi táblázatban láthatók:  

Cím  Hrsz. 
Terület  

(m2) 
Típus 

Tulajdoni 

hányad  
Bérbeadás ideje  

Úttörő 

u.4.1.em.2. 

287/3/A/4. 66 Tömb  1/1 Határozott időre (szolgálati) 

2014.11.01-2024.10.31-ig 

Úttörő 

u.1/B.1.em.8. 

310/A/7. 68 Tömb  1/1 Határozatlan  

(szolgálati)  

Úttörő 

u.2/A.3.em.7. 

287/5/A/7. 65 Tömb  1/1 Határozott időre (szociális alapú) 

2011.07.01.-2016.06.30. 

Úttörő 

u.1/A.1.em.3. 

310/A/3. 35 Tömb  1/1 Határozott időre FHO  

2013.01.15.-2018.01.14. 

                                                           
 

32 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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Arany János 

u.1/B.2.em.6. 

215/6/A/16. 56 Tömb  1/1 Határozott időre FHO  

2013.07.15.-2018.07.14. 

Arany János 

u.1/A.2.em.5. 

215/6/A/17. 62 Tömb  1/1 Határozott időre FHO 2014.09.15 -

2019.09.14. 

Úttörő 

u.1/A.1.em.2. 

310/A/2. 56 Tömb  1/1 Határozatlan mv. Fennállásáig  

(szolgálati)  

József A.u.32.  20/2. 75 Iskola 

része 

1/1. Határozott időre 2014.07.01. -

2019.06.30. 

(szolgálati)  

Széchenyi u.4.  394. 79,8 Családi 

ház 

1/1 Jelenlegi munkaköre ellátásáig  

(szolgálati)  

Úttörő u.1/B. 

2.em.9. 

310/A/10. 54 Tömb  1/1 Határozatlan  

(szociális)  

Honvéd 

u.1.fsz.3. 

402/A/3. 62 Tömb  1/1 Határozott időre (piaci alapú) 

2013.08.01-2015.07.31 

Úttörő 

u.3/B.1.em.4. 

311/A/10. 54 Tömb  1/1 Közalk.jv. fennállásáig  

(bérlőkijelölési jog alapján)  

Arany János 

u.1/A.1.em.3. 

215/6/A/12 53 Tömb  1/1 Határozott időre FHO  

2014.07.15-2019.07.14. 

Arany János 

u.1/C.fsz.1. 

215/6/A/1. 49 Tömb  1/1 Határozott időre FHO 

2009.12.15.-2014.12.14. 

Úttörő 

u.6/C.1.em.4. 

281/1/A/16. 40 Tömb  1/1 Határozott időre FHO 

2015.02.16.-2020.02.15. 

Ady 

u.5.1.em.4. 

 57 Tömb  1/1 Határozott időre FHO 

2012.05.15.-2017.05.14. 

 

1.10.6. Intézményfenntartás  

Répcelak Város Önkormányzata  által fenntartott intézmények:  

Répcelaki Százszorszép Óvoda  

Az Önkormányzat intézményfenntartó társulás útján tartja fent az intézményt, melynek neve 

Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás . A társulás tagjai Nick Község Önkormányzata, 

Vasegerszeg Község Önkormányzata, Nemesládony Község Önkormányzata, Csánig Község 

Önkormányzata, Vámoscsalád Község Önkormányzata, Répcelak Város Önkormányzata, 

NagygeresdK Önkormányzata. 

Az intézményhez tartozik a József Attila utca 20. alatt található óvoda épület, és udvar, 

valamint a József Attila utca 32. alatt található konyha épülete. Előbbi 11  895 m2, utóbbi 950 

m2 hasznos alapterületű.  

Alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés – az óvoda a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig – a családi 

nevelést kiegészítve - ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a hatályos jogszabályok és az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja figyelembevételével készített Pedagógia i Program 
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alapján. A teljes óvodai életet magába foglaló oktatás -nevelés keretein belül felkészíti a 

gyermekeket az iskolai életmódra.  

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése – 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a többi gyermekkel együtt, 

azonos csoportban, integrált formában, a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján történik.33 

 

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár  

A fenntartója Répcelak Város Önkormányzata.  

Alaptevékenysége: 

 Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 

megteremtése. 

 A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyomány ainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.  

 Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása. 

 Az ismeretszerző az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása. 

 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése.  

 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.  

 Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.  

 Helytörténeti gyűjtemény kezelése  

 Műfüves pálya működtetése 

 Egyéb oktatási tevékenység  

 Szolgáltatásai:  

o kulturális szolgáltatás,  

o intézményi kiadványok terjesztése és értékesítése, esetenként hirdetés,  

o a lakosság részére fénymásolás, faxolás, 

 Helyiségek bérbe adása. A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi.  

 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezé sre 

bocsátja. 

                                                           
 

33 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  
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 Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól.  

 Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.  

 Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum - és információcserében. 

 Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.  

 Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.  

 Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.  

 Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.  

 Szolgáltatásai:  

o könyvtári szolgáltatások, 

o közhasznú információs szolgáltatások,  

o közösségi szolgáltatások,  

o irodai és kommunikációs szolgáltatások,  

o játék, szolgáltatás 

o kiadványok szerkesztése, hirdetés  

 Szolgáltatásközvetítés a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer részeként  

 Egyéb oktatási tevékenység 

 Igény szerint szakmai segítséget nyújt természetes vonzáskörzete könyvtári 

ellátóhelyei számára. 

 Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum - és információcserében, biztosítja az 

elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,  

 A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,  

 Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetősé gét, 

 Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,  

 Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,  

 A szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.  

 

Bölcsőde és Idősek Klubja  

Alaptevékenysége: 

Idősek nappali ellátása  

Elsősorban a Répcelakon élő időskorúak számára lehetőség biztosítása a napközbeni 

tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatok kialakítására. A szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak gondozása. Szabad 

kapacitás terhére az önkormányzat szociális ellátásával összefüggő személyszállítási 

részfeladatok végzése, az önkormányzat Képviselőtestületi tagjainak, önkormányzati 

bizottságok tagjainak, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és munkavállalóinak, az 
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önkormányzati intézmények vezetőinek, az önkormányzat és az intézmények által 

foglalkoztatott közalkalmazottaknak és munkaviszonyban á llóknak, ezen túlmenően az 

intézményfenntartó társulásokban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek 

esetenkénti-meghatározott útvonalon és célállomásra-történő szállítása. 

Szociális étkeztetés 

Napi egyszeri meleg étel biztosítása a szociális helyzetük és/vagy egészségi állapotuk és/vagy 

koruk miatt rászorulóknak.  

Házi segítségnyújtás  

Gondozási-ápolási feladatok ellátása, személyi és környezeti higiénia megtartásának 

biztosítása, érdekképviselet. A feladatok ellátása a gondozást igénybevevő 

lakókörnyezetében történik. 

Bölcsődei ellátás 

A bölcsődés korú gyermekek gondozása, nevelése, étkeztetése illetve szabad kapacitás 

terhére biztosítható családi nevelést támogató szolgáltatások nyújtása.  

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások (I dőszakos 

gyermekfelügyelet, baba-mama klub) 

 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

 

Répcelak intézményeinek energiafogyasztása a következő képpen alakult:  

9. táblázat - Répcelak intézményeinek energiafogyasztása - Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás  

Intézmény 
Villamosenergia 

(kWh) 

Villamosenergia 
fogyasztás 

költsége (ft) 

Földgáz 
(m3) 

Földgáz 
fogyasztás 

költsége (ft) 
Víz (m3) 

Bölcsőde és 
Idősek Klubja 

5 700 199 500 4 000 425 339 410 

Egészségügyi és 
szakorvosi együtt 

600 21 000 - - 70 

Fogorvosi 300 10 500 - - - 

Hivatal 9 400 329 000 3 900 414 998 120 

Művelődési ház 
és könyvtár 

28 000 980 000 14 500 1 511 211 200 

Műfüves pálya 300 10 500 - - 0 

Százszorszép 
óvoda 

14 500 507 500 16 100 1 676 677 822 

Óvoda konyhája 4 500 157 500 - - - 

Temető + 
ravatalozó 

350 12 250 - - 70 
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Répcelaki 
sportegyesület 

27 800 973 000 9 500 994 129 500 

Raktár 10 350 - - - 

Összesen 91 460 3 201 100 48 000 5 022 354 2 192 

Közvilágítás I. 124 000 4 340 000 - - - 

Közvilágítás II. 5 000 175 000 - - - 

Lakótelep 
világítás 

14 000 490 000 - - - 

Sebességmérő 500 17 500 - - - 

Közvilágítás 
összesen 

143 500 5 022 500 - - - 

Mindösszesen 234 960 8 223 600 48 000 5 022 354 2 192 

 

Az önkormányzat 2014. évi villamosenergia fogyasztása 234  960 kWh volt, amelynek 

költsége hozzávetőlegesen 8  223 600 Ft volt. A legnagyobb fogyasztó a közvilágítás, valamint 

az intézmények közül a Művelődési Ház és Könyvtár. 

Az önkormányzati intézmények gázfogyasztása összesen  48 000 m3 volt, melynek költsége 

megközelítőleg 5 000 000 Ft volt. A legnagyobb gázfogyasztó az Óvoda és a Művelődési Ház 

volt. 

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében az Önkormányzat a saját 

energiafogyasztásának csökkentésére van elsődleges ráhatása.  

Ennek érdekében már több energetikai beruházás is történt:  

Az óvoda felújításakor az épület szigetelést kapott, az épületen belül fűtéskorszerűsítés és 

nyílászárócsere történt, az épületre napkollektort szereltek.  

A Művelődési Otthon és Könyvtárban fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere  történt, az 

Iskolában nyílászárócsere, hőszigetelés, valamint a hozzá tartozó konyhában hőszigetelés, 

nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, villamos korszerűsítés  történt, és napkollektor is 

kihelyezésre került.  

A Bölcsőde és Idősek Klubjában részleges nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés  zajlott, a 

Polgármesteri Hivatalban nyílászárócsere történt 2004-ben. 

A településen a villamosenergiát az E.on, a gázt a GDF Suez, a vizet pedig a Vasivíz Zrt. 

szolgáltatja. 

Répcelak Város Önkormányzatának tulajdonában 1 db személygépkocsi van, ennek éves 

fenntartási költsége 386  220 Ft, melyből az üzemanyag költsége 362  100 Ft, ami 

megközelítőleg 1000 l üzemanyag-fogyasztást jelent. 
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások  

Répcelak Városában a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, szolgáltatásokat az 

önkormányzat Településüzemeltetési és Beruházási Csoport ja látja el: 

 ellátja a közlekedési hatásköröket  

 ellátja az egyes környezetvédelmi hatásköröket  

 ellátja a vízügyi (ár- és belvízvédelmi) hatásköröket 

 ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok koordinációját, részt vesz a 

pályázatok előkészítésében, benyújtásában  

 folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását, erről évente 

tájékoztatja a Testületet, javaslatot tesz a szerkezeti és szabályozási tervek szükséges 

módosítására, lefolytatja az ezekkel kapcsolatos eljárásokat  

 elkészíti Répcelak város, Csánig és Nick települések helyi építészeti, 

természetvédelmi, műemléki értékeivel kapcsolatos szabályozást, ezekről 

nyilvántartást vezet, figyelemmel kíséri hatályosulásukat  

 elkészíti a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, tervi szabályozáson 

alapuló adatszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályokat  

 együttműködik a körzeti földhivatallal,  egyezteti az ingatlan-nyilvántartási adatok 

helyességét 

 elkészíti a csoport hatáskörét érintő előterjesztéseket, rendelet -tervezeteket, belső 

szabályzatokat, nyilvántartásokat  

 közreműködik a telekalakítási eljárásban, telepengedélyezési kérelmeket bírál e l 

 szakhatóságként közreműködik más hatóságok engedélyezési eljárásában  

 műszaki tervtárat tart fenn  

 részt vesz a beruházások átadás-átvételében, szervezésében, koordinálásában, 

műszaki előkészítésében, műszaki ellenőrzésében  

 összehangolja a közműfejlesztési  tevékenységeket  

 koordinálja az önkormányzati kommunális- és közmű-üzemeltetéssel kapcsolatos 

önkormányzati fejlesztési feladatok előkészítését, a gazdasági társaságok által 

benyújtott testületi előterjesztéseket  

 gondoskodik a közlekedési- forgalomtechnikai feladatok végrehajtásáról  

 ellátja az önkormányzat kezelésében lévő  utak, hidak, saját használatú utak 

igazgatását 

 megszervezi a helyi vízrendezési- vízkár-elhárítási feladatok végrehajtását  

 irányítja az út- és közműfejlesztésekkel kapcsolatos munkákat  

 döntésre előkészíti az önkormányzati ingatlanok hasznosításával vagy értékesítésével 

kapcsolatos előterjesztéseket 

 kijelölések alapján szakhatósági állásfoglalások kiadása  

 elkészíti az önkormányzat közbeszerzési tervét, ellátja a közbeszerzési eljárások 

előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, éves statisztikai jelentést 

készít a beszerzésekről  
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 ellátja az önkormányzati beruházások aktiválásával kapcsolatos hatáskörébe tartozó 

feladatokat 

 ellátja az önkormányzati ingatlankataszterrel kapcsolatos feladatokat 

 szakmai segítséget nyújt a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság részére, 

részt vesz üléseiken 

 a csoportvezető elkészíti a csoport tagjainak munkaköri leírását  

 

 

Répcelakon a településüzemeltetés egyes részfeladatait az alábbi szereplők látják el: 

köztemetők kialakítása és fenntartása  
Répcelak Város 

Önkormányzata 

közvilágítás EH-Szer Kft. 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása  
Megyei Önkormányzat 

szervezi 

a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása 

Répcelak Város 

Önkormányzata 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása 

Répcelak Város 

Önkormányzata, illetve 

szerződéssel: Kremán Csaba 

ev. virágosítás, VJS TRANSZ 

Kft. fűnyírás, Vasi Turbó 

Trans Kft. hótolás, 

Látványpark 2006. Bt. 

növénytelepítés, füvesítés 

környezet-egészségügy (köztisztaság, települési 

környezet tisztaságának biztosítása; rovar- és 

rágcsálóirtás)  

Egyedi megrendeléssel 

hulladékgazdálkodás  
Müllex Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 

víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-

szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat ellátásért 

felelősnek minősül 

Vasivíz Zrt. 
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata  

 

1.12.1. Természeti adottságok 

Répcelak települést északról Csánig és Répceszemere, délről  Vámoscsanád és Nick községek 

határolják. Keleten Répcelak és Rábakecöl között a Kis -Rába vízfolyás mentén jelölték ki a 

határt. 

Természetföldrajzi szempontból a Nyugat-magyarországi-peremvidék nagytáj és a Sopron-

Vasi síkság középtáj része. A település a Répce-sík és az Ikva-sík valamint a Rába-völgy 

találkozásánál helyezkedik el. 

 

36. ábra - Földrajzi tájak elhelyezkedése Répcelak közigazgatási  területén - Forrás: gis.teir.hu  

 

A Rába teraszos síkság domborzata felszíni arculata meglehetősen egyveretű, átlagos 

magassága 180mBf. A Rába teraszos síkság nyugati irányból kíséri a megye középső 

térségében keresztülhúzódó Rába-völgyet, amely a Nyugat-Dunántúl legnagyobb völgye. A 

Rába-völgy sajátos jellemzője, hogy a völgytalp széles és  esése igen jelentős. A széles 

völgysík erősen szabdalt, mikroformákban igen gazdag. A széles völgysík mikroreliefjét élő 

és elsorvadt holtágak és fattyúágak kusza hálózata, a különböző korú morotvagenerációk és 

morotvatavak sorozata, az ártéri erdővel benőtt hajdani meanderek sokasága, a 

lefolyástalan vagy rossz lefolyású tőzeglápos, zsombékos, vizenyős lapos mélyedések 

zegzugos labirintusai, valamint a mocsaras süllyedékek szövődményei teszik változatossá.  

A Rábai teraszos síkság kistáj legértékesebb nyersanyaga a folyóvízi kavics, mely 

betonkavicsnak kiválóan alkalmas.  
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Geológia, talajtan:  

A területre jellemző kőzetek glaciális és alluviális üledékből állnak.  

A talajféleségek kialakulását nagymértékben befolyásolja a Rába -folyó és az árvízi elöntések 

hatása. A terület alacsonyabb részét öntéstalaj borítja. A magasabb térszíneken, ahol az 

árvízi elöntés ritkábban jelentkezik, agyagbemosódásos barna erdőtalaj található. Kémhatás 

szempontjából az öntéstalajok és erdőtalajok egyaránt savanyú kategóriába so rolhatók. A 

talajok fizikai jellemzőit vizsgálva, legtöbbször agyagos vályogról beszélhetünk . 

 

 

 

Domborzat: 

A Rába völgye Magyarország egyik legnagyobb tektonikai törésvonala mentén fekszik. Amíg 

a völgy jobb partja igen meredek, addig a bal partot kiszélesedő, lankás területek alkotják. 

Répcelak településen is megfigyelhető egy enyhe észak -nyugat dél-kelet irányú lejtés, 

azonban a szintkülönbség elenyésző. A Balti tengerszint feletti magasság 134 és 140 méter 

között változik.  

 

Éghajlat: 

A terület éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Enyhe tél és északi szélirány az 

uralkodó. 

 

Vízrajz: 

A település legfontosabb vízfolyásai a Rába mellékágai: Répce, Kis -Rába és a Repce-

árapasztó. A Rába a Passaili-Alpok délkeleti lejtőjén ered, 1300 méter magasságban. A folyó 

a medencében középszakasz jellegűnek tekinthető. Az eredetileg széles sávban meanderező 

folyót napjainkban Sárvártól északra sok helyen gátak szabályozzák.  
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A Rába folyó Sárvár alatti szakasza korábban Nick térségében két ágra szakadt, a Rábára és 

a Kis-Rábára. A Rába folyó magyarországi szakaszának legjelentősebb vízhasználata a Kis -

Rába vízpótló rendszer vízigénye. A ténylegesen kivett vízmennyiség sokszor jelentősen 

elmarad az engedélyezett 8m3/s-tól. Szabályozható vízkivételre az 1930-as évektől, a nicki 

duzzasztómű megépülésétől van lehetőség. A vízpótló rendszeren lévő vízigények, így a 

vízkivétel üzemrendje azóta többször megváltozott. Eleinte elsősorban a térségben működő 

vízimalmok vízigényét elégítette ki, majd a mezőgazdasági területek növekedésével 

öntözőrendszerként működött. A privatizáció után a mezőgazdaság átalakulásával az 

öntözési igény csökkent, de megjelentek más típusú vízhasználatok. A Kapuváron működő 

vízerőmű állandó vízhozamot kíván az üzemeléséhez. A 90 -es évek végén a Fertő-Hanság 

Nemzeti Park élőhely-rekonstrukciók létesítésébe kezdett, amelyek a Hanságra jellemző 

ökoszisztémáknak megfelelő környezet kialakítását jelentik. Ezeket ma már mérnöki 

létesítmények üzemeltetésével lehet fenntartani, s vízigényüket ökológiai vízigényként a Kis -

Rába rendszer biztosítja. A térségben több kisebb -nagyobb halastó is létesült, s ezek 

vízpótlása is e rendszeren keresztül történik. Természetesen mindezek mellett megmaradtak 

a korábban jellemző öntözési igények is. Keleten a meanderező Kis -Rába, Repce-árapasztó 

köti össze a Répce vízfolyással.  

A folyó a medencében kialakított völgyében középszakasz jellegűvé válik és erősen 

felkavicsol. A Rába nicki duzzasztójának regionális nagyságrendben is kiemelkedő vízkészlet -

gazdálkodási, gazdasági és ökológiai jelentősége van. A Kis -Rába, Keszeg-ér, Répce fő-

gerincvonalakon a Hanság-medencébe átkormányzott Rába víz biztosítja kisvizes időszakban 

a Rábca teljes szakaszán az élővíz jelentős részét.  

 

Növényzet: 

A folyóvölgy szabályozott és nagyrészt művelt. Vegetációs képét csak az esetenkénti 

holtágak változatossága töri meg, amelyek azonban rendszerint ér tékes vegetációval bírnak.  

Répce-sík növényzete  

A Répce-sík vegetációját a makroklíma mellett a sajátos edafikus tényezők és a tájhasználat 

is befolyásolta, s ezek függvényében egyes kisebb részei egymástól eléggé eltérőek. A Répce 

völgyét ligeterdők borították, ezek közül kevés maradt fenn (ilyen a híres csáfordi Tőzikés -

erdő is), inváziós terhelése magas. A határmenti sáv savanyú talajain gyertyános -tölgyesek 

alakultak ki, itt ma is magas az erdőborítás, bár sok a telepített fenyves és akácos. A Csepreg 

és Újkér közötti rész egykori zárt erdei szinte teljesen eltűntek, ma alföldi jellegű agrártáj. 

Iván, Csapod és Vitnyéd térségére az ún "cseri tölgyesek" jellemzők, ahol az egykori erdei 

legeltetés szerkezet- és fajkészlet-alakító hatása ma is megfigyelhető. A táj amúgy sem sok 

gyepje az utóbbi 50 évben nagyon megfogyatkozott. Nedves rétek ma csak a Répce mellett 

vannak, míg a szárazabb kavicsteraszok egykori legelőinek többsége beerdősült vagy 

beerdősítették – általában erdeifenyővel és akáccal.  
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A Répce mente montán fajai (galambvirág – Isopyrumthalictroides, gyapjas boglárka – 

Ranunculuslanuginosus, nyugati csillagvirág – Scilladrunensis) sokáig leereszkednek, rétjei 

ma is fajgazdagok (buglyos szegfű – Dianthussuperbus, szibériai nőszirom – Irissibirica). A 

határszéli erdőkben több faj (magyar varfű – Knautiadrymeia, kövi pimpó – 

Potentillarupestris, szártalan kankalin – Primula vulgaris) még alpokalji hatást jelez. A "cseri 

talajok" a pionírok (kasika-káka – Isolepissetacea, tavaszi forrásfű – Montiaarvensis, 

egércsenkesz-fajok –Vulpia spp.), mocsári növények (hólyagos sás – Carexvesicaria, fekete 

szittyó – Juncusatratus) és száraz tölgyes elemek (parlagi rózsa – Rosa gallica, vitéz bükköny 

– Viciacassubica) furcsa egymásmellettiségét eredményezik. Szigetszerűen (Iván, Vitnyéd) a 

szikesek növényei (sziki üröm – Artemisiasantonicum, molyhos őszirózsa – Astercanus, sziki 

kocsord – Peucedanumofficinale) is előfordulnak.  

Özönfajok: zöld juhar (Acernegundo), bálványfa (Ailanthusaltissima), gyalogakác 

(Amorphafruticosa), tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), amerikai kőris 

(Fraxinuspennsylvanica), kisvirágú nebáncsvirág (Impatiensparviflora), japánkeserűfű -fajok 

(Reynoutria spp.), akác (Robiniapseudoacacia), aranyvessző -fajok (Solidago spp.). 

Rába-völgy növényzete 

A kistáj potenciális erdőterület, kis kiterjedésű természetes gyepek léte sem valószínű. A 

Rába partjai mentén fűz-nyár ligetek, a folyótól távolabb tölgy-kőris-szil ligetek, míg a folyó 

zátonyain bokorfüzesek a jellemző természetes élőhelyek. A holtágak  és a befolyó kisvizek 

környezetében égerligetek alakultak ki. Az aktuális erdei vegetációban jelen vannak az akác 

és a nemesnyár ültetvényszerű állományai, melyek a gátakkal védett hullámtéren nagy 

kiterjedésűek. 

A Rába-völgy vegetációja sokáig őrizte természetes arculatát, de az 1800-as években 

kezdődött folyószabályozással a Sárvár feletti szakasz természetes élőhelyei a hullámtérre 

szorultak vissza. Az erdők jelentős részét kaszálórétekké és legelőkké alakították át, majd 

később helyükön szántóföldi gazdálkodást folytattak. A növekvő szántóterületek ellenére 

még napjainkra is jelentős mocsár- és kaszálórétek maradtak fenn. A területre jellemzők a 

holtágak és a kavicsbányatavak, melyek néhol jó természetességű hínár - és mocsári 

vegetációnak adnak otthont.  

A Rába menti ártéri erdőkben a ligeterdei fajok dominálnak (tavaszi tőzike – 

Leucojumvernum, hóvirág – Galanthusnivalis, bogláros szellőrózsa – 

Anemoneranunculoides), de a folyó mentén dealpin fajok is leereszkednek (hamvas éger – 

Alnusincana, pajzstok – Peltariaalliacea, téli zsurló – Equisetumhyemale). Kaszálórétek 

kiemelt növénytani értékei a kotuliliom (Fritillariameleagris), szibériai nőszirom (Irissibirica) 

és kornistárnics(Gentianapneumonanthe).  

Gyakori élőhelyek: J4, D34, OB, RB, J6; közepesen gyakori élőhelyek: J5, L2a, K2, E2, OC; ritka 

élőhelyek: P2b, B2, J2, A1, I1. Fajszám: 600 -800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: 

aranyvessző-fajok (Solidago spp.), akác (Robiniapseudoacacia), japánkeserűfű -fajok 

(Reynoutria spp.). 
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat  

 

A Répce közelségének köszönhetően késő vaskori, bronzkori településnyomok tanúskodnak 

az élet korai létezéséről a településen. A helybéliek által most is "Várdomb" -nak nevezett 

területen találták eddig a legtöbb régészeti emléket, egy, ma már nem látható, XI.-XIV. 

század környéki kisebb méretű vár maradványait. A táj történetét azonban csak a 1700 -as 

évektől tudjuk nyomon követni a katonai térképek tanúságai alapján.  

 

37. ábra - I. katonai felmérés - Forrás: mapire.hu  

 

Az első katonai térképen szépen látható a táj vizekben való gazdagsága, ahogy a keleti 

oldalon a Kis-Rába folyó, valamint a településhez közelebb a Kőris -patak, az északin a Répce 

patak folyik. A folyók szépen meanderezve folynak. Mellettük rétek, legelők terülnek el nagy 

területen. A folyókat ligetek és erdők kísérik. A település körül helyezkednek el a 

szántóterületek. A falu közvetlen környezetét a házak mögötti veteményesek és 

gyümölcsöskertek jellemzik. A Várdomb is kirajzolódik a térképen. Az úthálózat a települések 

közötti közlekedési nyomvonalon jelenik meg, valamint a szántóföldekre futnak ki utak. Az 

erdők aránya a többi területhasználathoz képest kicsi.  

A második katonai térképen a vizek már szabályozottabb mederben futnak, ez  főként a Kőris-

patakot érinti, elkezdődött a vizek medrének szabályozása.  A rétek, legelők területe 

jelentősen csökkent és ezzel egyidejűleg a szántók területe növekedett. A réteken a ligetes 

karakter a jellemző. Az eddigi nagyobb erdőfolt a Kőris -patak mentén jelentősen csökkent és 

északabbra került. Az úthálózat letisztultabb formában jelenik meg. A település növekszik, 

de karaktere változatlan. Azonban fontos elemként megjelenik egy -egy kastély és kert a 
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település Ék-i és DNy-i végében. Ezt megerősíti az 1857-es kataszteri térkép is, ahol ezek 

szintén feltüntetésre kerültek. A Repce-árapasztó már megjelenik a tájban.  

 

 

38. ábra - II. katonai felmérés - Forrás: mapire.hu  

 

A Harmadik katonai térképen a jelentősebb változás, hogy az  erdők eltűnnek, csak a fás 

ligetek maradnak meg. Jellemző új táji elem a szántóföldeket tovább osztó földutak 

megjelenése, a repce-árapasztó továbbépülése, az út menti fasorok megjelenése. A Kőris -

patakon és a Répcén malmok jelennek meg, a legelőkön gémeskutak. A legelőkön egyre több 

lecsapoló árok jelenléte figyelhető meg.  A település szerves, arányos fejlődése tűnik még ki. 

A DNy-i kastély már felirattal (Schl.) megjelenik a térképen, a kert rajzolata itt kevésbé 

látszik, mivel a térkép kevésbé részletgazdag, mint a korábbi felmérés.  

Az 1900-as években a lecsapolások következtében egyre kevesebb lesz a rét, legelő és így 

egyre nagyobb területet hódítanak meg a szántók javára. A Kis -Rába menti legelők szinte 

teljesen megszűnnek. Azonban a Répce menti legelők megmaradnak, majd a század második 

felére itt az erdők kezdik átvenni a szerepet. Jelentős táji változás a vasút megjelenése, 

amely karakteres vonalas létesítmény a tájban.  

Napjainkban az autópálya építése jelent komoly változást a tájban. Az ipara á ltal felfejlődött 

település központi szerepet tölt be a környező települések között.  
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39. ábra - III. katonai felmérés - Forrás: mapire.hu  

 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése  

 

A táj a térképek tanúsága szerint szépen fejlődött az 1800 -as évek végéig, amikor a legelők 

szántók és a vizek menti erdők szépen tagolták a tájat, és ezek a tájnak megfelelő arányban 

jelentek meg. Az évszázadok alatt a táj egyre finomodó rajzolattal jelenik meg, ami gazdag 

tájhasználatot eredményezett az élővilág rendszerével összhangban.  

 

 

A folyóvölgy szabályozott és 

nagyrészt művelt. Vegetációs képét 

csak az esetenkénti holtágak 

változatossága töri meg, amelyek 

azonban rendszerint értékes 

vegetációval bírnak. 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek  

 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek  

 

Tájképvédelem szempontjából két kategória szerint emelik ki a védendő területeket. Vannak 

„országos jelentőségű”, valamint „térségi jelentőségű” tájképvédelmi területek. Répcelak 

közigazgatási területének a mellékelt térképen szemléltetett része a Vas megyei rendezési 

terv szerinti „térségi jelentőségű” kategóriába tartozik.  

 

40. ábra - Térségi jelentőségű  tájképvédelmi terület  

 

Az „országos jelentőségű” kategóriát az Országos  Területfejlesztési Koncepcióról szóló 

97/2005. (XII. 25.) OGY Határozat definiálja, mely szerint a táj integráns értékhordozó, 

komplex, kulturális, társadalmi, természeti kategóriát alkot, az Európai Táj Egyezményhez 

való csatlakozásunk pedig megköveteli a tájak, tájképi értékek fokozott védelmét, a 

tájkarakter kutatását és feltárását.  

Az alábbi ábrán az országos jelentőségű tájképvédelmi övezet és térségi jelentőségű 

tájképvédelmi övezeteket láthatjuk Répcelak és környezete vonatkozásában, a Vas megyei 

rendezési terv a TEIR adatbázisban. A két adatállomány között ellentmondás látható, de az 

bizonyos, hogy országos jelentőségű tájképvédelmi terület nincs a közigazgatási területen.  
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41. ábra - Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet  

 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék  

 

Natura 2000 területek 

Répcelak ÉK-i részén a Répce menti fás ligetek, erdők és rétek területei képezik a Natura 

2000 területeket. Ezeket az alábbi térkép szemlélteti.  

 

42. ábra - Natura 2000 területek  
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Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 

helyzetének fenntartása: Élőhelytípusok Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások 

Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel. (3260) Folyóvölgyek Cnidion 

dubiihoz tartozó mocsárrétjei. (6440)  Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus 

robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal 

(Ulmenion minoris). (91F0) Fajok Vöröshasú unka (Bombina bombina). (1188) Nagy tűzlepke 

(Lycaena dispar). (1060) Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia). (1037) Tompa folyamkagyló 

(Unio crassus). (1032) Pisze denevér (Barbastella barbastellus). (1308) Vidra (Lutra lutra). 

(1355) Molnárgörény (Mustela eversmannii). (2633) Közönséges denevér (Myotis myotis). 

(1324) Vágó csík (Cobitis taenia). (1149) Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus). (1124) 

Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus). (1134) Kiemelt fontosságú cél a következő 

fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: Élőhelytípusok: 

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno -

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). (91E0) Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy 

agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae). (6410) Fajok Vérfű -hangyaboglárka 

(Maculinea teleius) 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek  

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek elhelyezkedését a közigazgatási területen belül 

az alábbi térkép szemlélteti.  

 

43. ábra - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  

 

A település területe az Őrségi NP-hoz tartozik. 
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Természetvédelmi terület nincs. Ramsari, különleges madárvédelmi övezet nincs.  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nincs.  

 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat  

 

A mellékelt térkép alapján jellemzően a Répce -patak mentén és Kis-Rába mentén található 

az Országos ökológiai hálózat övezete.   

 

 

44. ábra - Az Országos ökológiai hálózat övezete  

 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése  

 

A legelső térképi ábrázolásokon a település jelenlegi közigazgatási területén több erdő volt, 

de főleg a mezőgazdasági terület volt számottevő már akkor is, valamint megjelentek a mai 

úthálózat ősei. Már a két katonai felmérés közötti időszakban is megindu lt az erdőterületek 

csökkenése.  

1950-es évektől a szövetkezeti termelés következményeként megjelent a külterületeken a 

nagytáblás szántóföldi gazdálkodás.  
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A 90-es évektől a kárpótlás következményeként kezdetben megszűnt a külterületi nagytáblás 

művelés, a jobb minőségű területeken tovább folytatódott a szántóföldi művelés, majd 

napjainkra a földrendszer újrarendeződésével a nagytáblás művelés újra megjelent.  

A gyenge minőségű szántó területek művelése kevésbé gazdaságos. A táj adottságait 

kihasználva fontos lenne a természeti állapot javítása, a természetközeli erdő és 

gyeptársulások, mezsgyék helyreállítása, telepítése, fasorok ültetése. 

Répcelak község külterületét nagy kiterjedésű szántó területek és kisebb összefüggő erdő és 

rét-legelő területek jellemzik. Az ökológiai hálózat magterülete nincs körbehatárolva puffer 

területtel, így a környező tevékenységek negatív hatásait nem tudják megakadályozni.  

 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata  

 

Egy település „életében”, a zöldfelületnek, azaz a növényzettel fedet t területeknek 

meghatározó szerepe van. A növényzet települési környezetre gyakorolt hatása sokrétű, 

egyszerre többféle funkciót is betölt: ökológiai -, funkcionális-, településszerkezeti- és 

esztétikai szerep. A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület , jelentős kondicionáló hatással 

bír a környezetére: kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási 

viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi 

és minőségi romlását. E sokrétű szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan 

megfelelni, ha rendszerbe, hálózatba szervezettek.  

 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei  

 

A település zöldfelületi rendszerének elemei  

 a közhasználatú zöldfelületek (közterületen vagy közhasználatra átadott területen 

lévő zöldfelület, közpark, közkert),  

 a korlátozottan közhasználatú zöldfelületek (egyes intézmények, sport és szabadidős 

területek zöldfelületei)  

 a nem közhasználatú zöldfelületek (lakó-, üdülő-, hétvégi házak és egyes intézmények 

kertjei), 

 a vonalas, zöldhálózati összekötőelemek (utak, vízfolyások menti zöldfelület),  

 továbbá a belterülethez kapcsolódó, jelentős zöldfelülettel rendelkező külterületi 

elemek (erdők, mezőgazdasági területek, vízpartok stb.).  

A közparkok közösségi célú, közfunkciót el látó, mesterségesen létrehozott és fenntartott 

zöldterületek, többfunkciós létesítmények, a szabadidő szabadban való eltöltését szolgáló, 

önálló és egymáshoz kapcsolódó kertek együttese. Városi szintű közpark (min. 15 -20 ha, 
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legkisebb oldalhatár min. 80m) létesítésére jellemzően 10.000 főnél nagyobb lakosszámú 

településeken, településrészeken van szükség a lakosság megfelelő ellátása érdekében, így 

erre itt nincs és nem is volt szükség.  

Az egykori kastélyok, kúriák közül ma már csak az Ajkay -kastély kertjének egy része lelhető 

fel. Csak néhány koros fa utal az egykori kertre. A többi hasonló kert helye is alig ismerhető 

fel. 

A Bartók és Széchenyi utcai közti tömbbelső; új kialakítású közpark, úthálózattal, fa és 

cserjeültetéssel.  

A Kőris utca mentén; nagyrészt gyepes terület, kevés cserjesávval. Javasolt a további 

zöldfelületi fejlesztésekre.  

A Kossuth Lajos utcának a Temető utca felőli torkolata, amely nagy zöldfelület, azonban 

helyzeténél fogva inkább csak kondicionáló szereppel bír.  

A Petőfi Sándor utca nyugati végében lévő zöldfelület, ami jelentősebb fásítással bír, 

azonban a fő út melletti helyzete miatt közpark funkciót nem tud ellátni.  

Nagy felülettel jelennek meg a lakóépületek telkei, amelyek így a település zöldfelületének 

meghatározó nagyságát jelentik. A település zöldfelületeiről általánosságban elmondható, 

hogy legtöbbjük funkcióhiányos, kevés a korszerű és mai igényeknek megfelelő játszótér, 

valamint sportolás céljára kialakított tér.  

 

Az intézményi zöldfelületek az intézmény funkciójából eredően, annak megfelelően 

kialakított funkcionális zöldfelületek (pl. iskolakertek, kórház kertek), korlátozottan 

közhasználatúak. A József Attila utcai iskola is fontos zöldfelületi elem.  

Répcelakon egy sportpálya található délen. Jelentős zöldfelületi elem. 

A településtől nyugatra egy temetőkert található. A  temetők a hazai temetkezési és 

temetőkultúrára jellemző kialakításúak sírhantos, kőkeresztes síremlékekkel, melyek 

jellemzően kevés helyet hagynak a zöldfelület számára.  

A zöldfelületi rendszer fontos részét képezik a szigetszerűen elhelyezkedő zöldfelületi 

elemeket összekapcsoló, összekötő elemek, úgy, mint vízfolyások és azok menti 

zöldfelületek, fasorok, vonalas létesítmények menti fásítások. Az ökológiai hálózat részét 

képező vízfolyások a többivel együtt összekötik a külterület zöldfelületeit, mintegy hálózatot 

képezve. A mai vízgazdálkodási elvek miatt ezek szegényesebbek, mint ahogy a természetben 

betöltött szerepük miatt lenniük kellene. A település vízfolyásokban gazdag. A külterületen 

található vízfolyások jelentős fontos ökológiai összekötő elemek. A folyók mentén néhol 

természetközeli, folyóparti társulások találhatók.  
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Szintén jelentős zöldhálózati összekötő szerepük van a települést átszövő fasoroknak. A 

fasorok fontos elemei egy város zöldfelületi rendszerének, a fasorok kapcsolják össze a 

zöldfelület egyes elemeit — zöldterületeket, zöldfelületi jellegű intézményeket, erdőket stb. 

— összefüggő rendszerré. 

Sajnos a település utcái gyengén fásítottak.  

A nem közhasználatú zöldfelületek közé tartoznak a lakó-, és üdülőházas területek 

magánkertjei, illetve az iskolák, óvodák kertjei, melyek közösségi rekreációs funkcióval nem 

rendelkeznek, de jelentős lehet a kondicionáló szerepük az adott városrész szempontjából.  

Az utcák zöldfelületi ellátottsága vegyes képet mutat. Vannak olyan utcák, melyek fásítása 

megfelelő, azonban a tervezettség nyomai nem látszanak. Valójában sok növény van, de 

sokféleségük kuszaságot eredményez. Vannak olyan utcák is, melyek nem rendelkeznek 

fasorral, egyéb zöldfelülettel. Az utcai fasorokat gyümölcsfák, díszfák, örökzöldek alkotják, 

ritkábban díszcserjék.  

Településszerkezeti és kondicionáló szempontból lényeges zöldfelületi elemek a 

külterületen lévő erdők. Répcelak erdősültsége gyengének mondható , az erdősültség 

mértéke kissé az országos átlag alatti. Nagyobb kiterjedésű, összefüggő erdőterület a 

közigazgatási határ nyugati részén található. A Kis -Rába mentén is találunk összefüggő 

erdőfoltokat, de az a település határát már csak érinti.  

A 90-es évektől a kárpótlás következményeként megszűnt a külterületi nagytáblás művelés, 

a rosszabb minőségű területeken is megjelentek a magángazdálkodók és vállalkozások. A 

mezőgazdasági támogatás rendszere miatt nagyrészt néhány családi gazdálkodó bérli és 

használja a külterületi földterületeket. A növénytermesztés szerkezeti változásával a jobb 

minőségű területen kisebb táblákban, de folytatódott a szántóföldi művelés. Ez az utóbbi 

években visszarendeződni látszik újra nagytáblás művelésre.  

 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi 
karaktert meghatározó elemek-  

 

Településszerkezeti, zöldfelületi rendszer tekintetében nincs kiemelkedő jelentőségű 

terület, azonban jelentősnek mondható a sportpálya, az intézménykertek, valamint egy -egy 

idős fa, fasor szakasz.  

Külterületen a zöldfelelületi rendszer fontos elemei az ökológiai hálózat részét is képező 

Répce patak és környezete. E területeknek nemcsak a tájszerkezet alakításában van jelentős 

szerepük, hanem mint zöldfelületek jelentős ökológiai és kondicionáló szerepet is 

betöltenek. Tájesztétikai hatásuk is kiemelendő. Azonban a belterületi zöldfelületi 

rendszerelemeivel összekötő zöldhálózati kapcsolatuk gyenge.  
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1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése  

 

A zöldfelületek ellátottságának értékelésekor különbséget teszünk a zöldfelületi- és a 

közpark-ellátottság között. Míg a zöldfelületi ellátottság magában foglalja a város összes 

fenntartott zöldfelületét (a közparkokon túlmenően az út menti zöldsávokat, gyepes árkokat 

stb.), addig a közpark-ellátottság a rekreációs igények kielégítésére alkalmas, szabadon 

hozzáférhető területeket veszi figyelembe.  

A TEIR adatbázisa alapján, Répcelakon az egy lakosra eső zöldfelület nagysága 16,42 m 2. E 

mutatóban a város összes karbantartott zöldfelülete figyelembevételre került, függetlenül 

attól, hogy milyen funkciót tölt be (közpark is és a gyepes árokpart is.)  

Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind 

mennyiségi, mind minőségi szempontból, az EU által ajánlott érték 21 m2/fő. Ez az érték 

azonban Répcelakon már a zöldfelületi arányban se teljesül. Ez az országos átlag alatti.  

A közparkok funkcionális felépítése sok esetben hiányos, kevés a játszótér, sportpálya. A 

város zöldfelületi ellátottsága tekintetében fontos szerepet töltenek be a kisvárosi és 

kertvárosi lakóterületek magánkertjeinek zöldfelületei, amelyeknek főként ökológiai 

szerepük emelendő ki. Az iparterületek többségénél hiányoznak a védőfásítások. 

Kedvezőtlen, hogy az utcák nagy része nem fásított, így a zöldfelületi összekötő 

elemrendszer nem jelenik meg a kellő súllyal a városban.  

 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái  

 

 A szigetszerű zöldfelületi elemeket nem kötik össze a zöldhálózati elemek  

 A közparkok fejlesztésre szorulnak  

 A települési utcák fásítása gyenge  

 A vízfolyások menti fás, cserjés zöldfelületi sávok hiányoznak  

 A külterületi utak menti védőfásítás hiányzik, a mezsgyerendszer kialakulatlan  

 A Kis-Rába nyugati, település felé eső oldalán az erdők hiányoznak  
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1.14. Az épített környezet vizsgálata  

 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata  

 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata  

 

Répcelak lakott területe a Répce  és a Kőris-patak feletti szárazulatokon alakulhatott ki, 

melynek településszerkezetét a földrajzi viszonyok mel lett természeti adottságok és az 

azokra települt társadalmi berendezkedés határozta meg. A vízfolyások vonulata 

természetes határokkal befolyásolta a letelepedést. A mai közigazgatási területen több 

önálló falu volt egykor, ezek közül a Fozdréte, Középfalufölde és Haraszti birtok nevűek 

ismertek. Helyével beazonosítható információ az Árpád-kori várdombról maradt fenn.  

A településszerkezet vonalas elemeit a következő alapelvek felismerésével alakították ki 

eleink: 

 a környező településekkel létesíthető kapcsolatok irányai, a természeti környezet 

adottságainak figyelembe vétele (domborzat, vízjárás, stb.);  

 a település élet-energetikai rendszerének érzékelésén alapuló, tudatosan kijelölt 

szakrális építészeti emlékek (faluközpontok, településkapuk, gázlók, kőkere sztek, 

később a templom), valamint az utcák hasonló elv alapján meghatározott, 

interferencia-vonalakkal összehangolt fekvése. 

Jelentős változást jelentett a Szombathely -Pozsony vasútvonal forgalomba helyezése 1895 -

ben, majd a Celldömölk Fertőszentmiklós vasútvonal 1897-ben történt átadása. Korunkban 

a motorizáció robbanásszerű fejlődése rajzolja át a térképet az M86 -os fejlesztéssel 

bezárólag. 
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45. ábra - Lak úrbéri térképe 1841-ből. - Forrás: www.hungaricana.hu  

 

A város nyugati és keleti kapuja megoldottnak tekinthető. Minden bizonnyal új helyzetet 

teremt majd a M86 gyorsforgalmi út átadása, melynek a csomópontja a belterülettől délre 

új feltárulást eredményez. A város új feltárulása tudatosan megtervezendő, hiszen a 

magasan vezetett pályáról Répcelak egy addig ismeretlen, új arcát mutatja.  

A tájegységre jellemző, hagyományos utcakép - a keskeny telkeken fésűs beépítés. Ennek 

emlékei a régi településmag Petőfi Sándor és Vörösmarty utcai részén maradtak fenn. A 

Bartók Béla utcarész jellegében jelentősen átépültnek tekinthető, annak ellenére, hogy egy -

egy épület fennmaradt a régiek közül. A régi kastélyok, kúriák kertje helyén telepes 

beépítésű emeletes házak épültek. A világháborút követő építési korszakok épülettípusai jól 

követhetők a településen, elsősorban kertvárosias beépítésként. Különleges és Vas 

megyében egyedülálló telepszerű beépítésként maradt fenn a Szénsavgyár tisztviselő telepe.  

A hatályos rendezési terv a lakóterület jelentős mértékű fejlesztésével számol. Eltérve a 

kialakult oldalhatáros beépítési módtól szabadonálló beépítést irányoz elő, miközben a 

telekosztás rendjében követi a hagyományos formát. Területfelhasználását tekintve falusias 

lakóterületbe sorolja az új területeket, ami a valódi használatot tekintve inkább kertvárosias 

karaktert hordoz majd. 
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46. ábra - Réptze Laki tagosított határ térképe 1850 -ből - Forrás: www.hungaricana.hu  

 

 

47. ábra - Répcze Lak kataszteri térképe 1857 -ből - Forrás: www.hungaricana.hu  
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48. ábra - Répcze Lak kataszteri térképe 1857 -ből – kivonat - Forrás: www.hungaricana.hu  

 

 

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

 

A mellékelt adatsor Répcelak termőterületeinek művelési ágait, azok területét tartalmazza. 

A hiteles állami alaptérkép alapján készített ábra mindezek térbeli elhelyezkedését 

ábrázolja. 

A művelt területek legnagyobb részét a szántók teszik ki. Ezt követik az erdő, majd a 

vízgazdálkodási területek. A gyep területek aránya a folyóvizekhez képest alacsony. Az 

agyaggödrök egy része vízfelületként lelhető fel a természetben, melyek élőhely 

rehabilitációja nem történt még meg.  
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49. ábra - Répcelak termőföldjeinek művelési ágai a hiteles állami alapadatok alapján  

10. táblázat - Répcelak termőföldjeinek művelési ágai a hiteles állami alapadatok alapján  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelési ág Terület (ha) Arány (%) 

Kert 0,674 0,05 

Szántó 911,538 65,96 

Legelő 4,05 0,29 

Gyep, rét 18,84 1,36 

Mocsár 0 0,00 

Folyó, patak, ér 61,772 4,47 

Holtág, vízállás 0 0,00 

Fásított terület 7,017 0,51 

Erdő 116,10 8,40 

Bánya, agyaggödör 6,364 0,46 

Szemétlerakó 0 0,00 

Egyéb kivett terület 255,645 18,50 

ÖSSZESEN 1382 100,00 
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek  

 

A település beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint 

sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak 

(helyüket, változásukat lásd az 1.6. pontnál):  

Beépítésre szánt területek  

Lakóterületek: 

1. Falusias lakóterület  

2. Kertvárosias lakóterület 

3. Kisvárosias lakóterület 

Vegyes területek: 

1. Településközponti vegyes terület  

2. Központi vegyes terület 

Gazdasági területek, benne:  

1. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület  

2. Mezőgazdasági célú gazdasági terület  

Üdülőterületek: 

1. Üdülőházas terület  

2. Hétvégi házas terület  

Különleges terület: 

1. Különleges terület 

 

Beépítésre nem szánt területek:  

Közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló területek:  

1. Vasútterület 

2. Közúti terület 

Zöldterületek: 

1. Közpark 

2. Közhasználatú zöldfelületek, közkert  
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Erdőterületek: 

1. Gazdasági erdő 

2. Védelmi erdő 

Mezőgazdasági területek:  

1. Általános mezőgazdasági terület  

2. Gyepterület 

Vízgazdálkodási területek:  

1. Folyóvizek medre és partja  

2. Állóvizek medre és partja  

 

 

50. ábra - Répcelak bel- és külterülete az 1974-es katonai térképen  

 

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

Répcelak a sárvári járási székhely vonzásában rendelkezik a település népességmegtartó 

erejét biztosító alapintézményekkel. A településszerkezet fejlődéséből adódóan a 

középületek és szolgáltatások a történelmi településmagban telepedtek meg, de klasszikus 

kiterjedésű, főtérre szervezett településközpont nem alakult ki. A kereskedelmi 

létesítmények jelentős része a főút mentén soroltan helyezkedik el. Az M86 -os gyorsforgalmi 

út átadását követően megnyílik a lehetősége a 86 -os átkelési szakaszának (Petőfi Sándor 

utca) “bevásárló utcává” szelídtésére. A vasút és a közlekedési főútvonal mentén, a település 

keleti és nyugati kapujában egyaránt ipari területek találhatók.  
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A gyorsforgalmi út csomópontjának környezete szintén felértékelődik. Itt azonban inkább a 

kereskedelmi rendeltetést javasolt előtérbe helyezni és a terület kijelölésekor tekintettel 

kell lenni a nicki lakóterület közelségére is. A külterületen a bányatavak és a folyóvizek 

vonzásában nem kezdődött még el az ökoturisztikai és idegenforgalmi hasznosítás, a 

termálfürdő és az üdülőterület fejlesztése is várat magára.  

Funkcionálisan tehát megkülönböztethetünk a történelmi településmag körül vonalasan 

kialakult településközponti részeket, néhány intézmény körül kialakult nagyobb 

közterületeket és a különböző korszakok szerint ezeket körülölelő lakóterületeket. A vasúttól 

északra és az M86-os gyorsforgalmi út csomópontjában ipari, illetve kereskedelmi gazdasá gi 

területek a jellemzőek. Nagy kiterjedésű rendeltetési egységként jelenik meg a sporttelep 

területe, a temető és a szennyvíztisztítók telephelye.  

Répcelak zöldfelületi rendszerét az 1.12. fejezet fejti ki részletesen.  

 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek – Tervező 

Répcelak területén nincsenek barnamezős területek, a fogalom alábbi definíciója szerint:  

Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi 

célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb 

szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újra -használata a terület megtisztítását 

követően. Néha a barnamezős terület fogalmát olyan korábban hasznosított területek megjelölésére 

is használják, melyeket már felhagytak, és nem szükségszerűen szennyezettek. Általában barnamezős 

területek a városok ipari körzetében találhatók, olyan területeken, ahol elhagyott gyárak, 

kereskedelmi épületek, illetve egyéb korábban szennyező tevékenységek ör ökségei vannak jelen. 

Kisebb barnamezős területek lelhetők fel a régebbi lakónegyedekben vegytisztítók, benzinkutak stb. 

környékén.34 

Répcelak területén nincsenek alulhasznosított területek sem. Egy -egy régi épület felújítása 

és hasznosítása források hiányában még nem oldódott meg, illetve főleg a folyóvizek mentén 

található természeti rehabilitációra szoruló terület, de ezek mennyisége léptéke nem éri el 

a problematikus határt, nem hat nyomasztóan a településképre vagy a táj karakterére.  

 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület  

Répcelak területén szlömösödött, degradálódott területek, tömbök nem találhatók (lásd még 

a megalapozó munkarész 3.3.2. fejezetét).  

 

                                                           
 

34  Forrás: Spatial development glossary European Conference of Ministers responsible for 
Spatial/Regional Planning - CEMAT 
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata  

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat  

 

 

51. ábra - Répcelak beépítésre szánt területeinek telekstruktúrája, jellemző beépítési módok  

 

 

Répcelak területe egyedi telkekre osztott. Tömbtelkes, telektömbös vagy nyeles telkes 

beépítés nem jellemzi a települést. A telkek viszonylag kis arányában tapasztalható 

hiányosság csak a közúti/magánúti megközelítés hiánya.  

A belterület és a beépítésre szánt telkei, azok jellemző méretrendje szerint jól lehatárolható 

csoportokban, a hozzá tartozó területhasználattal összhangban oszlanak meg:  

Hagyományos, gazdálkodásra alkalmas hosszú telkek már a központban sem maradtak fenn, 

de itt - éppen az egykori hátsókertek helyén épült lakótelepek miatt - gyakoriak a 720 m2-

nél kisebb telkek. 
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A régi utcák közti parcellák már városias életmódot szolgáló 720 -1500 m2-es kiosztásúak. Ezt 

a nagyságrendet képviselik majd a város déli és dél -keleti részén tervezett lakótelkek is.  

A belvárosban csak az önkormányzati tulajdonú intézményterületek és a közterületek 

haladják meg az 1500 m2-es telekméretet. Ezek hálózatos megoszlása a lakótelepek kerítés 

nélküli zöldfelületeivel együtt kellően lazítják a sűrűbb beépítésű területek zártabb hatását.  

Egybefüggő, 20 000 m2-t meghaladó területek csak az iparterületeken és a sportterületen 

található, melyek a belváros peremén helyezkednek el. 

A külterületeken a tulajdonviszonyok kárpótlást követő változása követhető nehezen. Pontos 

információk nélkül a tájrehabilitációs folyamatok tervezése, forrásának előteremtése és a 

tulajdonosi kör érdekelté tétele nehezen képzelhető el.  

 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat  

A város közigazgatási területén fekvő ingatlanok tulajdonosi szerkezetük szerint állami, 

önkormányzati és magántulajdonú területekre oszlik. Állami tulajdonú a főközlekedési 

hálózatok területe, az élővizek területe, az erdőterületek e gy része és egyes 

természetvédelmi oltalom alatt álló területek. A Batthyány kastély és parkja, valamint az 

egykori határőrlaktanya objektumai is állami tulajdonban vannak. Az önkormányzat 

tulajdonára a következő pontban találhatók adatok. Minden más terül et magán tulajdonban 

van. 
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52. ábra - Répcelak önkormányzati tulajdonú telkei (belterület)  
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter  

 

Az önkormányzati ingatlantulajdont bemutató ábrán jól érzékelhető, hogy a település 

működtetéséhez szükséges intézmény 

rendszer saját kézben van. Az előrelátó 

gazdálkodás eredményeként a település 

súlypontjában nagy kiterjedésű fejlesztési 

terület áll az önkormányzat rendelkezésre. Egy 

nagyobb iparterület és néhány lakótelek is 

gazdagítja a portfóliót. 

Répcelak város a külterületén is rendelkezik 

saját tulajdonú ingatlanokkal. Ezek közül a 

legnagyobb kiterjedésű, szántó művelési ágú 

terület a köztemető és a Répce között fekszik, 

az egykori gázló és a Várdomb közelében. 

Megítélésünk szerint pozíciója miatt turisztikai 

fejlesztésre is alkalmassá tehető területről van 

szó. 

A déli külterületen egy nagyobb erdőfolt, 

illetve a nyugati határban a folyékony 

szennyvíziszap kezelő területe van 

önkormányzati tulajdonban.  

 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése  

A településfejlesztési és -rendezési eszközök a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft -től 

megvásárolt digitális állami földmérési alaptérképeinek fe lhasználásával készül. Geodéziai 

felmérés nem vált szükségessé.  

 

1.14.5. Az építmények vizsgálata  

 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás  

Az építmények és épületek rendeltetésüket tek intve megfeleltethetők annak a 

területhasználati besorolásnak, amely övezetben elhelyezkednek. A gazd asági funkciók és a 

mezőgazdasági épületek - a háztáji rendeltetések kivételével - jól elhatárolódnak. A 

lakóterületek tisztán jelennek meg, míg a vegyes területen lakó -kereskedelmi és intézmény 

funkciók együttes jelenléte állapítható meg.  

 

53. ábra - Répcelak önkormányzati tulajdonú telkei 

(külterület)  
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1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)  

Az egyedi építési lakótelkeken jellemzően oldalhatáron álló épülettömegek helyezkednek el. 

Ezt a rendet még az újkori építkezések is figyelembe veszik. A közcélú épületek egy része 

(templom, művelődési ház, kereskedelmi létesítmények  stb.) szabadonálló beépítéssel 

létesültek. Az újkori emeletes társasházak talán a falusias előzmény miatt nem úszótelken, 

hanem önálló telken, szabadonálló beépítéssel létesültek, ami a mai építésjogi helyzetben 

kifejezetten szerencsésnek mondható. A Tisztviselő telep esetében a ’90 -es években, a 

lakások privatizálásához köthetően történt próbálkozás a terület egyedi telkes, ikres 

beépítésű műszaki megosztására. A közművek és az épületszerkezeti adottságok miatt a 

folyamat egyedi telkekre osztott, szabadonálló beépítésű, több lakásos társasházak 

állapotában zárult le.  

A hajdanvolt porták hagyományos rendje már a múlté: háromosztatú parasztház, istálló, 

ólak, az udvarban a kút, a diófa vagy gesztenye, előkertben vagy a pajtán sz őlőlugas nem 

lelhető fel, a kúriák, kis-kastélyok zöldfelülete - egy-egy jellegfa kivételével - elpusztult, a 

városiasodás során feloldódott a település-szövetben. 

 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom  

A rendeltetések települési eloszlásához hasonlóan a beépítés intenzitása és geometriai 

paraméterei is az alapfunkcióhoz, illetve az egyes építési övezetek karakteréhez illeszkedik. 

Egyszerűbben szólva, Répcelakon még megőrződött az épületek használatához idomuló, 

autentikus épületkarakter.  

A történeti településrészeken a lakóházak általában földszintesek, de tetőtér beépítés, 

esetleg emeletráépítés itt is előfordul. A kertvárosias egyedi telkes utcák hasonló képet 

mutatnak. A társasházak fsz+1 emeletes változatai még magastetősek, ugyanakkor a legtöbb 

lakást tartalmazó fsz+3 emeletes társasházak már lapostetővel épültek.  

Az intézmények között a földszintes, magastetős épületek vannak túlsúlyban. A templomok 

toronnyal is hangsúlyozottak, a kiskastélyok, kúriák Répcelakon összetett sátortetősek vagy 

egyszerű nyeregfedéssel zártak. A kereskedelmi egységek, panziók általában földszint + 

tetőtér beépítéssel épültek vagy egy emeletesek.  

Az ipari épületek esetében a magas homlokzatú, egyterű csarnokszerkezetek a jellemzőek , 

több szintes lapostetős irodaházakkal, magasföldszintes tároló színekkel kiszolgálva a 

termelő egységeket. 
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1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok 

A lakóépületek esetében a legrégebbi megmaradt típus az oromzatos vagy kontyolt, 

kétablakos háromosztatú lakóház forma, melyből korabeli állapotban csak három épület 

maradt fenn. Ezen régi épületek állaga változó, általában az egész portával együtt 

értékelhetőek igazán.  

A későbbi építkezések, átépítések során a polgárosodás jegyeit hordozó, utcával párhuzamos 

gerincű négyablakos típus is megjelenik. Az ebből a korból származó épületek 

szerencsésebbjei felújítva közfunkciót látnak el. Hármas -tagolású homlokzatuk, az 

aranymetszésben álló ablakokkal, ízléses részletképzéssel nyugodt méltóságot tükröznek. 

Sajnos az egyetlen műemlék, a Radó-ház inkább történeti értékkel bír, hiszen nem a főépület, 

hanem annak csak mellékszárnya menekült meg a pusztulástól.  

A XX. századvégi „modern építészet“ általánosan elterjedt típusa a 10x10m -es kontyolt 

kockaház. Nem tagadható, hogy a város egységes arculata ezek nagy számának köszönhető. 

Megtalálható továbbá a ’70-es -’80-as évek több divatirányzata is: két szintes, rossz arányú 

házak, emeleten az utcára néző erkéllyel és az eltolt félnyeregtetős épületek.  

A frissen parcellázott  területeken a mai amerikai típusú földszintes CK -házaktól a 

villaépítészet utánérzéseként divattá vált „hungarocell -barokk“ dekorált házakon át az ún. 

mediterrán karakter is teret nyert, sokszor épületről épületre váltakoztatva az utcaképet.  

Az elmúlt évek új épülettípusai, így pl.  a neo-kubista kockaházak, illetve az A+++ 

passzívházak helyi hagyományt nélkülöző új formái még nem tűntek fel a városban, de a 

média és az energetikai pályázatok egyoldalú támogatását élvezve megjelenésük bármikor 

várható. 

 

1.14.6. Az épített környezet értékei  

 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag  

Történeti leírás, régészeti örökség felmérése  

Répcelak a Sárvári Járásban a Rábával párhuzamos futó Répce partján helyezkedik el  a Répce-

síkon, a Répce, a Kőris-patak és a Répce árapasztó csatorna között.  A területet változatos 

formában szakítják meg és szakaszolják a különböző teraszok és a magasabb platók. A 

település határát több folyó, patak és ér szeli át (Répce, Kőris -patak, Kisrába és Holt-Répce).  

Az adatgyűjtést a közhiteles nyilvántartás (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ) és a Savaria Múzeum (Szombathely) régészeti adattárára 

alapján végeztük el. Mindezek szerint a település területén 17 db régés zeti lelőhelyet 

ismerünk.  
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A rendezési terv megújításához új, a régészeti örökség újabb elemeit felderíteni szándékozó 

terepbejárásokat nem végeztünk. Ez a Belterület I. városrészen gyakorlatilag is 

kivitelezhetetlen lett volna. 

Ha megvizsgáljuk az ismert lelőhelyek szóródását, a ma  Répce árapasztó-csatornának 

nevezett korábbi vízfolyás (pl. Várdomb, Belső -dűlő), illetve a Kőris-patak (Gyepre-dűlő, 

Haraszt) teraszain találhatók. Meglehetősen furcsa, hogy a legmagasabban fekvő térszínen 

– igaz, ez a vízfolyásoktól messzebb található –, azaz a Belterület I. elnevezésű részen nincs 

ismert régészeti lelőhely. Ennek magyarázata lehet: 1. nem is telepedtek itt meg soha, 2. 

megtelepedtek, de lelet- és lelőhely bejelentés nem történt egyetlen közgyűjtemény felé 

sem, 3. a Belterületi I. fejlesztések (pl. villany-, víz-, szennyvíz-, felszíni víz-, gázvezeték, 

valamint digitális kábelfektetés, útépítés) során nem volt vagy eredménytelen volt a 

régészeti szakfelügyelet.  

A nem túl nagyszámú lelőhely adatai alapján is megállapítható azonban, hogy a mai település 

területe az újkőkortól máig folyamatosan lakott. A megyetörténet szempontjából is 

kiemelkedő jelentőségű helye az ún. Várdomb, ahol egy a 10. században induló soros temető 

néhány sírjának emlékeit 1960-ban mentette meg Buócz Terézia. Ennek pontos helye ma már 

– geodéziai felmérés hiányában – nem azonosítható. Sajnos Répcelak területén nem 

ismerünk középkori eredetű templomot sem, ellentétben a szomszédos Nickkel (1328) és 

Csániggal (1438). A templom esetleg a Várdombnak nevezett földvárban, de  még inkább 

annak közelében is kereshető. Ehhez a legközelebb, a Galagonyás / Gelegenyés (nyilvt. 

azonosító: 30761) területén 2000-ben, Farkas Csilla régész irányításával feltárt Árpád -kori 

falurészlet található. Ugyancsak jelentős, hiszen a germán népek j elenlétét alig tudjuk 

régészetileg (Bozsok, Pósfa, Velem Szt. Vid) igazolni a megyében, a Belső -dűlő III. lelőhely 

régi (Buócz Terézia, 1959) adata, ahol feltárási helyként a Várdombbal történő egyezés is 

feltételezhető. Ezen problémák megoldása, azaz a germán sír(ok), a 10. századi temető és az 

Árpád-kori templom helyének illetve egymáshoz való viszonyuk tisztázása a jövő kutatásának 

feladata. Ez azonban csak a helyben élők odafigyelésével együtt hozhat valódi eredményt.  

Közelebbről meghatározhatatlan őskori megtelepedésről 3, újkőkoriról (középső szakasza: 

Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája) pedig 2 esetben tudunk. Ezek közül a Gyöpre -

dűlőben több hosszúház részletét is sikerült (2006–2007) feltárni, ahol állatornamentikával 

díszített illetve arcos edény töredékek is előkerültek.  

A Répce árapasztó-csatorna közelében Szentléleky Tihamér által megfigyelt, nagyrészt 

Csánig területén konstatált római kori épület / villa (?) szinte önmagában áll a szűkebb 

térségben, hiszen a legközelebbiek Szergény, Uraiújfalu és Simaság határában találhatók. A 

Magszeg-alja Kőris-patak teraszán rögzített római kori települése a korabeli jelenlét 

hangsúlyos bizonyítéka. 

8 db közép- és késő középkori megtelepülésről van tudomásunk. Ezek pontos kora a 

középkori kerámia tipológia nem egzakt volta miatt pontosan nem meghatározható. 

Bizonyosan vannak köztük olyan „települések”, amely a magyar falvak végleges helyhez 
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kötődését megelőző „vándorlásnak” tulajdoníthatók, de olyanok is, amelyek talán késő 

középkori / török kori „kirajzásra” vagy „tanyahelyre” utalhatnak.  

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag  

A település első okleveles említése egy 1268 áprilisában kelt oklevélben szerepel Laki néven, 

bár az első adatok már 1221-ből valók:  

„A veszprémi káptalan  előtt Ponith comes fia Jakab, atyja nevében is, Tyaki elled fiait és társaikat 

Niczk, Lak, Haraszt, Sukoro, Ozyag, Surd, Kakonya és Szenttrinitás nevű birtokok elfoglalásától tiltja”  

(Hazai Okmánytár VIII. 109 n. 88).  

A Hahót nembeli Panyit 1268-ban visszaadta a birtokokat a Ják nembeli Ebed fiainak. A 

környék eredeti birtokosai a Ják nemzetség Rába -balparti ágának tagjai voltak. Ennek 

ellenére 1277-ben Nick mégis Hahót nembeli Keled fia Keled birtokában volt. Az itt épült 

castellumot is a Hahót nembeli Arnold fia Miklós tartotta fogva (Urkundenbuch II. 142). 

Birtokosai között találjuk többek közt a Ják, Héder, Osl, Csák családokat.  Ezt a castellumot 

valószínűleg a Várdombon található várral azonosíthatjuk. A területén jóval korábbi 

megtelepedés nyomait is ismerjük. Miután a Várdomb elnevezés dűlőként nagyobb területet 

jelöl, valamint a nyilvántartást végző Hivatalban azonos hrsz. -ok is szerepelnek különböző 

lelőhelyeknél, az 1950–60-as évek feltárási helyeinek meghatározása nem pontosítható. A 

germán-, Karoling- és honfoglalás-/ államalapítás kori temető, melynek máig ismert sírjait P. 

Buócz Terézia mentette meg az 5., 9–11. századi időszakáról is beszélnek.  

A földvár / castellum a település központjától északra–északnyugatra található Várdomb. 

Jelenleg a Répce egyik ága folyik mellette, délről pedig a 20. századi létesítésű Répce–Rába 

csatorna közvetlenül szomszédos vele. Tengerszint feletti magassága 141 m, környezetéből 

3 m-rel emelkedik ki. Az erősen szétszántott ovális alakú belső terület a felmérés al apján 14 

x 10 m-es felületű lehetett, árkának eredeti szélessége sejthetően 10 –15 m.  
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54. ábra - A vár felmérése (Nováki Gyula 1997) 

 

55. ábra - A Várdomb ábrázolása 1931-ben 
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Lak az 1300-as években a sárvári várhoz tartozott, melyet a Kőszegi család birtokolt. Tőlük 

maga a király vette vissza a birtokot 1325 -ben. 1339-ben a Héderek kezébe kerül a terület. 

A források szerint Héder két testvérétől Miklóstól és Istvántól foglalta e l a falut. A nemzetség 

még a 14. században is itt birtokol. Innen perlik 1392 -ben István fiai György, Dezső és Tamás 

laki és más területen lévő birtokai miatt.  

A település névváltozatai az oklevelek tükrében:  

1268 Lak, 1310 Laak, 1345 Lak, 1365 Aksólak és Feksőlak, 1390 Laak, 1409 Kaj, 1449 Laak, 

1454 Lak, 1538 Laak, 1549 Lak, 1553 Laak, 1563 Lak, 1720 Rába -Lak, 1773 Laak, 1786 Lak, 

1863 Répcelak, 1873 Répczelak. Lak, Répce (Lak), 1873 Répczelak, 1888 Répczelak, Lak, 1895 

Répcze-Lak, 1907 Répczelak, 1926 Répce lak. 

A 15. század elején a Csák nemzetség Mihályi ága csere útján szerzi meg a birtokot (Fejér 

megyei birtokaikért cserébe Lakot Középfaluföldjét és Csánigot). Ekkor a település még 

mindig a sárvári várhoz tartozott. 1409. április 26 -án vezették be birtokaikba Mihályi Jánost, 

Ugrint, Jakabot és Pétert:  

„Mi, Egervári Miklós fiai, Mihály és István mester, Vas megye ispánjai és szolgabírái tudomásul adjuk, 

hogy Mihályi Pál fiainak, Jakabnak, Domokosnak és Péternek, és Jakab fiai János és Ugrin mesterek 

…. Lak nevű Vas megyei birtokára. A jelzett birtokon …. János, Jakab, Péter laki jobbágyainak földjén 

termett két holdnyi takarmány.”  (Hazai Okmánytár 4. kötet p. 257-258) 

A következő évtizedekben folyamatos villongásokat láthatunk az oklevelek tükrében a Niczky 

család és a Mihályi család között. 1424-ben Mihályi Péter és László birtokait megrohanták, 

Niczken és Lakon három házat kifosztottak. Később Niczky János elfoglalta Niczket, Lakot, 

Csánigot és Középfaluföldjét is. Csak a király közbenjárásával sikerült a b irtokviszályt 

megoldani. Azonban más nemzetségek is támadták a Mihályiak laki birtokait. 1429 -ben a 

Csák nemzetségbeli Linkóháti Péter a Mihályiak csánigi és laki jobbágyaitól adót szedett be, 

melyet egy év múlva a két család újbóli birtokmegosztása következett. 1430-ban Niczky János 

és Ládoni Tamás újfent rátámadt a laki és csánigi birtokokra, a jobbágyokat megverték és 

kifosztották. Közben a Mihályi család két ága között is feléledtek a birtokviszonyokkal 

kapcsolatok viták. A hosszú, mintegy hét éves pereskedés során csak Zsigmond király 

közbenjárásával sikerült egyességre jutniuk 1437 -ben. A birtokokat – többek között Lakot is 

– háromfelé osztottak: két részt a nádornak adományozta, egyet pedig a Kisfaludy család 

kapott. Ez ellen természetesen a család másik ága 1438-ban panasszal élt (János fia Benedek 

és Ugrin fia János). A Kisfaludy család erre a panaszos mihályi kúriára tört, azt kifosztotta, és 

még a templomot is kirabolta. Ennek a veszekedésnek is királyi beavatkozás lett a vége. 

Albert király vizsgálatot indított és a Kisfaludy családot erővel beiktatta a birtokaikba. Ezek 

a birtokviszályok szinte végigkísérik a teljes XV. század időszakát.  

1464-ben nősül be a Mihályiak rokonságába Várbüki György. Őt a király rövidesen be is jegyzi 

a laki, csánigi, mihályi és linkóháti birtokokba. 1529-ben a vasvári káptalan hoz döntést 

Kisfaludy Mihály és fia Miklós, valamint Ládonyi Miklós között a laki és csánigi területeken 
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lévő birtokrészek eladásáról. 1599. augusztus 28 -án Vasvármegye közgyűlése rendeletben 

határozta meg a Rába partvonalának megerősítését a török elleni harc jegyében. Erre 

Egervári Mihály szolgabíró járásából kellett összegyűjteni a szekereket Lak területéről. A 

forrás többek között egy kisebb kétkerekű malom működéséről is beszámol Lak határában .  

A település későbbi számos földesura közül legjelentősebbek az Ajkay, Radó, Barthodeiszky 

és Vitnyédi családok voltak.   

1710-ben veszi meg Stahremberg (Stahremberg Guidó osztárk császári hadvezér itt fogadja 

1707. szeptember 14-én a kőszegi küldöttséget) kastélyát a Radó család, akik ide is 

települnek. Ekkortól kezdődik meg a falu felemelkedése és a mezőgazdasági uradalom 

kiépítése, felvirágoztatása. Az 1800-as évek elején épül fel a Radó család kriptája valamint 

kápolnája. Az épület cseh boltozatú, oldalában egy emlékoszloppal (feltehetően 1816 -ban). 

A falu ekkor még jellegzetes út menti település mindössze három utcával. A település magja 

a Radó kastély körül terül el mintegy 30 házzal.  

 

56. ábra - A Radó kastély ábrázolása 1923-ból. Levelezőlap. 

 

A Radó kastély alapjai állítólag a Mátyás-korabeli időkből származnak, amit régészeti 

kutatással lehetséges csak igazolni. A kastély a végső formáját 1867 -ben Radó Kálmán 

nősülése után kapta meg. A második világháború alatt sajnos a kastély teljes egészébe n 

elpusztult. Csak az ún. Kertész-lak maradt meg.  

A 19. század végére Répcelak  jelentősebb településsé fejlődött: a millennium évében 134 

házban 1025 lakos élt. A település felvirágzása elsősorban a Radó családnak tulajdonítható: 

1870-ben megépült a templom, volt vasútállomása, postája, távírója, és  a körjegyzőségi 

székhely funkciót is betöltötte. Fellendülésében fontos szerepe volt Radó Kálmánnak, Vas 

vármegye egykori főispánjának, akinek 1700 holdas mintagazdasága messze földön híres 

volt. 
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1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület  

 

Sorszám Nyilvántart. 
azonosító 
száma 

Lelőhely neve Kora és 
jellege 

Hrsz.* y koord 
(EOV) 

x koord 
(EOV) 

1. 46263 
 

Várdomb, 
Homokbánya  
(részben Belső-
dűlő III., V.)                                                                                                                                                                                                                                                    
 

honfoglalás 
kor, 
temető, 
földvár / 
castellum 

036, 043, 
044/2, 
051/1, 
052, 054, 
058, 059 

496203 233436 

2. 29929 
 

Belső-dűlő                                                                                                                                                                                                                                                 
 

réz- és 
bronzkor, 
település 

028 496463 
 

233999 
 

3. 29930 
 

Belső-dűlő II.                                                                                                                                                                                                                                             
 

réz-, bronz- 
és kelta kor, 
település 

043, 
1001/11, 
1001/4, 
1001/13, 
023/2, 
023/4, 
1001/5, 
1001/6, 
1001/7, 
1001/9, 
1001/8, 
1004, 
1001/10 

496343 
 

233607 
 

4. 42663 
 

Belső-dűlő III.                                                                                                                                                                                                                                            
 

germán sír, 
kora Árpád-
kori temető 

022, 
023/14, 
023/9, 
023/15 

496614 
 

233820 
 

5. 42678 
 

Belső dűlő IV.                                                                                                                                                                                                                                             
 

középkor, 
település 

034/10, 
034/9, 
034/8 

495965 
 

233680 
 

6. 42680 
 

Belső dűlő V.                                                                                                                                                                                                                                              
 

középkor, 
település 

027, 028, 
023/14, 
023/9, 
023/15 

496525 
 

233903 
 

7. 30761 
 

Galagonyás / 
Gelegenyés                                                                                                                                                                                                                                                 
 

bronz-, 
kelta, római 
és Árpád-
kori 
település 

058, 053, 
054, 055, 
034/1, 
034/10, 
034/9, 
034/8, 
035, 042, 
041, 056, 
057, 043, 
052, 
051/3, 

496026 
 

233300 
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059/2, 
069/14, 
068/1, 
036/2, 
034/11, 
039/4, 
059/3 

8. 42672 
 

Kecske-kút                                                                                                                                                                                                                                                 
 

középkor, 
település 

0177, 
0194 

499043 
 

232709 
 

9. 52199 
 

Belterület: 
Gyepre-dűlő, 
Hunyadi u.                                                                                                                                                                                                                                               

újkőkor, 
település 

952, 953, 
954, 955, 
956, 957, 
958, 959, 
962, 964, 
965, 966, 
967, 968, 
969, 970, 
971, 972, 
0151/8, 
0151/9, 
0151/10, 
0151/48, 
973, 960, 
961, 963, 
0142/15, 
0142/14 

497684 
 

232329 
 

10. 67115 
 

Rába-mellék                                                                                                                                                                                                                                                
 

újkőkor, 
középkor, 
település 

0167/12, 
0167/11, 
0167/9, 
0167/10, 
0167/8 

498999 
 

232209 
 

11. 67117 
 

Ajkai-tag                                                                                                                                                                                                                                                  
 

középkor, 
település 

0159/1, 
0159/4, 
0159/8, 
0159/9 

498156 
 

231510 
 

12. 43062 
 

Haraszt                                                                                                                                                                                                                                                    őskor, 
középkor, 
település 

0142/25, 
0142/23, 
0142/21, 
0142/19, 
0142/29, 
0142/28, 
0142/27, 
0142/26, 
0142/30, 
0145, 
0146/12, 
0146/11, 
0146/10, 
0146/19, 
0146/20, 
0146/2, 

497241 
 

231857 
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0146/17, 
0146/13, 
0142/32 

13. 43061 
 

Bíró-földek                                                                                                                                                                                                                                                
 

őskor, kora 
vaskor, 
Árpád- és 
középkor 

0137/99, 
0137/67, 
0137/72, 
0137/96, 
0137/73, 
0137/88, 
0137/64, 
0137/92, 
0137/91, 
0137/90, 
0137/89, 
0137/93, 
0137/98, 
0137/38, 
0137/37 

496608 
 

231632 
 

14. 80847 
 

Magszeg-alja 
 

ős- és római 
kor, 
település 

0145, 
0146/17, 
0155/1, 
0142/13, 
0154/6, 
0149/3, 
0149/4 

497704 
 

231868 
 

15. 80849 
 

Ajkai-tag                                                                                                                                                                                                                                                  
 

késő 
középkor, 
település 

0167/12 499411 
 

232442 
 

16.  43383 
CSÁNIG, 
átnyúlik 
Répcelakra! 

Öntözőcsatorna 
előtt 

római kori 
villa (?) 

0181/2 498004 
 

233485 
 

17. 80845 
NICK, 
átnyúlik 
Répcelakra! 

Deczki-tag 
 

késő 
középkor, 
település 

0137/79, 
0137/80, 
0137/85 

496337 

 
231323 
 

A táblázatban kurzívált hrsz.-ek a lelőhelyek átfedését, közös területét jelzik.  

 

A vizsgált területen 17 db a Kötv. általános elvei alapján védendő és nyilvántartott 
régészeti lelőhely található. 
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57. ábra - Régészeti lelőhelyek Répcelakon  

 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők  

Répcelaknak nincs helyi értékvédelmi rendelete.  

 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület  

Nem releváns 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes  

Répcelakon egy műemléképület található, a Radó-kastély 

A falu legjelentősebb, talán középkori eredetű kastélya a későbbi Radó-kastély volt. A 

kastélyban fogadta a kőszegiek küldöttségét Starhemberg Guido császári fővezér 1707. 

szeptember 14-én. Az egyébként szomorú esemény emlékét utóbb a Habsburg és a 

Starhemberg címer mennyezetre festésével örökítették meg. Az épület a késő köz épkor óta 

a Kisfaludi családé lehetett. A családtörténeti irodalom szerint Radó József és Kisfaludy 

Erzsébet házasságához köthető a szentmártoni Radók Répcelakra kerülése, valamikor 1760 

táján. Az épületet Radó Kálmán 1867 táján romantikus stílusban jelent ősen átépíttette.  
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A településen egyedileg védett műemléki érték a talán középkori eredetű, 1948 -ban 

lebontott Radó-kastély megmaradt része, az ún. kertészlak. Mennyezetén található freskó 

további védelme, esetleg restaurálása mindenképpen indokolt.  

 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 
emlékhely 

Nem releváns 

 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet  

Nem releváns 

 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely  

Nem releváns 

 

1.14.6.9. Helyi védelem  

Nem releváns 

 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái  

Településképi szempontból Répcelak városában kevés problémás épület található. Ezek főleg 

a leromlott állapotú épületek, melyek felújítása az ingatlan tulajdonosának feladata.  

A településen ezen túlmenően az adótorony  jelent problémát, vizuális szempontból, hiszen 

jelentős mértékben rontja a látképet.  

 

1.15. Közlekedés 

 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok  

Répcelak város Vas megye északi részén fekszik közvetlenül Győr -Moson-Sopron megye 

határánál. A város a megyeszékhely Szombathelytől 40 km -re északkeletre,  a szomszédos 

megye központjától Győrtől pedig 67 km-re délnyugatra fekszik.  
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A település belterületét kettészeli a 86. számú Rédics- Szombathely- Mosonmagyaróvár 

másodrendű főút. Répcelaktól délre, a település külterületén halad az átadás előtti fázisban 

lévő M86 Hegyeshalom- Csorna- Szombathely gyorsforgalmi út.  

Regionális közúti kapcsolatok vizsgálata  

Nemzetközi kapcsolatok  

A település közigazgatási területét kettészelve, a város központján áthaladva vezet a 86. 

számú főút, amely Nyugat-Magyarországot észak-déli irányban átvágva közvetlen 

kapcsolatot teremt 

 Szlovéniával (A5 autópályán Maribor 203 km, tovább az A1 autópályán a főváros 

Ljubljana 320 km), 

 Ausztriával (A4 autópályán Bécs 154 km) és  

 Szlovákiával (D2 autópályán Pozsony 112 km)  

Ausztria felé további alternatív kapcsolódási lehetőséget jelent még a város közelében 

haladó 84. számú főút (Sopronon és Kismartonon keresztül 132 km-re fekszik Bécs), azonban 

Szombathelyen keresztül Oberwart, illetve Ausztria Burgenlandi tartománya is könnyen 

megközelíthető.   

 

Nagytérségi (távolsági) kapcsolatok helyzete  

A település nagytérségi szempontból kedvező elhelyezkedéssel bír, hiszen áthalad területén 

a 86. számú másodrendű főútvonal, melynek észak -déli irányultságú nyomvonala több 

nyugat-magyarországi várost érint (Körmend, Szombathely, Csorna, Mosonmagyaróvár), 

ezen felül gyorsforgalmi utakat (M1 autópálya, M85, M86), valamint elsőrendű főutakat (1. 

számú főút, 8. számú főút) is keresztez. Ezeken keresztül Magyarország nagyvárosai 

megfelelő és biztonságos körülmények között elérhetők. A városok közül kiemelnénk a 

következőket:  

 86. számú főút- M85- 1. számú főúton Győr 65 km, 

 Győrön keresztül az M1 autópályán Budapest 189 km,  

 86-84-71. számú főutakon Keszthely, így a Balaton 93 km.  

A település gyors elérhetőségét, és közlekedési kapcsolatainak bővülését eredményezi a 

2016. év közepén átadásra kerülő M86 gyorsforgalmi út, amely elsősorban Szombathely és 

Győr városokat, illetve az M1 autópályát, valamint a távlati M9 autópályát köti össze. A város 

az M86 gyorsforgalmi úton saját csomóponttal rendelkezik, amelyen délről a Széchenyi 

István utcán vagy a Bartók Béla utcán át érhető el a település központja.  
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Térségi területrendezési tervek közlekedési munkarészeinek ismertetése  

Az Országos Területrendezési Terv a város területét érintő fejlesztésként a belterülettől déli 

irányban haladó M86 gyorsforgalmi út kialakítását tartalmazza. A város hatályos 

Településszerkezeti Terve már a beruházás előtt a tervezett nyomvonallal közel megegyező 

helyen ábrázolta a gyorsforgalmi út nyomvonalát, így a beruházás a terv módosítását nem 

tette szükségessé. A külterületen haladó érintett utak és csomópontjaik kialakíthatósága 

érdekében 2011. évben megtörtént a Szabályozási Terv módosítása, amellyel a tervezett 

közlekedési létesítményeket beillesztették a településrendezési tervbe. A térségi 

területrendezési tervek a település  területével kapcsolatban további fejlesztési 

elképzeléseket nem tartalmaznak.  

 

58. ábra - Kivágat Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. r endelete - Forrás: Vas megye 

Területrendezési terve - I. sz. melléklet Térségi Szerkezeti tervéből  
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Kistérségi közúti kapcsolatok vizsgálata  

Közúthálózat  

A település-környéki közlekedési hálózat elemeit a Kistérségi Tervlap tartalmazza. Répcelak 

területét több állami kezelésben lévő országos mellékút érinti; ezek a következők:  

 8615. jelű Répcelak- Répceszemere összekötő út 

 8447. jelű Rábapaty- Répcelak összekötő út 

 86124. jelű Csánig bekötő út  

 86317. jelű Répcelak állomáshoz vezető út  

 

Közösségi közlekedés  

A távolsági közúti közösségi közlekedést az Északnyugat -Magyarországi Közlekedési Központ 

Zrt. autóbuszai bonyolítják, melyek a következő vonalszámokon az alábbi települések között 

teremtenek - Répcelak érintésével - közlekedési kapcsolatot:  

 1639. vonal: Lenti- Zalaegerszeg- Sárvár- Győr 

 1715. vonal: Szombathely- Sárvár- Keszthely- Kaposvár- Pécs 

 1717. vonal: Győr- Csorna- Kapuvár- Beled- Szombathely 

 1719. vonal: Sopron- Répcelak- Beled- Kenyeri- Celldömölk 

 1850. vonal: Tatabánya- Bábolna- Győr- Csorna- Kapuvár- Bük-gyógyfürdő 

 6623. vonal: Szombathely- Pósfa- Hegyfalu- Répcelak 

 6753. vonal: Sárvár- Uraiújfalu- Vámoscsalád- Répcelak 

 6754. vonal: Sárvár- Uraiújfalu- Répcelak- Vámoscsalád  

 6755. vonal: Nemesládony- Nagygeresd- Hegyfalu- Répcelak 

 6815. vonal: Celldömölk- Kemenesmihályfa- Kenyeri- Répcelak 

 6816. vonal: Celldömölk- Kenyeri- Beled- Répcelak 

 7165. vonal: Kapuvár- Mihályi- Répcelak 

 7170. vonal: Kapuvár- Dénesfa- Répcelak 

 7220. vonal: Sopron- Fertőszentmiklós- Répcelak 

 7228. vonal: Répcelak- Simaság- Sopron 

 

A tömegközlekedés a települési úthálózat alábbi elemeit használva működ ik: 

 86. számú főút (Petőfi utca- Vörösmarty utca)  

 8615. jelű út (Csánigi utca)  

 Arany János utca  

 Carl Von Linde út (buszfordulóval)  

 86317. jelű Répcelak állomáshoz vezető út (Ady Endre utca)  
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A meglévő autóbusz megállóhelyek nagy része kiépített, egyes hely eken nemcsak 

leszállóperon, hanem autóbuszöböl, illetve fedett buszváró is található.  A 8615. jelű út 

külterületi szakaszán (Csánig bejárati út megállóhely) a meglévő forgalomnagyság, illetve a 

külterületen haladó járművek számára megengedett sebesség, to vábbá a keskeny padka 

melletti viszonylag mély árok ellenére sem öböl, sem szabványosan kiépített leszállóperon 

nem található.  

Tekintettel a közlekedő járatok gyakorisága és irányultságára, az autóbusz közlekedés 

további fejlesztése nem szükséges.  

 

Vasúti közlekedés 

A város belterületének északi határa, illetve a Zrínyi Miklós utca térségében halad a GYSEV 

üzemeltetésében lévő 16. számú Szombathely - Hegyeshalom közforgalmú, egyvágányú 

villamosított vasútvonal. A vonal 111 km hosszú (ebből 17 km -nyi szakaszon közös pályán 

halad a MÁV 20. számú Székesfehérvár- Szombathely vasútvonallal). A vonalszakasz 

fejlesztési munkálatai 2015. évben lezárultak, mely során teljes hosszban villamos 

felsővezetékkel került ellátásra, továbbá a korszerű esélyegyenlőségi feltét eleknek 

megfelelő sk +55 magasságú peronok kerültek létesítésre. A villamosítás során Répcelak 

állomáson - a többi állomás 160 méter hosszú peronjával szemben - 210 méter hosszú peron 

létesült. A vasútállomás a 86. számú főúton keresztül a 86317. jelű útró l (az Ady Endre 

utcáról) közvetlenül is elérhető. Területén távolsági autóbusz megállóhely is ki van jelölve.   

A vonalon a következő járatok közlekednek (a 2015/16 menetrendi időszakban):  

 Szombathely - Csorna 7 (ebből 1 csak hétfőtől péntekig);  

 Szombathely - Hegyeshalom 1; 

 Szombathely - Budapest 8; 

 Répcelak - Szombathely 2; 

 Csorna - Szombathely 5; 

 Hegyeshalom - Szombathely 3; 

 Budapest - Szombathely 7 (ebből 1 Szentgotthárdig, 1 Grazig).  

A Budapest felé, illetve a Szombathely felé irányuló vonatok  közvetlen összeköttetést 

biztosítanak a magyarországi vasúti hálózat további elemeivel, így a régió, illetve az ország 

több jelentős városa is egyszerűen megközelíthető.  

A vasútállomáson a személyvonatokon kívül belföldi gyorsvonatok, illetve InterCity j áratok 

(Savaria, Borostyánkő, Írottkő, Alpokalja, Rába, Claudius, Répce, Szent Márton) is megállnak.  

A vasúti közlekedés a település fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ez a közlekedési 

mód a környező településekről Répcelak városába beáramló munkaer ő szempontjából, 

illetve a turisztikai célok tekintetében is egyre fontosabb, sőt a távlatokban a mainál is 

jelentősebb szerepet fog kapni.  
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Vízi közlekedés 

Bár Répcelak a Répce mentén helyezkedik el, a településen vízi közlekedési lehetőség nem 

található. Ez elsősorban a korábbi folyószabályozás során kialakított vízlépcsők nyomán 

keletkezett viszonylag nagy, több tíz centiméteres vízszintkülönbség, valamint a vízfolyás 

felső szakasza térségében, a Boldogasszony -patakra létesített, a folyó hosszanti átjárását 

akadályozó víztározók miatt nem lehetséges.  

 

Légi közlekedés  

Bár a területen több légi útvonal is húzódik, a település a légi közlekedésben közvetlenül 

nem érintett. A legközelebbi nyilvános nemzetközi repülőtér a 81 km -re található – jelenleg 

„járat nélküli” – Győr-Pér repülőtér, míg a legközelebbi, szezonálisan, de járatokkal működő 

nemzetközi repülőtér a 97 km-re fekvő sármelléki Hévíz-Balaton Airport. 

 

Kerékpáros közlekedés  

Vas Megye Területrendezési Terve szerint a városon halad át a térségi jelent őségű Sárvár- 

Répcelak- (Csorna) kerékpárút. A kerékpárút a településen belül a 8447. jelű úton (Széchenyi 

utcán) keresztül fog csatlakozni a 86. számú főúton (a Petőfi utca és a Vörösmarty utca 

mentén) már kiépített kerékpárúthoz, majd halad tovább észak -kelet felé, Csorna irányba.  

Répcelaktól délre, Sárváron keresztül két országos jelentőségű kerékpárút is halad, melyek 

a következők:  

 82. jelű Termál kerékpárút: Zalabér-Kám-Rum-Sárvár-Szeleste-Bük-Csepreg 

nyomvonallal 

 83. jelű Rába-Bakonyalja kerékpárút:  Sárvár-Celldömölk-Mersevát-Pápa 

nyomvonallal 

Nevezett országos kerékpárutak a 8447. jelű út mellett tervezett térségi jelentőségű 

kerékpárúton lesznek majd elérhetők.  
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1.15.2. Közúti közlekedés 

 

A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata 

Helyi utak 

Répcelak város szerkezetét alapvetően meghatározzák a település területén áthaladó 

országos közutak, amelyek a következők:  

 M86 Hegyeshalom- Csorna- Szombathely gyorsforgalmi út: a 2*2 sávos, osztottpályás 

kiépítettségű gyorsforgalmi út a település külterületén halad, a vá-rost délről 

elkerülve. Az útnak a 2016. nyári átadását követően fontos szerepe lesz a 86. számú 

főút tehermentesítésében, így az átmenő forgalom nagyságá -nak csökkentésében. 

Bár az útról a kiépített csomóponton keresztül biztosított lesz a város közvetlen 

elérése, a lehajtó elhelyezkedése és jelenlegi közúti kap -csolatai kettős problémát 

vetnek fel. Egyrészt a gyorsforgalmi úti kapcsolatot biz -tosító utak (Széchenyi és 

Bartók utcák) jelenleg még nem alkalmasak forgalom te-lepülésközpontba való 

korrekt bevezetésére (pl. nincs megfelelő módon kialakítva és szabályozva a 

Széchenyi úti csatlakozás), másrészt az itt beközlekedő teher -forgalom csak a Petőfi 

úton keresztül tudja csak megközelíteni Répcelak északi (északnyugat i) és keleti 

részén működő ipari létesítményeket, ezzel továbbra is leterhelve az éppen 

tehermentesíteni kívánt főút átkelési szakaszát.  

 86. számú Rédics- Szombathely- Mosonmagyaróvár másodrendű főút: 

kezdőszelvénye Rédics községtől délre a magyar -szlovén országhatárnál, 

végszelvénye pedig Mosonmagyaróváron az 1. számú főút 163+303 km szelvényében 

található. A közel észak-déli irányultságú út teljes hossza 187 183 m, Répcelak város 

belterületét ebből 2 247 m érinti.  Útkategóriája a külterületen K.IV.B (kül területi 

főút, másodrendű főút), a belterületen (Petőfi Sándor utca és Vörösmarty utca) pedig 

B.IV.b.D. (belterületi főút, másodrendű főút). Az út kialakult szabályozási szélessége 

külterületen 18,1-31,1 m, belterületen 22,8-39,0 m. Útkeresztmetszeti eleme i a 

külterületi szakaszon: szilárd burkolatú út, jellemzően 7,6 m burkolatszélességgel 

(irányonként 1-1 sáv), kétoldali 1,5-1,5 m szélességű padka, kétoldali nyílt árok, a 

belterületi szakaszon pedig szilárd burkolatú út jellemzően 7,8 m 

burkolatszélességgel, (irányonként 1-1 sáv), jellemzően kétoldali járda 2,0 m 

burkolatszélességgel, kerékpárút (az Ady Endre utcától egyoldali, a Bartók Béla 

utcától a Hunyadi utcáig kétoldali, majd onnan ismét egyoldali kiépítettséggel) 2,0 -

2,0 m burkolatszélességgel, az úttól kiemelt szegéllyel (egyes szakaszokon 

zöldsávval), a járdától pedig folyókával (egyes szakaszokon ugyancsak zöldsávval) 

elválasztva. A főúton több helyen párhuzamos beállású parkolóhelyeket alakítottak 

ki. Az út vízelvezetését a településközpont térségében kétoldali csapadékcsatornával, 

további szakaszain pedig nyílt (a Vörösmarty utcai részen burkolt) árkokkal oldották 

meg. A forgalom biztonságát a Széchenyi, Bartók Béla és Arany János utcák 
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csomópontjainak térségében kijelölt gyalogátkelőhelyek, ille tve burkolt 

középszigetek biztosítják. A Bartók Béla utcánál jelzőlámpás forgalomir ányítás segíti 

a közlekedőket. 

 8615. jelű Répcelak- Répceszemere összekötő út: kezdőszelvénye Répcelak 

belterületén a 86. számú főút 117+054 km szelvénye, ahonnét az út észa knyugati 

irányban halad Répceszemere felé. Végszelvénye a 8614. jelű Cirák - Tompaládony- 

Zsira összekötő út 5+411 km szelvénye. A közút hossza 2 124 m, melyből 676 m 

Répcelak belterületén halad, a Csánigi utcát, illetve a Zrínyi Miklós utcát érintve. 

Útkategóriája a külterületen K.V.B. (külterületi mellékút, összekötő út), a 

belterületen pedig B.V.c.D. (belterületi mellékút, gyűjtőút). Kialakult szabályozási 

szélessége a külterületen 6,5 m (a hídnál) -15,3 m, belterületen 12,7-18,6 m. 

Útkeresztmetszeti elemei: szilárd burkolatú út, jellemzően 6,0 m 

burkolatszélességgel (irányonként 1-1 sáv), kétoldali 1,0-1,0 m szélességű padka, 

kétoldali nyílt árok (amely a Csánigi utcán burkolt), a Csánigi utcán egyoldali aszfalt 

burkolatú járda, jellemzően 1,2 m szélességgel.   

 8447. jelű Rábapaty- Répcelak összekötő út: kezdőszelvénye a 84. számú főút 69+740 

km szelvénye, ahonnét az út északkeleti irányban halad répcelaki végszelvénye felé, 

amely a 86. számú főút 116+288 km szelvénye. A közút hossza 14 966 m, melyből 

répcelaki belterületi része 399 m. A közút átkelési szakaszán teljes hosszban a 

Széchenyi István utca mentén halad. Útkategóriája a külterületen K.V.B. (külterületi 

mellékút, összekötő út), a belterületen pedig B.V.c.D. (belterületi mellékút, 

gyűjtőút). Kialakult szabályozási szélessége külterületen 11,0 -13,0 m, belterületen 

15,2-20,6 m. Útkeresztmetszeti elemei: szilárd burkolatú út, jellemzően 5,8 m 

burkolatszélességgel (irányonként 1-1 sáv), kétoldali 1,8-2,5 m szélességű padka, 

jellemzően kétoldali nyílt árok, jellemzően kétoldali aszfalt burkolatú járda, átlag 1,1 -

1,5 m szélességgel.   

 86124. jelű Csánig bekötő út: kezdőszelvénye a 8615. jelű út 0+749 km szelvénye, 

ahonnét az út északkeleti irányban tárja fel Csánig község belterületét. A közút hossza 

1 267 m. A Répcelak város külterületét érintő út útkategóriája K.V.B. (külterületi 

mellékút, bekötő út).  Kialakult szabályozási szélessége 15,0 m, burkolatszélessége 

átlag 6,0 m, kétoldali padkával és kétoldali nyílt árokkal.  

 86317. jelű Répcelak állomáshoz vezető út: kezdőszelvénye a 86. számú főút 116+086 

km szelvénye, ahonnét az út a vasútállomás felvételi épülete felé halad 310 m 

hosszon. Útkategóriája B.V.c.D (belterületi mellékút, gyűjtőút). Az út teljes szakaszán 

az Ady Endre utca nyomvonalán vezet, melynek kialakult szabályozási szélessége 

15,1-17,4 m. Útkeresztmetszeti elemei: szilárd burkolatú út, jellemzően 5,5 -6,1 m 

burkolatszélességgel (irányonként 1-1 sáv), egyoldali 1,5 m szélességű padka, 

egyoldali nyílt árok, egyoldali, az úttól szintben, a járdától pedig folyókával, illetve 

pollersorral elválasztott aszfalt burkolatú, jellemzően 3,0 m szélességű kerékpárút és 

egyoldali (a Jókai utcától kétoldali) 1,7 m széles járda.  

A város főbb közlekedési területeinek tervezési osztályba sorolását, illetve egy éb jellemzőit 

a következő táblázat tartalmazza:  



Répcelak Város Településfejlesztési Koncepciója  

Megalapozó vizsgálat  Oldal 132 

Út neve  Útkategóriája  

Tervezési 

osztály 

jele 

Út kezelője  

OTÉK szerinti 

minimális 

szélessége  

[m] 

Megjegyzés  

M86 gyorsforgalmi út  

Külterületi 

gyorsforgalmi 

út, autóút 

K.II.A. 

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.  

Vas Megyei 

Igazgatósága  

60,0 
Csak külterületi 

szakasza van 

86. számú Rédics- 

Szombathely- 

Mosonmagyaróvár 

másodrendű főút  

Külterületi főút,  

II. rendű főút, 

belterületi főút,  

II. rendű főút  

K.IV.B. 

B.IV.b.D. 

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.  

Vas Megyei 

Igazgatósága  

40,0 

Belterületen 

Petőfi Sándor utca 

és Vörösmarty 

utca 

8615. jelű Répcelak- 

Répceszemere 

összekötő út  

Külterületi 

mellékút,  

összekötő út,  

belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

K.V.B. 

B.V.c.D. 

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.  

Vas Megyei 

Igazgatósága  

30,0 

Belterületen 

Csánigi utca és 

Zrínyi Miklós utca  

8447. jelű Rábapaty- 

Répcelak összekötő út  

Külterületi 

mellékút,  

összekötő út,  

belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

K.V.B. 

B.V.c.D. 

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.  

Vas Megyei 

Igazgatósága  

30,0 

Belterületen 

Széchenyi István 

utca 

Út neve  Útkategóriája  

Tervezési 

osztály 

jele 

Út kezelője  

OTÉK szerinti 

minimális 

szélessége  

[m] 

Megjegyzés  

86124. jelű Csánig 

bekötő út  

Külterületi 

mellékút,  

bekötő út  

K.V.B. 

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.  

Vas Megyei 

Igazgatósága  

30,0 
Csak külterületi 

szakasza van 

86317. jelű Répcelak 

állomáshoz vezető út  

Belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

B.V.c.D. 

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.  

Vas Megyei 

Igazgatósága  

30,0 
Csak belterületi 

szakasza van 

Bartók Béla utca  

Belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

B.V.c.D. 
Répcelak Város 

Önkormányzata  
22,0 

Csak belterületi 

szakasza van 

Ady Endre utca 

Belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

B.V.c.D. 
Répcelak Város 

Önkormányzata  
22,0 

Csak belterületi 

szakasza van 

Gárdonyi utca (Petőfi és 

Honvéd utcák között)  

Belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

B.V.c.D. 
Répcelak Város 

Önkormányzata  
22,0 

Csak belterületi 

szakasza van 
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Honvéd utca  

Belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

B.V.c.D. 
Répcelak Város 

Önkormányzata  
22,0 

Csak belterületi 

szakasza van 

Avar utca 

Belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

B.V.c.D. 
Répcelak Város 

Önkormányzata  
22,0 

Csak belterületi 

szakasza van 

Hunyadi utca 

(Vörösmarty és Avar 

utcák között)  

Belterületi 

mellékút, 

gyűjtőút  

B.V.c.D. 
Répcelak Város 

Önkormányzata  
22,0 

Csak belterületi 

szakasza van 

 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

 

1.15.3.1. Közúti 

A településen menetrend szerinti helyi autóbuszjárat nem közlekedik.  

1.15.3.2. Kötöttpályás  

Répcelakon helyi kötöttpályás közlekedés (elővárosi vasút, elővárosi gyorsvasút, metró, 

közúti gyorsvasút, villamos, vagy különleges vasút) nem üzemel.  

 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés  

A városban jelentős a kerékpárral közlekedők aránya. Biztonságos közlekedésük érdekében 

eddig két irányban a Petőfi Sándor utca-Vörösmarty utca nyomvonalon, illetve a rá 

merőleges, a vasútállomásra vezető Ady Endre utcán került kiépíté sre önállóan vezetett 

kerékpárút. Az elsőként említett létesítmény (amely egy szakaszán kétoldali kiépítettséggel 

rendelkezik) része a Sárvár-Répcelak-(Csorna) térségi jelentőségű kerékpárútnak, azonban 

ennek a déli irányú, a Széchenyi utcán Sárvár felé vezető része jelenleg még nincs kiépítve. 

A Nick irányából közlekedő nagyszámú kerékpáros a közúton halad. A biztonságos közlekedés 

érdekében a kerékpárút hiányzó első szakaszának (azaz a nicki műgátig tartó résznek), illetve 

északi irányban a Répceszemeréig  tartó kerékpárútnak a kiépítése elsődleges fontosságú. Az 

elképzelések szerint az elkészült M86 gyorsforgalmi utat közös gyalogos -kerékpáros 

aluljáróval keresztezi majd a létesítmény.  

A városban kiépített kerékpárutak megfelelnek a szabvány által előírt minimum 2,0 m-es 

burkolatszélességnek.   
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1.15.5. Parkolás  

A település több kiépített parkolóval rendelkezik, amelyek jellemzően szilárd burkolattal 

vannak ellátva. Ezek a Petőfi utca mentén, a temetőnél, a vasútállomásnál, az iskolánál, a 

templomnál, a piac környékén, illetve a közhivataloknál, továbbá ipari létesítményeknél (pl. 

Linde, Pannontej) találhatók. A városban jelenleg nem működik zónás fizető parkolási 

rendszer. 

 

1.15.6. Egyéb 

Gépjármű üzemi létesítmények  

A település közigazgatási területén egy üzemanyagtöltő állomás található, a Carl Von Linde 

út kezdőszelvényének térségében.  

 

Intermodalitás 

A különböző közlekedési ágak egymáshoz illesztése, tudatos összekapcsolása a vasúti és 

közúti közösségi közlekedés esetében, a vasútállomás térségében kijelölt autóbusz  megálló 

kapcsán már létezik ugyan, azonban a megállóhelyre beközlekedő járatok viszonylag kis 

száma azt jelzi, hogy a fennálló lehetőséget egyelőre még nem használja ki a város. 

Véleményünk szerint Répcelak közlekedési igényei nem képeznek olyan nagyságre ndet, hogy 

a meglévőtől jelentősen eltérő közlekedéstervezési megoldásokat keressünk.  
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1.16. Közművesítés 

 

1.16.1. Víziközművek 

 

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

Répcelak ivóvízellátását a répcelaki városi vízmű látja el. A városi vízmű üzemeltetési 

engedélye 678-12/2012. szám alatt lett kiadva, melyet a 35800/914 -7/2016 számú 

határozattal módosítottak. A város ivóvíz-hálózatának kiépítettsége teljes.  Az üzemeltetést 

a VASIVÍZ Zrt. Sárvári Vízszolgáltatási Üzemmérnökség (9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136.) 

végzi. Répcelakon művezetőség működik.  

A viziközművek tulajdonosai az érintett önkormányzatok.  

A répcelaki vízmű rendszerről ellátott települések:  

Répcelak, Csánig, Nick  

Összes engedélyezett vízigény: 148.000 m3/év ez átlag 405 m3/nap. 

 

A vízbeszerzés 3 db mélyfúrású kútból történik:  

1. sz. mélyfúrású kút (kataszteri szám K-6)  

talpmélység 89 m, kút kapacitása 720 m3/nap, 

üzemszerűen kitermelhető vízhozam 500 l/perc  

 

2. sz. mélyfúrású kút (kataszteri szám K-13)  

talpmélység 170 m,  

üzemszerűen kitermelhető vízhozam 300 l/perc  

 

3. sz. mélyfúrású kút (kataszteri szám K-16)  

talpmélység 246 m, kút kapacitása 864 m 3/nap,  

üzemszerűen kitermelhető vízhozam 600 l/perc  

 

Vízkezelés: 1 db FERMASIC típusú vas-mangántalanító berendezés, az 1. sz. kút vize van  

                    folyamatosan rávezetve. 

Tároló: vízműtelepen kiépített 2x200 m 3-es alacsony szintű tároló medence  

             a 2. és 3. sz. kutak ide termelnek be. A József Attila utcai víztorony elbontásra került.  

Nyomásfokozó: a gépházban elhelyezett 4 db szivattyúból álló kompakt berendezés.  
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Tervbe van véve – a tervek már elkészültek – a vízműtelep technológiai korszerűsítése és 

építészeti felújítása. Financiális helyzet dönti el, hogy mikor!     

 

Vízelosztó hálózat:  Répcelak 16.500 m 

   Csánig  8.600 m 

   Nick  2.900 m 

   Összesen: 28.000 m 

 

A 3 db mélyfúrású kút ammónium tartalma eltérő (0,13; 0,75 és 0,91 mg/l).  A vas – és 

mangán eltávolítást 1 db 1973-ban létesített FERMASIC típusú berendezéssel végezik, 

melynek kapacitása 30 m3/óra, és csak az 1965 -ben kiépített I. kút vizét képes kezelni .  A II. 

és a III. kút az 1980-as években épült ki, ezek a kutak közvetlenül, kezelés nélkül termelik a 

vizet a telepi 2x200 m3-es medencébe.  

Az I. sz. kút kezelt vize az alacsony tárolóba kerül, ahol keveredik a II. és III. sz. kutak 

kezeletlen vizével. Az előzőekben említett üzemeltetési paraméterek beállításával csak 

részben tudják biztosítani a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeket. A 

vízbázison esetenként megjelenik a határérték feletti vas és mangán, valamint 2016. évben 

több esetben határérték feletti ammónium értéket is mértek.  

Közegészségügyi szempontból is megállapítható, hogy Répcelak vízbázis vízellátó rendszere 

a jelenleg kialakított technológiával nem üzembiztos, mivel a hálózaton bármikor kifogásolt 

lehet a vas, mangán, ammónium koncentrációja, továbbá az ellenőrizetlenül lejátszódó 

nitrifikáció eredményeképpen megjelenhet a nitrit, melynek veszélyes élettani hatásai 

(methemoglobinémia) miatt palackos/zacskós vízellátás szükséges a csecsemők és várandós 

anyák körében. 

 

Ipari víz felhasználás a településen a LINDE GÁZ Magyarország Zrt. és a LISS Patrongyártó, 

Töltő és Forgalmazó Kft, valamint a Pannontej Zrt Répcelaki Üzeme telephelyén történik.  

A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. és a vele azonos telephelyen működő LISS Patrongy ártó, 

Töltő és Forgalmazó Kft. telephelyén 6 db kút üzemel, melyből 3 db mélyfúrású kút, és 3 db 

pedig nagy-vízhozamú ásott kút. A mélyfúrású kutak az ipari vízellátáson túl az üzem 

kommunális vízellátását is biztosítják.  

A Pannontej Zrt Répcelaki Üzeme telephelyén 4 db mélyfúrású kút üzemel.  

Mindkét üzem önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik, és a jövőben is így tervezik.   
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Tűzoltóvíz biztosítás 

Oltóvízként a közüzemi vízvezeték-hálózatot kell figyelembe venni. A kiépülő új 

vízvezetékeknél a minimális átmérő 100 mm-es lehet, a tűzcsapokat max. 200 m-ként kell 

telepíteni, és földfelettieknek kell lenniük. A vízhálózaton a megfelelő üzemi nyomás 

mindenütt biztosított a vízműtelepen lévő nyomásfokozó berendezés üzemelése által. A 

hálózaton lévő tűzcsapok  intenzitását minden esetben vízhozam méréssel kell meghatározni. 

Ahol a tűzterhelés, vagy a tűzszakasz nagysága a mért eredménynél nagyobb vízmennyiséget 

igényel, ott az OTSZ vonatkozó előírásai az irányadók. 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 

értelmében.  

Gazdasági célú vízfelhasználás a volt TSz major területén van fúrt kútból. A kút egy magaslati 

víztárolóba termel. Az üzemterület önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik.  

A területen öntözéses mezőgazdasági termelést nem folytatnak.  

Termálvíz kitermelés ill. hasznosítás a településen nincs.  

 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés  

Répcelak város szennyvízelvezetése teljeskörűen megoldott és folyamatosan bővül a 

fejlesztési területeken. Az összegyűjtött szennyvizet a szennyvíztisztító telepen kezelik. A 

szennyvíztisztító telep és szennyvízelvezető csatornahálózat üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik, melyet 13530-3/2013. számon adtak ki, és amely 163-3/2014 és 35800/1073-

1/2016 szám alatt módosítottak.  

Répcelak város területén keletkező kommunális szennyvizek elvezetését elválaszt ott 

rendszerű csatornahálózat biztosítja. A csatornahálózat NA 300 és NA 200 beton, valamint 

NA 200 KG-PVC anyagú csövekkel épült összesen 12.138 m hosszban. Az átemelőkhöz tartozó 

nyomóvezetékek összes hossza 993 m. A kisnyomású vezetékek D 63 KPE csövekk el épültek 

ki összesen 1339 m hosszban.  

A szennyvíztisztító hidraulikai kapacitása 600 m 3/nap. Tisztító kapacitása 3000 

lakosegyenérték. A szennyvíztisztító berendezés 3 db 200 m 3-es KBA kompakt biológiai 

tisztító műtárgy. A telephely további műtárgyai: 20 m3/nap kapacitású THF fogadó, 

mérőakna, osztóakna, 3 db iszapfogó akna, 6 db fölösiszap tároló akna, fertőtlenítő műtárgy, 

árvizi átemelő akna, 3 db mintavevő akna, 3 db tolózár, 2 db légfúvó akna.  

A tisztított szennyvíz befogadója a Répce árapasztó csatorna, a bevezetés a 6+670 fkm 

szelvényben jobbparton történik. A tisztított szennyvíz -bevezető cső 6+800 tkm szelvényben 

keresztezi a Répce-árapasztó jp-i árvízvédelmi töltését, ahol a mértékadó árvízszint 138,80 

mBf. 

A szennyvíztisztító telepen, valamint csatornarendszeri mosatásokból keletkező iszap a 

Répcelak külterületén (076/23 hrsz) kialakított 2 x 800 m 3 kapacitású iszaptárolóba kerül 
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elhelyezésre. Az iszap az INNOWEST Kft-vel kötött szerződés alapján kerül mezőgazdasági 

elhelyezésre. 

 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés  

2015. július 16-val hatályba lépett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

módosítása. Ennek értelmében a törvény kiegészült 4. §. (1). bekezdés b. ponttal, mely 

szerint a települési önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvízzel történő 

gazdálkodás. További módosítás 7. §. (4). bekezdés g. ponttal történő kiegészítése, mely 

szerint a települési önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvíz 

elkülönített elvezetését biztosító árkok fenntartása, és a vizilétesítmények üzemeltetése. 

Répcelak ár- és belvízvédelmi szempontból is veszélyeztetett település, ezért a rendezési 

terv készítésekor az előzőekben hivatkozott törvényi előírásoknak teljesülését az 

önkormányzatnak biztosítani kell, vagyis olyan módosítás nem történhet, amely a belterületi 

vízelvezetés egységét megváltoztatja.  

A település középső részeinek csapadékvíz elvezetésénél a városiasodás figyelembe 

vételével a zárt csapadékcsatornázás javasolható. Az új kiépítésű nyomvonalaknak  

illeszkedni kell a már meglévő mintegy 2500 m hosszú csapadékvíz hálózathoz.  

A rendezési terv készítésnél a következő jogszabályokat figyelembe kell venni:  

 95. évi LVII. tv. a vízgazdálkodáról  

 147/2010. Korm. rendelet a vizek hasznosításáról, kártételein ek elhárításáról 

 232/96. Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezésről  

 

1.16.2. Energia 

 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, 
gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek) – Energia 

Villamosenergia 

A város területe É-DNY, D-K és É-DK irányban haladó 20kV-os légvezetéki hálózatokról 

készített leágazásokra telepített - OTR állomásokról van ellátva villamos energiával. A 

belterületen felmerülő többlet villamos energia igények erről a hálózatról elláthatók. 

Répcelakon a KSH adatai alapján 2013-ban 1 263 villamosenergia-fogyasztó volt, melyből 

1 129 háztartási fogyasztó volt.  A szolgáltatott villamosenergia mennyisége 10  200 MWh volt 

2013-ban, mely a korábbi évekhez képest nem változott számottevően.  Ebből a háztartások 

villamosenergia-felhasználása 2 807 MWh volt. 

A településen a kisfeszültségű villamosenergia -elosztóhálózat 15,4 km hosszúságú volt.  
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Földgázellátás  

A városban középnyomású és kisnyomású földgázelosztó hálózat van kiépítve PE 

műanyagcsőből. Jánosháza-Sopron közti földgázszállító vezetékre csatlakoztatva, Répcelak 

észak-nyugati határán van kiépítve a gázátadó állomás.  Innen p = 6 bar nyomású 

nagyközépnyomású vezeték épült ki dél-nyugati irányba Vámoscsalád-Nick-Uraiújfalu-

Vasegerszeg-Nagygeresd-Hegyfalu-Répceszentgyörgy- Zsédeny irányába, illetve észak-keleti 

irányba Rábakecöl-Vásárosfalu-Edve-Beled-Kisfalud-Mihályi a községek földgázellátását 

biztosító gázfogadó állomás felé. Erről a nagyközépnyomású vezetékről ágazik le Répcelak 

szintén észak-nyugati határa felé épült nagyközépnyomású földgázvezeték, mely csatlakozik 

a várost ellátó gázfogadó állomáshoz. A gázfogadó állomástól - mely a gáz nyomását 4,0 bar 

értékre csökkenti - ellátva PE csőből épült elosztóhálózat, mely egyrészt biztosítja a város 

földgázellátását. A városban három helyen épült gázfogadó állomás, mely a gáz nyomását 30 

mbar kisnyomásra csökkenti. Így a város középső , illetve dél-keleti részén nagyrészt 

kisnyomású földgázelosztó hálózat került kiépítésre. Minden ingatlan felé kiépítették a 

leágazó vezetéket, melyre csatlakoztatva telekhatáron került kiépítésre az épületek 

földgázellátása. A középnyomású leágazóvezetékeknél telekhatáron belül nyomásszabályozó 

és mérő került felszerelésre, míg kisnyomásnál csak mérőt kellett felszerelni.  

A földgázvezetékek védőtávolságai:  

 nagyközépnyomás: 5-5 m 

 középnyomás: 4-4 m 

 kisnyomás: 2-2 m 

A védőtávolságon belül nem szabad a vezeték műszaki állapotát veszélyeztető, ellenőrzését 

akadályozó tevékenységet végezni, illetve ilyen létesítményt elhelyezni.  

A gázellátás a lakóházak, a kommunális-, illetve az ipari létesítmények energiaellátását 

biztosítja, lakóházakon belül a fűtést, használati melegvíz készítést és a főzést.  

A szolgáltatást az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. végzi. 

 

Szén-dioxid ellátás: 

A várostól nyugatra, Vámoscsalád felé, szén-dioxid kutak találhatók. A kutaktól szén-dioxid 

vezetékhálózatot építettek ki a Linde Magyarország Zrt. felé, itt történik a kinyert szén -dioxid 

tisztítása illetve tartályokba való átfejtése.  

 

Távhőellátás: 

A városban távhőellátás nincs  kiépítve. 
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1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei  

 

Napenergia hasznosítása napkollektorral, fűtés részére , illetve napelemmel, elektromos 

áram készítéséhez egyedileg került kiépítésre, egy -egy ingatlanon. 

 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése  

Az önkormányzat energia-megtakarítás szempontjából legnagyobb ráhatással a saját 

intézményeire, épületeire van. 

Ennek érdekében Répcelak Város Önkormányzata különböző pályázati forrásokból, valamint 

önerőből felújítja épületeit, és gondoskodik a hatékonyabb energiafelhasználásról.  

 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélk üli 
hírközlési építmények)  

 

Répcelakon a KSH adatai szerint 2013-ban 142 egyéni analóg távbeszélő fővonal, és 45 üzleti 

analóg fővonal volt. 

A kábeltelevízióba bekapcsolt lakások száma 906 db volt szintén ebben az évben.  

A településen 2013-ban 124 db internet-előfizetés volt, melyből 104 db xDSL hálózaton, 19 

db vezeték nélküli hálózaton, valamint 1 db egyéb kapcsolaton keresztül.  

A mobilos lefedettség megfelelő szintű, melyet alátámasztanak a lenti térképek. Látható, 

hogy mind a Telenor, mind a Telekom, valamint a Vodafone hálózatának legmodernebb, 

leggyorsabb technológiái elérhetőek.  
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59. ábra - Telenor lefedettség - Forrás: https://www.telenor.hu/internet/lefedettseg  

 

 

60. ábra - Telekom lefedettség - Forrás: http://www.telekom.hu/mobil/lakossagi/ugyintezes/lefedettseg  

 



Répcelak Város Településfejlesztési Koncepciója  

Megalapozó vizsgálat  Oldal 142 

 

61. ábra - Vodafone lefedettség - Forrás: http://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep 

 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)  

 

1.17.1. Talaj 

 

A terület talajadottságait az Alpokalja hűvös csapadékos éghajlata és az ehhez kapcsolódó 

erdős növényzet, valamint a kisalföldi terület nagy kiterjedésű árterekből, teraszokból, és 

hordalékkúpokból álló, eltérő vízrajzi viszonyokkal jellemezhető kö rülményei befolyásolták. 

A domborzati és vízrajzi változatosság eltérő talajképződési tényezőket hozott létre, 

melynek következtében a területen többféle talajtípus megtalálható:  

Agyagbemosódásos barna erdőtalaj  

Azokon a területeken található, melyek ma is  erdős vagy eredetileg erdős területek voltak a 

folyóvízi üledékeken. (A Répcétől  D-re.) Talajfizikai összetételét tekintve vályog, vagy homok 

helyenként jelentős kavicstartalommal. A kavicsos területeken a Fe -tartalom következtében 

vörös színű. Gyenge termőképességű kis humusztartalmú talaj.  
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Réti öntéstalaj  

Ez a talajtípus a Rába és Répce öntésterületén jellemző, vegyes szemcseösszetételű friss 

folyóvízi hordalékon keletkezett. Az árterek magasabb részein már nem rendszeres az 

elöntés, ezért lehetőség volt kisebb mértékű humuszosodásra, a réties talajjelleg 

kialakulására.  

 

Réti talaj 

A folyók öntésterületeitől távolabb jellemző, ahol az új hordalékok hiánya kedvez a 

humuszosodásnak. A felszín közeli talajvíz okozta levegőtlenség hatására szerves -anyag 

képződés és redukciós folyamatok lépnek fel, jellemzőek a Fe -vegyületeket tartalmazó 

glejrétegek. A területen található típusra a közepes szervesanyag -tartalom és közepes 

termőréteg vastagság jellemző.  

 

Nyers öntés 

A vízfolyások környezetében jellemző talajtípus, mely ismétlődően vízborítást szenved, 

ezáltal a növényzet mindig új anyagon telepedett meg, ezáltal csak csekély mértékben 

humuszosodik. 

Parcellázott síkláp  

Kis területen jellemző, ahol lápos terület lecsapolása hatására megszűnt az állandó 

vízborítás, a megváltozott a talajvízszint hatására a felső zóna kiszáradt. Szárazföldi 

művelésbe fogott területté vált.35 

A településen talajszennyező tevékenység nem jellemző.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

35  Forrás: Répcelak Város Fenntarthatósági Terve (LOCAL AGENDA 21) – 2011, Mentőöv 2001 
Szaktanácsadó Bt. 
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1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek  

Felszíni vizek 

Répcelak természetföldrajzi szempontból a Nyugat -magyarországi-peremvidék nagytáj és a 

Sopron-Vasi síkság középtáj része. A település a Répce-sík és az Ikva-sík valamint a Rába-

völgy találkozásánál helyezkedik el. A tágabb terület morfológiai jellegét a Répce völgye 

határozza meg. A völgy ÉK-DNY-i csapásirányú, ÉK-i lejtéssel, amely azonos a Kisalföld D-i 

részének morfológiai, szerkezeti irányultságával. A síkvidéki jelleg miatt a vízfolyás mentén 

a völgyoldalak csak nagyon enyhe lejtéssel kapcsolódnak a völgytalphoz. A terület átlagos 

magassága kb. 140 mBf. 

A közigazgatási területen az alábbi közcélú vízfolyások vannak: 

 Répce 

 Répce-árapasztó csatorna 

 Kis-Rába 

 Kőris patak 

 Kenyérhordó csatorna 

 Répcelaki övcsatorna 

 Csörgető-ér 

2014. január 1-től a korábban társulati kezelésű vízfolyásokat átvette üzemeltetésre az 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Így a fenti vízfolyások mind az Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság üzemeltetésében vannak. Kivétel ez alól a Répce, mert a 38+952 fkm szelvénytől 

felfelé a Répce a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésében van,  valamint a 

Csörgető ér alsó szakasza, mely a földhivatali nyilvántartás szerint nem tartozott társulati 

kezelésbe, ezért ezen mederszakasz nem került vízügyi kezelésbe. Ezen a szakaszon az 

Önkormányzatnak kell ellátnia a kezelői feladatokat.  

A város területén lévő legfontosabb vízfolyás a Répce, és a mesterségesen kialakított Répce -

árapasztó csatorna. Nagyságrendjét tekintve a következő két vízfolyás a Kis -Rába és a Kőris 

patak, melyek a város külterületének déli részén északi irányba folynak.  A Kis-Rába több más 

vízfolyáshoz hasonlóan természetes terepalakulatként városhatárt és megyehatárt is alkot 

Rábakecöl községgel és Győr-Moson-Sopron megyével. Funkcióját tekintve a Kis -Rába a 

Hanság vízpótló rendszer főcsatornája. Ökológiai vízpótlást biztosít a rendszerben, valamint 

a környező területek csapadékvizeinek befogadója. Természetes vízhozammal nem 

rendelkezik, a vízigények kielégítését az teszi lehetővé, hogy a Nicki Duzzasztó vízkivételi 

zsilipjénél gravitációs úton a Rába folyó vízkészletéből juttatnak vizet a Kis-Rábába. A Kőris 

patak szintén része a Hanság vízpótló rendszernek, de rendelkezik természetes vízhozammal 

is. Nem alkot települési határt, hanem szinte kettészeli a város keleti külterületét. Nick felől 

érkezve északnak haladva keresztezi a 86. sz. főközlekedési utat, majd bújtatón keresztül 

áthalad a Répce árapasztó csatorna alatt, és Csánig irányában elhagyja a város területét. A 

Kőris patak természetes vízhozamával a vízpótlásra is alkalmas.  
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A Kenyérhordó csatorna, Répcelaki övcsatorna és Csörgető-ér a város területén lévő kisebb 

árkoknak, útárkoknak a befogadója. A Répce árapasztó csatornába csapadékvíz bevezetés 

nincs. 

A Répcelaki övcsatorna medrét az ÉDUVIZIG az elmúlt években rendezte, a rendezett állapot 

folyamatos fenntartása szükséges. A Répcelaki övcsatorna mederrendezése a város nyugati 

részének felszíni lefolyási, valamint a talajvíz viszonyai állapotát javítja.  

 A felszíni vizek vízminőség védelmének szabályait a 220/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet és a 28/2004. (XII.25.)  KvVM rendelet tartalmazza. 

 A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján állami tulajdonú közcélú 

vízfolyások parti sávjának szélessége a partvonaltól számított 6 méterig, egyéb vizek 

és közcélú vizilétesítmények partvonalától számított 3  méterig terjed. 

 

Releváns feladat lenne a Kis-Rába jelenlegi medrének mederközepéhez igazítani a település 

keleti határvonalát, amely egyben megyehatár is. A jelenlegi határvonal a régi nagyon 

kanyargós nyomvonalat követi, melynél a jelenlegi medernyomvonal által levágott holtágak, 

már „szárazult” medrek. A jelenlegi meder és a régi meder közti területek megközelítése 

nehézkes, így un. „senki földje” alakul ki.   

 

Felszín alatti vizek  

Talajvíz 

A területen a talajvíz tározója a pleisztocén durvatörmelékes ö sszlet. Vastagsága közel 10 m, 

viszonylag vékony féligáteresztő fedővel – iszapos képződvények -. A feküt a felső pannon 

agyagos üledékei képezik. A talajvízáramlás iránya É - ÉK-i irányú.  

A talajvizet közműves ivóvízellátás céljára nem veszik igénybe.  

Rétegvíz 

A rétegvizet a felső-pannon homokrétegei tározzák. A földtani adatok alapján a területen 3 

fő vízadó szint különíthető el:   +60  –  +100 mBf között 

     -20  –        0 m Bf között 

     -50  –     -90 mBf között      

A város területén három elkülönülő nagy vízkivétel van: Vízmű, Linde, Pannontej.  

Mindhárom vízkivétel megcsapolja a három fő rétegvíz -tároló szinteket.  



Répcelak Város Településfejlesztési Koncepciója  

Megalapozó vizsgálat  Oldal 146 

A rétegvizek minőségére általában a magas vastartalom (kb. 0,2 -0,4 mg/l) a jellemző. A felső 

vízadó szint keménysége kb. 160-180 mgCaO/l, míg az alsó két szint vize alacsonyabb 

keménységű, kb. 120-140 mgCaO/l. A feltárt mélységtartományig a rétegvizek nem gázosak.   

A közcélú, és egyéb ipari vízkivételeknek hidrogeológiai védőidoma nincs meghatározva és 

kijelölve. 

A felszín alatti vizek minőségi védelmére vonatkozó 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, 

valamint a 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.)  KvVM rendelet 

előírásai alapján Répcelak város területe a felszínalatti vizek szempontjából az érzékeny 

felszínalatti vízminőség védelmi kategóriába  tartozik.  

A felszín alatti vizekkel kapcsolatban fontos elvégzendő feladat volna a településen engedély 

nélkül létesült kutak felkutatása és nyilvántartásba vétele. Külön kiemelve a Répce árapasztó 

jobbparti védtöltésének 110 m-es fakadóvizes sávjában lévő kutakat. Ezek a kutak jelentős 

mértékben, kedvezőtlen hatással  vannak az árvízi biztonságra.  

 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

 

Gazdaságból adódó légszennyezés 

A város területén található, jelentősebb levegőszennyező hatással bíró ipari létesítmények 

légszennyező anyag kibocsátása technológiai eredetű (a gyártási technológiákból adódó, pl. 

VOC anyagok, metán), illetve hőenergia (melegvíz, gőz) előállításából származó (SO 2, CO, 

NOx, szilárd anyag) kibocsátás.  

A vállalatok szennyezőanyag kibocsátási határérték betartását az  Észak-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint illetékes hatóság, 

mérések, helyszíni bejárások, rendeletek által előírt bejelentések útján, rendszeresen 

ellenőrzi.  

A városban egy jelentősebb levegőszennyező hatással bíró mezőgazdasági létesítmény, egy 

pulykatelep található.  

 

Közlekedési és lakossági eredetű légszennyezés 

A közúti forgalom, és így a légszennyező hatás szempontjából a 86. számú főút a 

meghatározó. A helyi mellékutak forgalma és légszennyező hatása a főút jellemzői mellett 

elhanyagolható mértékű. Főként a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban  megjelenő nagyobb 

mértékű gépjárműforgalom következtében a főút néhány pontján , ahol a légáramlási 

viszonyok nem teszik lehetővé, hogy a megszorult levegőt kicserélődjön, a levegő 

érzékelhető minőségromlása tapasztalható.  
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A közúti közlekedésből adódó légszennyezés  a várost elkerülő M86-os megépítésével 

várhatóan csökkenni fog. 

A vasúti közlekedésből származó légszennyezés  napjainkban már nem számottevőek a 

villamosított vasúthálózat miatt.  

A lakossági eredetű légszennyező anyag kibocsátás elsősorban a fűtésből adódik.  

Fűtésre a lakosság nagy része gáztüzelésű berendezést (kazán, gázkonvektor) használ. Kisebb 

arányban megjelenik még a vegyes tüzelés, valamint a fa és a villanyfűtés.  

A klasszikus fosszilis tüzelőanyagokból (kőszenek) eredő légszennyezés elhanyagolható a 

gázfűtés széles körű elterjedése  miatt.  

Az alternatív energiák felhasználásával tovább csökkentheti a lakossági fűtésből eredő 

légszennyező anyag kibocsátást.  

Szükséges említeni a nyílttéri tarló- és avarégetéssel, valamint a kerti (levél) égetéssel  

kapcsolatos légszennyezést is, mely főként az őszi időszakban jelentkezik.  

 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

A Répcelakon az alábbi tevékenységekből eredendő zajszennyezés fordulhat elő  

 közúti és vasúti közlekedés  

 lakossági és közszolgáltatási tevékenység  

 ipari és mezőgazdasági vállalatok üzemelése. 

Az egyik legmeghatározóbb zajkibocsátással járó tevékenység a városban a közlekedés.  

A magas zajkibocsátás oka, a járművek magas száma, melyet súlyosbít a hazai gépjárműpark 

elavult műszaki állapota, a gépjárművek átlagos életkora. A városban a KSH adatai szerint 

1 131 db személygépkocsi volt 2013-ban. Korábbi mérések adatai szerint a közlekedésből 

eredő zajterhelés az egyes, az önkormányzat 32/2001 (XII:13.) számú rendeletében felsorolt, 

övezetekben túllépi a megengedett határértéket, ezért az országos közutak mentén új lakó, 

üdülő és zajérzékeny intézményi terület nem alakítható ki.  

A terület közlekedéséből eredő zajterhelésen jelentősen javíthat az épülő M86 -os számú 

gyorsforgalmi út, de ebben az esetben is gondoskodni kell a za jszennyezés csökkentéséről.  

A vasúti forgalomból származó zajterhelés korábban elvégzett számítások szerint éjszakai 

forgalom esetén meghaladja az előírt határértéket, melyet zajvédő fal építésével lehet 

csökkenteni. 
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Répcelak területén található, jelentősebb zajhatással bíró ipari létesítmények:  

 Linde Gáz Magyarország Rt  

 LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. 

 Pannontej Rt. répcelaki üzeme  

A fenti cégek technológiai eredetű zajterhelése nappal és éjjel egyaránt jelentkezik.  

 

1.17.5. Sugárzás védelem 

 

A településen sugárzásveszélyes területek nem találhatóak. 

 

1.17.6. Hulladékkezelés  

A településen a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. végzi a települési szilárd 

hulladék begyűjtését. 

A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztar tási hulladékhoz hasonló 

hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék (továbbiakban vegyes hulladék) 

szállítása a rendezési terv szerinti kisvárosias lakóterületen heti két alkalommal egyéb 

(kertvárosi és falusias) lakóterületen heti egy alkalommal reggel 6.00 órától történik, 

évente minimum 1 alkalommal lomtalanítást is szerveznek.  

A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik.  

A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül sor, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját 

tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el, melyek a következők lehetnek:  

 50-60 literes gyűjtőedény  

 70-80 literes gyűjtőedény 

 110-120 literes gyűjtőedény 

 240 literes gyűjtőedény 

 770 literes gyűjtőedény 

 1 100 literes gyűjtőedény  

A városban jelentős a kiskertes gazdálkodói tevékenység, ezért nem elhanyagolható az itt 

keletkező mezőgazdasági biohulladék, biomassza mennyisége. A biohulladékok szelektív 

gyűjtését szolgálja a hulladékudvar.  

A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok kommunális hulladékokkal való keveredésének 

megakadályozására és azok szelektív gyűjtésére jelenleg az Önkormányzat biztosítja a 
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lakosságtól származó használt akkumulátorok begyűjtését, illetve a közintézmények, egyes 

elárusítóhelyek rendelkeznek használt elemek gyűjtésére szolgáló edényzettel.  

 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

 

A településen vizuális környezetterhelés nincs. 

 

1.17.8. Árvízvédelem 

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek  használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 

nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

szóló jogszabály alapján Répcelak térségében elkészültek a két Vízügyi Igazgatóságot is 

érintő (NYUDUVIZIG és ÉDUVIZIG) nagyvízi mederkezelési tervek (rövidítve NMT). A tervek 

hatálya a Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján a Répcelaki osztóműtárgy, azaz a Répce 

árapasztó 8+160 fkm (Répce 38+950 fkm) szelvényétől a Rába 60+830 fkm szelvényébe 

torkollásig tart. Felülről csatlakozik a Répce  terv, alul pedig a Rába terv. A Répce árapasztó 

NMT határa nyugaton a répcelaki osztó műtárgy, északon és délen, azaz a bal és a jobb 

parton elsőrendű árvízvédelmi töltések határolják, befogadója a Rába völgyszelvénye. Telje s 

kiterjedése 52 ha.  

A 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjéről (MÁSZ) szóló 

jogszabály a teljes érintett területre meghatározta a MÁSZ értékét. 2014. évben 

újraszámolásra kerültek a felszíngörbék, mely eredmények alapján 0,2 – 1,0 m közötti 

nagyságrendben emelkedett a mértékadó felszíngörbe. A töltések kiépítettsége 2 km hosszú 

szakaszon MÁSZ alatti!  

A 2008.évben levonult árhullámok tapasztalatai alapján a Répce árapasztó esetében 

legfontosabb feladat a hullámtér és a meder karbantartása. A megnövekedett érdesség 

hatására a levezető képesség töredékére csökken a vegetáció előretörésével. Fajlagosan sok 

hídkeresztezés található a mederben, ezek közül többnek kedvezőtlen a geometriája.  

A Répce árapasztó kis-és középvizét éves szinten 1,9 m3/s-os vízhozam jellemzi, míg 

minimumként többször is előfordult 0,0 m3/s-os érték is.  

A térség legjelentősebb árvizeit a Répce rendkívüli árhullámai okozhatják. Ilyen mértékű 

árvíz a kora tavaszi időszakban, és tavasztól őszig egyaránt előfordul hat. A kora tavaszi (vagy 

akár téli) árhullámok előzményként a vízgyűjtő terület ausztriai részén általában jelentős 

felhalmozódott hó mennyisége. Ekkor a térséget érintő egy, vagy több egymást követő 

mediterrán ciklon esetleg egy nyugat felől érkező markáns ciklon előoldalán áramló enyhe, 

nedves levegő viszonylag gyors felmelegedést és folyékony halmazállapotú csapadékot 

okozhat. Az ezek együttes hatására kezdődő intenzív olvadás a csapadékkal együtt jelentős 
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lefolyást eredményez a még fagyott, vagy telített felszínen. Amennyiben a felmelegedést 

erősen fagyos időszak előzte meg, akár jeges árvíz kialakulásával is számolni kell. A nyári 

időszak árvizeit szintén a patak vízgyűjtőjének ausztriai területén kialakuló jelentős 

csapadékhullás váltja ki, amelyek oka ekkor is általában egy - ritkán több – markáns 

mediterrán ciklon tevékenysége. Jelentős csapadék hullhat a vízgyűjtő felett tartózkodó, 

hosszú élettartamú zivatarrendszerekhez, vagy lassú frontvonulásokhoz kötődően is.  

A kialakuló árhullám levonulása szempontjából nagy jelentősége van a növényzettel való 

benőttségnek, valamint a csapadékot megelőző talajtelítettségnek is.  

A legfrissebb kutatási eredmények szerint az éghajlatváltozás hatására a vízgyűjtőn a 

jelentős téli hó-felhalmozódás gyakorisága csökkenni fog, megnövekszik viszont a tavasztól 

őszig előforduló nagycsapadékos helyzetek gyakorisága.  

Az árvízi levezető képesség az alábbi fő beavatkozási típusokkal tartható meg és javítható a 

Répce árapasztó csatorna esetében: 

 Növényzet karbantartása (üzemelési és karbantartási feladatok)  

 Medergeometria optimalizálása (fejlesztési, majd üzemelési és karbantartási feladat)  

 Töltés nyomvonal korrekció (fejlesztési, majd üzemelési és karbantartási feladat)  

 Egyéb fejlesztési jellegű beavatkozások (fejlesztési, majd üzemelési és karbantartási 

feladat) 

 
A Répce NMT terv hatálya a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján a Répce 

61+024 fkm szelvénytől a Répce 38+952 fkm szelvényéig tart. Csatlakozik hozzá a Répce 

árapasztó terv. Teljes területi kiterjedése 2 458 ha. Határa nyugaton a Góri tározó l eeresztő 

zsilipje, alvízi irányban a Répce árapasztó osztóműtárgy és a Répce beeresztő zsilip.  

Északon és délen többnyire nyílt ártér határolja a természetes állapotú folyómedret, mely 

szakasz a NYUDUVIZIG vagyonkezelésében áll. A Répce jobb partján 1,35 k m, bal partján 

pedig 10,066 km Önkormányzati védtöltés épült ki, melyek célja öt Répce menti település 

védelme a vízfolyás árvizei ellen. A jobb parton 1,5 km, a bal parton 2,7 km elsőrendű töltés 

is határolja, melyek funkciója a lakott területek védelmén túl a völgyi vizek összeterelése a 

Répce árapasztó medrébe. Répcelak közigazgatási területét egy rövid szakasza érinti.  

A Répce és a Répce árapasztó csatorna nagyvízi mederkezelési tervét a TrT készítésénél 

figyelembe kell venni.  

 

Répcelak mentesített ártéren fekszik. Mivel a Répce, Répce árapasztó és a Rába állami 

kezelésű vízfolyások, a védekezési feladatokat a területen az ÉDUVIZIG látja el. Az 

árvízvédelmi szakaszra operatív üzemeltetési tervvel, a rendkívüli esetben előforduló 

elöntések kezelésére lokalizációs tervekkel rendelkeznek.  
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Répcelak közigazgatási területének legnagyobb része a 01.10. Répcelak -Sárvár árvízvédelmi 

szakaszhoz tartozik. Szakaszközpont a Nicki Műgát, védelemvezető Polgár Antal. A védett 

terület a Répce árapasztó jobb part és a Rába bal part között helyezkedik el.  A védelmi 

szakasz hossza 32 626 km, mely teljes egészében töltés. A közigazgatási terület északi kis 

része a Répce árapasztó bal partján terül el. Ez a terület a 01.09. jelű árvízvédelmi 

szakaszhoz, a NYUDUVIZIG kezelésébe tartozik. 

Mértékadó vízmércék (01.10. szakasz)  

 Rába Ragyogó (Rába áradás esetén) LNV: 450 cm (1900. 01.09.)  

 Répcelak Újhíd (Répce áradás esetén) LNV: 422 cm (1965.04.25.)  

Készültségi fokozatok és vízállások:  

 - Rába Ragyogó: I. fok: 150 cm  II. fok: 250 cm III. fok: 300 cm 

 - Répcelak Újhíd: I. fok: 250 cm  II. fok: 300 cm III. fok: 350 cm 

A töltések közül a Répce árapasztó esetében fordulnak elő magassághiányos, altalajhiányos, 

illetve keresztmetszeti hiányos szakaszok több helyen.  

 

III. fok, vagy azt meghaladó védekezési tapasztalatok  

A védelmi szakasz két – részben önálló – vízfolyásból áll. A védekezési feladatok 

különbözőségét meghatározza, hogy a Rába bp.-i árvízvédelmi töltése kiépített, a Répce 

árapasztóé pedig magassági hiányos. Védekezési tapasztalatok az 1965-ös és az 1996-os 

árvizekről állnak rendelkezésre.  

1965 óta az előrejelzés és a hírközlés jelentősen javult. Ennek következtében pontosabb 

adatok állnak a műszaki irányítók rendelkezésére. Lényegesen kedvezőbbek a felkészülés 

feltételei. Alapvető feladat, hogy a védelemvezetés tájékozódjon a vízgyűjtő felső részén 

tapasztalható állapotokról. Erre az árvízi helyzet kialakulását követő 24 óra áll rendelkezésre. 

Ez azt jelenti, hogy a vízgyűjtőn leesett nagycsapadék, vagy hirtelen hőmérsékletnöv ekedés 

okozta hóolvadásból keletkezett árhullám tetőző értékét és a folyóvölgyek 

határszelvényeinél kialakult elöntéseket össze kell vetni az elmúlt árvizek vízjeleivel. Különös 

tekintettel a völgy mindenkori fedettségével, vízvisszatartó kapacitásával a f elszínen, és a 

felszín alatti beszivárgással. Külön figyelemmel kell lenni a völgyhelyzetnél a fagyott 

felszínre, vagy egy helyi csapadék okozta talajtelítettségre. Ugyancsak befolyásolja a völgy 

vízvisszatartó képességét, a növényzet állapota.  

 

Rábai védekezés:  

A III. fokot meghaladó védekezést a 01.13. -as védvonalon történő események határozzák 

meg. A szükségtározó megnyitása esetén a védtöltésekre ható víznyomás jelentősen 

lecsökken. A tározó nyitás határértékén történő védekezésnél pedig a ké t védvonal között 
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lévő különbség miatt a 01.10-es rábai töltések még nem kapnak mértékadó feletti terhelést. 

Előzőek miatt egy esetleges töltésszakadás lehetősége a védvonalon minimális.  

A töltés Kecskédi híd és Répce árapasztó közötti szakasza a fejleszt ési méretre történő 

kiépítés során nem készült el. A felső szakaszánál pedig olyan keresztmetszeti kialakítása van 

a töltésnek, hogy a MÁSZ feletti biztonságot a szelvényben elhelyezett többlet 

földmennyiség biztosítja.  

Védekezésnél fontos feladat a Nicki  duzzasztó árvízi üzemének biztosítása. Jelentős gondot 

okoznak a duzzasztó alvízére települt épületekkel kapcsolatos feladatok. Kezelhetetlen 

konfliktushelyzetek tömegét okozza, hogy a hétvégi házak eltérő elöntési szinten vannak. 

Árvízkor a teljes telepet áramtalanítani kell. A magasan fekvő üdülők tulajdonosai sok 

esetben nem toleránsak.  

 

Répcén és Répce árapasztón történő védekezés  

A védvonalon jelentős keresztmetszeti hiányosságok vannak. Az árapasztó vízszállító 

képessége a legutolsó mérések alapján erős benőttség esetén alkalmatlan egy mértékadó 

árhullám levezetésére. A 100 m3/s vízhozam a műtárgyak visszaduzzasztó hatása miatt 

levezethetetlen. Külön tetézi még a problémát az, hogy a Góri árvízi tározó miatt az 

árhullámok levezetési ideje megnőtt. Az  árvízszint alacsonyabb ugyan, de a Répce 

árhullámnak nincs lehetősége a Rába árvízeit megelőzni, ezért a két árhullám együtt 

jelentkezik a Répce árapasztón. Itt a töltéstest szerkezete miatt nag y a mentett oldali 

szivárgás. (4+200 – 5+900 és a 7+300 – 7+900 sz. közötti szakaszokon) 

Fokozott figyelmet igényel Répcelak belterületi szakasza, ahol nincs mentett oldali védősáv. 

A töltés mellett közvetlenül lakóházak vannak.  

A Kenyérhordó zsilip felett a 7+320 – 7+550 sz. között a mentett oldali területen közvetlenül 

a töltéslábnál egybefüggő fakadóvizes terület alakul ki. Az árvízi jelen ségek fokozottan 

jelentkeznek. 

 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák  

Répcelakon nincs környezetvédelmi konfliktus  
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1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy 

korlátozó tényezők)  

 

1.18.1. Építésföldtani korlátok  

 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei  

Nem releváns 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek  

Nem releváns 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei  

Nem releváns 

 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség  

 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek  

Répcelak területén a Répce  és a Répce árapasztó csatorna védtöltésekkel rendelkeznek, 

amelyek a levonuló árvizek ellen védik a települést. A védtöltés koronaszintje azonban 

helyenként alacsonyabb a legújabb számítások alapján megállapított Q 1%-os mértékadó 

árvízszintnél. Árvízi elöntés akkor keletkezik a területen ha az érkező árhullám miatt az 

alacsonyabb koronaszinteknél átbukás történik, vagy a hosszabban tartó esőzések, esetleg 

egymást követő több árhullám hatására felázott – anyagában esetleg nem megfelelő – 

töltésszakaszokon gátszakadás történik. A belterület a Rába és a Répce mentesített ártéren 

fekszik. Külterület tekintetésben a település nagyvízi medret, nyílt árteret, hullámtéri erdőt, 

magaspartot, mentesített árterületet, árapasztó csatornát, belvízi öblözetet egyaránt 

magában foglal. A Répce árapasztó csatorna a Répce patak és a Rába folyók között teljes 

hullámtéri szelvénnyel részt vesz a nagyvízi levezetésben. A NMT elkészítésénél a hullámtér 

e funkcióját vették figyelembe.  Jogszabályi háttér: 1979/2013 Kormány határoz at, 83/2014. 

(III.14.) Korm. rendelet. 

 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek  

Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi térképe alapján Répcelak az I. jelű kategóriába 

tartozik. A topográfiai viszonyokat figyelembe véve összefüggő belvízi elöntés nem, vagy 

csak igen nehezen alakulhat ki. Az árvízi jelenségekkel párhuzamosan azonban me gjelennek 

a fakadó vizek, melyek az árhullám levonulása után több napig is ottmaradnak a mentett 

oldalon. Ez a jelenség nem tévesztendő össze a magas talajvízállás miatt megjelenő valódi 

talajvízzel, mely a csapadék hatására alakulhat ki a város teljes területén.  
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Külterületen az alábbi területeken keletkezhetnek nagyobb elöntések fakadóvizek hatására: 

a város keleti részén az árapasztó mindkét partján a Kőris -patak bújtatójának környezetében, 

a Kenyérhordó csatorna a felhagyott vasútvonal és az árapasztó j p-i töltése által határolt 

háromszög töltés melletti területein, az un. Gelegenyés töltéshez közel eső részeken, ill. a 

Várdomb és  Dénesfai út közötti töltés mélyebben fekvő részein.  

Ezen kívül belvízvédekezési feladatot jelent a Kenyérhordó csatorna árv ízvédekezés ideje 

alatt történő üzemeltetése. 200 cm-es Újhídi vízállás felett megszűnik a csatorna vízének 

gravitációs bevezetési lehetősége az árapasztóba.  

A Kenyérhordó zsilip lezárása után a belvízi elöntések megakadályozása érdekében a 

kiépített mentett oldali aknából a vizet szivattyúval át kell emelni a Répce árapasztóba.  

 

1.18.2.3. Mély fekvésű területek  

Nem releváns 

 

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem  

 

Az árvíz-és belvízvédekezés feladatait a 10/1997 (VII.17.) KHVM rendelet szabályozza.  

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 

(XII.9.) KvVM-BM rendelet alapján Répcelak a közepesen veszélyeztetett településnek van 

besorolva.  

 

Árvíz 

Az árvíz a folyók, vízfolyások középső és alsó szakaszán mederéből kilépő vizek által o kozott 

felületi elöntés. Répcelak mentesített ártéren fekszik. Mivel a Répce, Répce árapasztó és a 

Rába állami kezelésű vízfolyások, a védekezési feladatokat a területen az ÉDUVIZIG látja el. 

Az árvízvédelmi szakaszra operatív üzemeltetési tervvel, a rendk ívüli esetben előforduló 

elöntések kezelésére lokalizációs tervekkel rendelkeznek.     

Lokalizációs vonalak: 

1.06.6. jelű: 

A belterülettől keletre, az M86 gyorsforgalmi út és a Répce árapasztó között a Gőzmalomi út 

nyomvonalában 
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1.06.7. és 1.06.8 jelű: 

A belterület nyugati szélén a vasútvonal mentén a 86. sz. Rédics -Szombathely-

Mosonmagyaróvár II. rendű főútvonal keresztezésétől Répce árapasztóig.  

Rába árhullám esetén a hullámtéri helyzet ismeretében azokon a szakaszokon, ahol 

fakitermelés történik, és az  árvízi sodorvonal közel kerülhet a védtöltéshez, meg kell 

erősíteni a rézsűvédelmet terfiles takarással. A hullámtéri favágások letermelt anyagát ki 

kell menekíteni, depózni vagy lekötni. Meg kell akadályozni, hogy az árhullám elragadja a 

letermelés helyéről, nehogy az alsó szakaszokon lévő hidaknál kritikus helyzetet okozzon.  

A Nicki üdülőtelep elöntésekor a telepet áramtalanítani kell. Az elöntési szintek az 

alacsonyabb területeken: Nick alvíz: 310 cm. A telep teljes elöntése 440 cm -nél történik meg.  

Répce árhullám esetén a Góri tározó üzemeltetési szabályzata alapján az érkező maximum 

vízhozam 100 m3/s. Ezt a vízhozamot az árapasztó csak megfelelően fenntartott állapotában 

képes károkozás nélkül levezetni. A keresztmetszeti és magassághiányos szakaszok  fokozott 

megfigyelést igényelnek. Külön figyelmet kell fordítani a medret keresztező műtárgyakra.   

Együttes árhullám esetén a mértékadó közeli és az azt helyenként meghaladó árhullámok 

egybeesésére az 1965. évi rendkívüli árhullám szolgál például. Ennél az árhullámnál azonban 

figyelembe kell venni, hogy mind a Répce árapasztón, mind pedig a Rábán több helyen 

töltésszakadások történtek.  

Önkormányzati védekezés  

A védelmi szakasz teljes hosszában állami védműveken történik a védekezés. A Rába bal parti 

védtöltés közelében település nincs. Így ez a szakasz mentesül a belterületi védekezés 

kellemetlenségeitől.  

A Répce árapasztó jobb parti védtöltése mellett fekszik  Répcelak  város. A 6+210 - 7+350 sz. 

között házak, kerítések találhatók közvetlenül a mentett oldali töltéslábnál.  A jogszabály 

előírja, hogy az árvízvédelmi töltés mentett oldali rézsűlábától 10 m -es védősávot szabadon 

kell hagyni, ott csak gyepművelés folytatható.  

Árvíz esetén az árvízvédelmi töltés 110 m -es sávja fakadóvizekkel veszélyeztetett.   

 

Belvíz 

A védelmi szakaszhoz tartozó belvízi öblözet vizeinek egy része gravitációsan a Kis -Rába 

öblítő zsilipen keresztül a Rábába vezethető. A Hanság belví zi helyzetének figyelembe 

vételével ezt a bevezetést a lehetőségek teljes ideje alatt ki kell használni. Ennek során az 

öblítő zsilipnél folyamatos ügyeletet kell tartani. A víz folyásirányát figyelve a 

kiegyenlítődéskor kell a zsilipet lezárni. A kedvező vízkivezetési időt a Vasút-menti duzzasztó 

teljes duzzasztásával lehet elérni.  
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A belvízi öblözet vizeinek jelentős része vízkormányzással nem szabályozható úgy, hogy ne 

terhelje a Hanság belvízi helyzetét.  

Összefoglalásként a 01.10. árvédelmi szakaszon történő védekezés a két különböző jellegű 

vízfolyás sajátosságaiból adódik. A Rábán levonuló hevesnek mondott 1 -2 napos tartósságú 

árhullámok határozzák meg a védekezés jellegét. A Répcén és a Répce árapasztón olyan 

védekezésre kell felkészülni, ahol a Góri  árvízi tározó alvízének mesterségesen befolyásolt 

árvízei elnyújtva jelentkeznek. Erről az állapotról mértékadó közeli tapasztalatok nincsenek. 

Az új körülmények között eddig levezetett legnagyobb vízhozam 55,8 m3/s volt, amely fele 

volt a mértékadó értéknek, de tetőzési szintben jelentősen meghaladta azt.  

Vízminőség kárelhárítás  

A területen több potenciális szennyező-forrás van, ami a Répce árapasztón több ízben 

halpusztuláshoz vezetett. Feltételezett károkozó egy alkalommal a Pannontej Rt. 2001. 

évben, de 2002, 2004, 2007, 2015.06, 2015.12. években a Linde szénsavgyár volt.  

Meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy a halpusztulásért felelős szennyező 

kideríthető legyen.  

Rendkívüli csapadékszegény, aszályos időszakban a Répce vízhozama szinte a nu llára 

csökken. A hatályos rendezési tervben feltüntetett területen a tervezett jóléti tó 

kialakításával a tározás, és a szükség esetén egy kisvízhozam biztosítása megoldottá 

válhatna. Ennek egyenlőre financiális akadálya van. Vízgazdálkodási, környezetvéde lmi és 

társadalmi szempontból is kedvező lenne a megvalósítása.  

 

1.18.3. Egyéb  

 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)  

Nem releváns 

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások  

Nem releváns 

 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások  

Nem releváns 
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely  

Répcelakon szilárd ásványi nyersanyag nincs.  

A város legfontosabb nyersanya a széndioxid, mely meghatározza a település iparát.  

 

1.20. Városi klíma 

Répcelak klimatikus adottságai nem térnek el a kistáj klímájától.  
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése  

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, 

folyamataik elemzése  

 

Répcelak a Nyugat-Dunántúli régióban, Vas megye északkeleti részén fekszik, a Sárvári 

járásban, a Mosonmagyaróvár – Csorna – Szombathely – Zalalövő – Rédics felé menő 86-os 

főúton. 

A város Szombathely közelsége ellenére is a környező apróbb települések számára központi 

jelentőséggel bír.  

Ebből is fakadóan a város népességének alakulása kedvező képet mutat, ami nem elsősorban 

a természetes tényezőknek (a városban természetes fogyás figyelhető meg), hanem a 

vándorlásnak köszönhető. 

A munkanélküliségi mutatók kedvező képet festenek, a munkanélküliségi ráta 3% volt, ami 

köszönhető a városban jelen lévő vállalkozásoknak, ugyanis az ezer lakosra jutó vállalkozás-

sűrűség is magas. 

A település méretéhez képest a szociális ellátásért felelős intézmények száma megfelelő, 

egyedül a bölcsőde hiánya szembetűnő, ez  nagyban megnehezíti a településen élő-dolgozó 

női lakosság visszatérését a munkába.  
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Swot analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 Kedvező demográfiai mutatók 

 Térségi központi szerep a környező 
apróbb települések körében  

 Meghatározó ipari bázis  

 Sokszínű, erős civil háttér  

 Jelentős sportélet 
 

 
 

 Szociális infrastruktúra gyengeségei 
(nincs különálló bölcsőde)  

 Szerkezetileg rendezetlen funkciójú 
városközpont 

 Hiányzó közösségi tér a gyermekek, 
fiatalok számára az iskolában  

 Több lábon állás hiánya a város 
gazdaságában 

 Turisztikai szerep háttérbe 
szorulása 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 M86-os autóút megépülésével 
javuló elérhetőség 

 Sportcsarnok megépülésével 
sportközponti szerep 

 Új elkerülő utak építésével új ipari 
területeket lehet feltárni  
 

 Fiatalok elvándorlása 

 M86-os út elszívó hatása miatt 
potenciális veszély a településről 
más településekre járó dolgozók 
miatt 

 A csomópont miatt növekvő 
terhelés a jelenleg alacsonyabb 
forgalmú utcákra 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ  

 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis  

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben 

támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. 

A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a 

település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.  

3.1.1. A folyamatok értékelése  

 

Répcelak ma azon, jó helyzetben levő magyarországi kisvárosok egyike, amely elmondhatja 

magáról, hogy mind lakossága, mind gazdasága jó mutatókkal rendelkezik, emellett 

természeti környezete - legfőképp az átmenő forgalom okozta – terheitől is nagyrészt 

megszabadul a közeljövőben.  

Répcelak lakossága 1960-tól 1990-ig, az országos trendekkel szemben is erőteljesen, közel 

duplájára nőtt. A rendszerváltás sokkja Répcelakot sem kímélte, lakossága 2010-ig mintegy 

16%-kal csökkent, ám mára ismét közel az 1990 -es, története legmagasabb lélekszámára 

emelkedett. Ez egészen kivételes eredmény az 5000 fő -nél kisebb települések között. 

A város gazdasága stabil, az éves költségvetése a folyamatos központi megszorítások és 

forráselvonások ellenére is rendszeresen lehetővé teszi újabb fejlesztési keretek képzését is, 

ami révén a város tovább tud szépülni és szolgáltatásaiban bővülni . A város utoljára 1995-

ben vett igénybe hitelt. Az Önkormányzat 2011-ben éves szinten közel 250 millió Ft 

adóbevétele 2014-re már 370 millió Ft-ra növekedett, ami ezeket lehetővé tette – a felelős 

gazdálkodási politika mellett.  Répcelak még Nyugat-Dunántúlon is kivételes helyzetét 

elsősorban azon középvállalatoknak köszönheti, amelyek nehezen mobilizálható természeti 

erőforrásaira építenek  (Linde Gáz Magyarország Zrt. és Liss Kft., továbbá Pannontej Zrt.) .  

A város szerencsés demográfiai trendjének, azaz a népesség növekedésének a fő oka részben 

ez a gazdasági vonzerő, részben a település jó logisztikai fekvése. Répcelak rendelkezik egy 

gazdaságilag depresszív hatások alatt álló agglomerációval, ahol az agrárium és a 

közigazgatás koncentrálódása az utóbbi fél-egy évszázad folyamatos munkahely-

csökkentését tovább folytatta, így a környező lakosság a megélhetést biztosító, illetve a 

munkába járásra jó fekvésű, de még olcsó letelepedést biztosító térségközponti várost 

választotta lakhelyéül. Ezzel együtt a lakosság természetes népszaporulata még itt is negatív, 

jóllehet kisebb mértékben a megyei, regionális és országos átlagnál.  

A település intézményi működése anyagi és társadalmi helyzetének megfelelően jó. 

Lényegében teljes körű az intézményellátottság, a bölcsődétől az óvodán át az általános 

iskoláig az oktatási-nevelési, az idősek otthonától az orvosi rendelőkig az egészségügyi –

szociális, és emellett a sport- és kulturális szolgáltatások, de az olyan gazdasági 

tevékenységek, mint a banki szolgáltatások is elérhetőek  a településen. Hiánya a település 
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lakosságának egy bevásárlóközpont tekintetében lenne, ám kétséges, hogy ez a település és 

agglomerációja valódi érdekeit szolgálná-e – különös tekintettel arra, hogy az M86 -os 

megépülésével Szombathely immár 15 percen belül elérhetővé fog válni.  

A település infrastruktúrája is fejlődött, megújult a művelődési központ, az előtte levő 

központi tér, a 86-os mentén kerékpárút épült, 2016. őszére pedig már teljesen fel is 

szabadul a főút a ma még közel elviselhetetlen átmenő -forgalomtól.  Vannak még teendők, 

szennyvízkezelés, belterületi csapadékvíz elvezetés kapcsán, vagy éppen az energetikai 

korszerűsítések, megújulók alkalmazása terén, ám a helyzet alapvetően jónak mondható.  

A városra tehát stabil, és fejlesztéseket lehetővé  tevő jó anyagi háttér, erősödő népesség és 

már a közeljövőben tovább javuló környezeti állapot jellemző, a sokrétű kulturális -, sport és 

egyéb közösségi élet, és a település méretéhez képest gazdag egyéb szolgáltatások 

jellemzőek. A település prosperitása a jelenben erős, a hazai viszonylatban kiemelkedően jó 

anyagi háttér stabil működőképességet jelent  az Önkormányzat számára. 

Vajon elég erős-e ezzel együtt Répcelak gazdasága? Elérte-e azt a szintet, amikor az 

Önkormányzaton túl a település egésze is átlagon felüli jövedelemmel rendelkezik? Milyen 

szinten áll Répcelak gazdasága a hazai, a régiós és a megyei átlaghoz képest? Hány 

százalékát éri el a répcelaki GDP az európai átlagnak – esetleg az osztráknak? 

Ha összességében vizsgáljuk a települést, akkor látható, hogy a kiemelkedő jövedelmezőségű 

cégek helyi iparűzési adója (>375 millió Ft), és az itteni, alacsony munkanélküliség (<3%)  nem 

járt együtt a település egészének széles körű és látványos gyarapodásával. Az 

ingatlanállomány növekedése a válság éveiben megállt, azóta lényegében stagnál. Az 

ismertté vált hirdetési árak alapján a használt ingatlanok ára nem éri el a 100  000 Ft/m2-t, 

ami még akkor is rendkívül alacsony érték, ha valószínűsíthető, hogy a tényleges kötések 

esetleg e felett történhettek meg. Az SZJA szintjén szintén nem figyelhető meg jelentős 

eltérés az országos átlagtól, ahogy a személygépkocsik számában sem. A vállalkozásokat 

megvizsgálva nem látható, hogy az ipari parkban megindultak volna a korábban elakadt 

fejlesztések, ahogy új vállalkozások sem jönnek létre nagy számban. A kereskedelemben 

továbbra is alig történt elmozdulás, a vásárlóerő növekedése nem érte el, hogy új üzletek 

nyíljanak, vagy a már meglévők fejlesszenek, ahogy a vendéglátás terén sincs még látható 

erősödés. 

Összegezve megállapítható, hogy a település önkormányzata felelősen és jól gazdálkodik a 

város vagyonával, törekszik a polgárainak szociális téren a maximumot nyújtani, ehhez a 

lehetősége a kormányzati forráselvonások ellenére is megvannak. Ugyanakkor az is igaz, 

hogy nem történt meg az a gazdasági áttörés, ami a település egészének a fejlődését, 

gyarapodását tartósan növekedő pályára tudná állítani.  Répcelak lakosságának és mikro - és 

kisvállakozásainak alig jobb a jövedelmezősége, mint az országos átlag. A jobb hel yzet csak 

relatív módon igaz, ami fontos alapja ugyanakkor a továbblépésnek. A jelen adottságok 

mellett ugyanakkor a település túlzottan ki van szolgáltatva két iparág három vállalkozása 

sikerességének, azok pedig a világpiaci környezetnek.  
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Répcelaknak építkeznie kell erős gazdasági alapjaira, hogy a következő, 2020 -ig tartó, talán 

utolsó ilyen mértékű támogatásokkal rendelkező EU -s fejlesztési ciklusban minél szélesebb 

körben pályázhasson. A város vezető stakeholdereinek, beleértve a politikai és gazdaság i 

vezetőket és társadalmi véleményformálókat is, egymással összehangoltan és céltudatosan 

kell tennie a gazdaság és lakosság minél szélesebb körét érintő és minél jelentősebb 

megerősödése érdekében. A cél, hogy erősödjön a gazdaság egésze, a lakosság identitása és 

jövőképe és ezzel egyidejűleg ne romoljon, de inkább javuljon a település környezeti állapota 

és csökkenjen ökológiai lábnyoma.  

 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése  

 

A város jelenét és jövőjét elsősorban az alábbi belső tényezők alakulása befolyásolják: 

- a fő adófizető közép és nagyvállalatok eredményessége  

- a lakosság demográfiai mutatói 

- a kisvállalkozói szféra fő mutatói – új cégek száma, meglévők 

jövedelmezősége, beruházási indexük, foglalkoztatottsági mutatóinak 

változásai 

- a helyi szolgáltatások fejlődőképessége, minőségi és mennyiségi téren, 

elsősorban a gazdaság, de legalább ilyen súllyal a lakosság számára  

- a város működtetése hatékonyságának szintje, elsősorban gazdasági, 

másodsorban intézményi szinten  

- a rendelkezésre álló fejlesztési forrásoknak a gazdasági, társadalmi és 

környezeti szempontból a fenntarthatóságot erősítő felhasználási 

hatékonysága (látvány- és jóléti fejlesztések és/vagy gazdasági, társadalmi 

vagy környezetvédelmi befektetések  

- az identitást és a település vonzerejét befolyásoló, azt pozitív irányba 

elmozdító sport- és kulturális élet gazdagsága  

Amint látható, a fenti tényezőkre közvetlen ráhatása a közösség vezetésének csak a 

rendelkezésre álló források hatékony felhasználása, kisebb mértékben a helyi szolgáltatások 

fejlesztése és a sport- és kulturális élet erősítése terén van. Ezen a területen a legjelentősebb 

hatása a rendelkezésre álló fejlesztési források felhasználásának van.  

Amennyiben Répcelak csökkenteni tudja működési költségeit, miközben szociá lis 

(társadalmi) szolgáltatásai nem gyengülnek, és emellett a fő adózó cégek menedzsmentje 

nem romlik, úgy a külső feltételek megfelelőek lesznek.  
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3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

 

A településfejlesztési koncepció elkészítésének a célja, hogy egy választási ciklusokon 

átívelő, széles társadalmi egyetértésen alapuló fejlődési irányt fogalmazzon meg Répcelak 

számára. A koncepció alapja lesz a megújításra kerülő településszerkezeti tervn ek és 

településrendezési tervnek is – így minden lakost, vállalkozást, intézményt területileg is 

érintő hatásai vannak.  

A településfejlesztési koncepció megjelöli azokat az irányokat, amely mentén a város hosszú 

távú fejlődése biztosítható, majd megjelöli azokat a pontokat – akcióterületeket – amelyek 

a hosszú távú fejlesztések érdekében beavatkozást igényelnek. A településfejlesztési 

koncepció készítésekor feltárásra került számos olyan – a hatályos rendezési tervben 

szereplő – szabályozás, amelynek ésszerű módosításával a szereplők további lehetőséget 

kaphatnak fejlesztéseik végrehajtására.  

A rendezési terv készítéséhez szükséges inputokat a településfejlesztési koncepció záró 

fejezete adja meg. 
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3.2. Problématérkép/értéktérkép  

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása  
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1. Belvárosi területek rendezetlen funkciója 

2. M86-os megépülése után forgalmi problémák a településen  

3. Kihasználatlan, az M86-os megépülése után zajosabb lakóövezetek  

4. Ipari területek egységesítése  

5. Ipari feltáró út szükségessége  

6. Potenciális, új iparterületek, valamint a meglévőek vizsgálata a kihasználtság 

szempontjából 

7. Új kereskedelmi egységek potenciális helye  

8. Üdülőterület szükségességének kérdése  

9. Jóléti tó szükségességének kérdése  

10. Tervezett szélerőmű terület szükségességének kérdése  

11. Közlekedési terület vizsgálata, igény esetén átsorolása zöldterületté  

12. Potenciális agrárfeldolgozó területe  

13. Potenciális új iparterület, egy D-i feltáró - elkerülő út megépülésével 

14. Terület besorolásának vizsgálata, esetlegesen kisvárosias vagy kertvárosias 

lakóterületbe sorolása 

15. Temető bővítésének szükségessége 

16. Közbeékelődött lakóterület konfliktusai  

 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek  

 

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

Répcelak területe egységes, és a város mérete miatt nincsenek különálló településrészek.  

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)  

Répcelakon a KSH tájékoztatása alapján nincs szegregátum, illetve szegregációval 

veszélyeztetett terület.  

 

 

 

 

 

 

 



Répcelak Város Településfejlesztési Koncepciója  

Megalapozó vizsgálat  Oldal 166 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)  

 

1. Ipari akcióterület 

Északon 082-es hrsz út nyomvonalán szabályozott elkerülő út/ipari területek feltáró útja, 

069/2 hrsz-ú út, valamint a 048-as helyrajzi számú árok. 

Keletről dél felé haladva a 949/1, valamint a 226/16 helyrajzi számú közforgalmú vasút, majd 

déli irányba a 226/6 hrsz-ú út, valamint a 86-os főút kereszteződésétől a 86-os és a Gárdonyi 

Géza utca kereszteződéséig  

Délen a Gárdonyi Géza u-tól nyugatra a Táncsics u., ettől nyugatra a Széchenyi István u., 

valamint a 0139/2 - 0139/1 – 0131 – 0130 közút, a 86-os számú főútig, mely az akcióterület 

déli – délnyugati határát alkotja.  

A 86-ostól északra lévő határ a 096/4, 096/3, 081 hrsz utak nyomvonalán szabályozott 

elkerülő út/ipari területek feltáró útja, egészen az északi, 082 -es hrsz-ú útig. 

 

2. Városközpont akcióterület: 

A terület lehatárolása:  

Észak-kelet irányba a 046 hrsz árok a Kossuth utcai telkek végében, a 043 -as hrsz-ú Répce 

patak, dél felé az 53/2 hrsz-ú közút, valamint a Csánigi utca a 741/1, 741/2 helyrajzi számú 

közterületig, valamint a 729/1 hrsz-al jelölt Gyárköz utcáig. Ettől keletre a 86-os számú főút, 

egészen a 707/7 hrsz-al jelölt útig, valamint ettől délre a 0155/4 -es helyrajzi számú út 

mentén. Délen a tervezett lakóterületekhez tervezett út mentén, illeszkedve a 961 -es hrsz-

ú közútra, egészen a Széchenyi István utcáig, a Táncsics utcáig, valamint a Gárdonyi Géza 

utca és a 86-os főút csomópontjáig. 

Ettől nyugatra a 86-os főút és a 226/6-os hrsz-ú út határolja, valamint a 226/16 hrsz-ú, 

illetve a 949/1 hrsz-ú közfogalmú vasútvonal.    
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