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Rajzok

1. számú rajz: Áttekintő helyszínrajz M = 1 : 100.000
2. számú rajz: Átnézetes helyszínrajz M = 1 : 25.000
3. számú rajz: Topográfiai helyszínrajz M = 1 : 10.000
4. számú rajz: Földtani térkép M = 1 : 50.000

Mellékletek

1. számú melléklet: Nemzeti Környezetvédelmi Program
2. számú melléklet: Telephelyek nyilvántartása
3. számú melléklet: Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos jogszabályok
4. számú melléklet: Víz- és talajvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
5. számú melléklet: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok
6. számú melléklet: Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.

3





Körmend város környezetvédelmi programja

I. Bevezetés, elvek meghatározása

1. Bevezetés

A  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  módosított  1995.  évi  LIII. 
törvény  határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait. 
A  törvény  kiemelt  jelentőséget  tulajdonít  az  ember  és  környezete  harmonikus 
kapcsolata  kialakításának,  valamint  a  fenntartható  fejlődés  környezeti  feltételei 
biztosításának. A törvény előírja a Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozását 
és ezzel összhangban helyi környezetvédelmi programok készítését. A 83/1997. (IX. 
26.) OGY határozattal kiadott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP) 1. számú 
mellékletként csatoltuk.

A  program  készítésekor  a  Nemzeti  Környezetvédelmi  Programban  meghatározott 
elemeket, valamint az önállóan kezelt hatótényezőket vizsgáltuk. A célok, valamint a 
feladatok meghatározásánál megpróbáltunk tekintettel lenni a település lehetőségeire 
és adottságaira. 

2. Elvek meghatározása

Az elvek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a program megvalósulásának 
időszakában Magyarország  már  az  EU tagállamává  válik.  Ezért  nemcsak arra  kell 
választ  keresni,  hogy az EU csatlakozást települési szinten hogyan lehet teljesíteni, 
hanem  stratégiai  célként  kel  meghatározni,  hogy  a  környezetvédelemben  élenjáró 
települések sorához kell felzárkózni, a célokat és elveket is e szerint kell meghatározni. 
Az  elvek  felsorolásánál  felhasználtuk  a  hozzáférhető  tanulmányok,  programok 
definícióit,  a  jogszabályok  fogalmi  meghatározásait.  Ezek  alapján  elsősorban  a 
következő  alapelvek  fektethetők  le  (A  stratégiai  alapelveket  a  IV.1.  pontban 
ismertetjük):

2.1  A megismerés elve

Megbízhatóan csak akkor tudjuk felmérni a környezet állapotát, ha minél több, egzakt 
paraméterrel jellemezni tudjuk azt. A megfigyeléseket hosszú távon kell végezni és 
egységes,  korszerű  módszerekre  kell  hogy  alapuljanak.  Ezeknek  a  méréseknek  a 
periodikus elvégzést és az adatok értékelését nevezzük környezeti monitoringnak. A 
monitoring kialakításának első lépése annak meghatározása, hogy a környezet mely 
elemeit, azokon belül is mely paramétereket kívánjuk mérni. A megfelelő paraméterek 
kiválasztásánál  igyekezni  kell  a  szükséges  és  elegendő  elv  betartására. 
Meghatározandó a legfontosabb elemek köre,  melyek nélkül nem lehetséges valódi 
kép  kialakítása,  ugyanakkor  a  mérőműszerek  és  mérési  tevékenységek  nagy 
költségigénye miatt kerülni kell a felesleges paraméterek vizsgálatát.
A  monitoring  eszközei  között  megkülönböztethetünk  fizikai,  kémiai  és  biológiai 
módszereket. A legutóbbi módszer használata élőlények reakcióira alapul, így ezekkel 
kapható a legkomplexebb kép a környezetről. Ma még sajnos nem megfelelően széles 
körben elterjedt ez a módszer.
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2.2.  Az élet tiszteletének és védelmének elve

A  környezetvédelem  alapvető  célja  az  élet  komplex  védelme,  pusztulástól  való 
széleskörű megóvása. Az igazi környezetvédelem az ember belsőjéből származik, nem 
pedig a külső szankcióktól való félelem tükröződik benne. A valódi környezettudat 
kialakításához megfelelő szocializáció szükséges minden életkorban. Az élet tisztelete 
kell,  hogy tükröződjön az ember cselekedeteiben, ami alapját jelenti egy környezeti 
etika kialakításának. Egy, a környezeti etika intézményesítésére tett 1991-es javaslat 
szerint  egy  világszervezet  kellene,  hogy  gondoskodjon  a  környezeti  világerkölcs 
formálásáról.  A  következő  lépésben  a  szervezet  kidolgozna  egy  nemzetközi 
nyilatkozatot, amelyhez csatlakozó országok garantálnák, hogy beépítik az új etikát 
nemzeti joganyagukba. Magyarországon sajnos ez az etika még a társadalom igen kis 
részét érintette meg. 

2.3.  A károk megelőzésének és megszüntetésének elve

Jogilag  három  eset  különböztethető  meg  az  emberre,  vagy  környezetre  veszélyes 
tevékenység végzése esetén. Első esetben az adott tevékenység még nem kezdődött el, 
ilyen esetben a megelőzés fontos eszköze lehet a környezeti hatásvizsgálat elvégzése. 
Magyarországon  a  környezeti  hatásvizsgálat  bármely  beruházás  elengedhetetlen 
törvényi feltétele.
A  második  esetben  az  adott  tevékenység  éppen  folyamatban  van,  így  azt  kell 
eldönteni,  hogy  a  tevékenység  okozott-e  kárt.  Ettől  függően  lehet  eldönteni,  hogy 
folytatható-e  a  tevékenység,  vagy  éppen  le  kell  állítani.  Az  ezzel  kapcsolatos 
vizsgálatot  környezetvédelmi  szempontú  felülvizsgálatnak,  vagy  állapotfelmérésnek 
(auditálás) nevezzük.
A  harmadik  esetben  az  okozott  kár  megszüntetéséről  beszélhetünk  csak,  ilyenkor 
valamilyen eszközzel rá kell venni a károkozót, hogy megszüntesse a károkat. Ebben a 
fázisban  is  beszélhetünk  megelőzésről,  hiszen  az  alkalmazott  szankció  elrettentő 
hatással lehet a következő lehetséges elkövetőre is.

2.4.  A visszaforgatás (Recycling) elve

Ez az elv azt jelenti,  hogy az anyag- és energiaátalakítási folyamatokban keletkező 
hulladékokat különböző, speciális technológiák segítségével igyekszünk visszavezetni 
a termelésbe. A visszaforgatásnak három típusa van. Az egyik, amikor ugyanabban a 
formában, ugyanabba a termelési folyamatba vezetjük vissza a hulladékot.  Ez jár a 
legnagyobb  környezeti  haszonnal,  hiszen  gyakorlatilag  nem  kell  új  adag  energiát 
belefektetni  a  folyamatba.  Erre  jó  példa  lehet  az  üres  üvegek  újrafelhasználása 
begyűjtés, majd újratöltés révén.
A második fajta a közvetlen visszaforgatás, vagy direct recycling, amely a hulladékok 
közvetlen  visszaforgatását  jelenti  a  termelési  folyamat  valamelyik  fázisába. 
Természetesen  ez  már  nagyobb  energiainputot  igényel,  erre  legjobb  példa  az 
üvegtörmelék újraolvasztása lehet.
A harmadik típus a közvetett visszaforgatás, vagy indirect recycling, melynek során a 
keletkezett  hulladékok  nem  ugyanabba  a  termelési  folyamatba  kerülnek 
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visszavezetésre,  amelyben  keletkeztek.  Általában  ez  a  módszer  jelenti  a  legkisebb 
környezeti hasznot, de alkalmazása gyakran indokolt lehet.

2.5.  A takarékosság elve

Energia-  és  nyersanyagforrásaink  egy  része  nem  megújuló,  belőlük  csak  véges 
nagyságú  készlet  áll  rendelkezésünkre.  Ezek  megőrzésének  legjobb  módja  a 
takarékosság,  amely  egyben  a  környezet  fokozott  védelméhez  is  hozzájárul.  A 
termelésnek  és  a  fogyasztásnak  a  takarékosság  elve  szerinti  megszervezése 
természetesen  rendkívül  összetett  feladat,  de  a  fenntartható  növekedés  egyik 
alapfeltétele  ennek  az  elvnek  a  társadalomban  és  a  gazdaságban  való  gyökeres 
megvalósítása.

2.6.  Az alkalmazkodás elve

Dacára a legkorszerűbb technikai, technológiai vívmányoknak, megállapíthatjuk, hogy 
az  emberiség  korántsem  ura  a  természetnek.  Számtalan  példa  mutatja,  hogy  a 
környezeti adottságokat nem megfelelően figyelembe vevő fejlesztések visszaütnek a 
társadalomra.  Időleges  sikerek  ellenére  a  végeredmény  a  környezeti  károkon  túl 
felesleges  anyag-  és  energia  befektetést,  emberi  elnyomorodást  jelent.  Sokkal 
célszerűbbnek látszik a környezeti adottságokhoz való alkalmazkodás, a lehetőségek 
környezetbarát felhasználása.

2.7.  A környezetvédelem tervszerű alakításának elve

A harmonikus fejlesztéssel elengedhetetlen a környezetvédelem tervszerű alakítása. Ez 
a tervszerűség meg kell,  hogy jelenjen országos, helyi és regionális szinteken is. A 
tervszerű  környezetvédelem  együtt  kezelendő  a  terület-  és  gazdaságfejlesztéssel, 
településrendezéssel.  Természetesen  megfelelő  környezetvédelmi  tervezés 
végrehajtásához elengedhetetlen a  megfelelő környezeti  politika  megléte,  amelynek 
legfontosabb  dokumentumai  a  hosszú  távú  környezetpolitikai  koncepció  és  a 
középtávú nemzeti környezetvédelmi program. Ezekre épülhetnek azután a regionális 
és  helyi  sajátosságoknak  megfelelő,  de  a  központi  forrással  kompatíbilis  területi 
programok.

2.8. Az állami felelősség- és kötelezettségvállalás elve

Természetesen  a  környezetvédelem  nem  tekinthető  csupán  állami  feladatnak,  de 
alapvetően fontos szerepet kell hogy vállaljon a különböző szinteken. Elsődlegesen a 
környezetvédelmet saját állami érdekként kell felfogni, így az állam kell hogy legyen a 
legfőbb irányító a környezetvédelmi tevékenységek rendszerében. Erre az irányítási 
funkció  betöltésére  ki  kell  alakítani  egy  különleges,  elkülönült  szervezetrendszert, 
amely jogi alapjának megteremtése ugyancsak állami feladat. A gazdasági szabályozás 
feladatkörének  betöltése,  a  környezetvédelmi  kutatások  finanszírozása,  irányítása 
ugyancsak  elsősorban  állami  feladat  kell,  hogy  legyen.  A  környezetvédelmi 
információs rendszer kialakítása és menedzselése is állami feladat, ahogyan az ilyen 
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irányú oktatás és ismeretterjesztés is. Végül, de nem utolsósorban a különböző anyagi-
információs támogatások folyósításán túl a nemzetközi együttműködés szervezése és 
koordinálása is elsősorban állami feladatnak minősíthető.
Mindezeken  túl  az  állam  felelősséget  és  kötelezettséget  is  kell,  hogy  vállaljon  a 
környezetvédelemért.

2.9.  Az egyéni és kollektív társadalmi részvétel elve

A környezeti károk általában egész emberi közösségeket érintenek egyszerre. A káros 
hatások felmérése, elhárítása legnagyobb sikerrel úgy remélhető, ha a folyamatokba 
bevonjuk az érintett területek lakosságát egyénenként, de csoportonként is. A közösség 
részvétele  nagyban  javíthatja  a  hatásfokot  bármilyen  környezetvédelmi  probléma 
megoldásánál,  hiszen a helyi  döntések mindig jobban érintik a lakosságot,  mint  az 
országos szintűek.

2.10.  Az életminőség javításának elve

A társadalmi  fejlődés  leginkább  úgy  értelmezhető,  hogy  elsősorban  az  egészséges 
életre  kell  lehetőséget  adni,  másodsorban  az  emberi  igényeket  igyekszünk  minél 
magasabb  szinten  kielégíteni,  a  társadalom  tagjai  számára  jobb  életminőséget 
biztosítani. Az alapvető élelmiszereken és egészséges ivóvízen túl a teljes emberi élet 
részét  képezik  az  egészségügyi,  a  kulturális,  oktatási  igények  is,  amelyeknek 
biztosítása csakis a környezettel harmóniában lehetséges.

2.11.  A távlati gondolkodás elv

Sajnos jelenleg áthidalhatatlannak tűnő szakadék feszül a környezeti problémák és a 
társadalmi-politikai  döntéshozatali  folyamatok  időtávlata  között.  A  politikusok 
általában  rövidtávon,  négy  évre,  a  következő  választásokig  terveznek,  míg  a 
környezeti problémák több évtizedes tervezést tesznek szükségessé. Megállapítható, 
hogy  valószínűleg  generációváltás  szükséges  a  megfelelő  mentalitás 
meghonosításához  a  döntéshozó  körökben.  Kérdéses  és  éppen  ezért  nyugtalanító 
azonban, hogy az egyre sürgetőbbé váló környezeti gondok hagynak-e elegendő időt 
erre a természeténél fogva lassú változásra.

2.12.  Az információk szabad áramlásának elve

A riói konferencián elfogadott 10. elv szerint a társadalom tagjai számára lehetővé kell 
tenni,  hogy  hozzáférjenek  mindazon  információkhoz,  amelyekkel  a  hivatalos 
szervezetek rendelkeznek. Ez a passzív részvétel azonban nem elég, beleszólást kell, 
hogy kapjanak a döntéshozatali folyamatokba is. Sajnos egy meglehetősen alacsony 
szintű  környezettudattal  rendelkező  lakosság  esetén  ez  az  elv  csak  nehezen 
érvényesíthető.  Megállapítható,  hogy  igazából  ez  az  elv  csak  megfelelő  nevelési-
oktatási tevékenységgel együtt valósítható meg. Az információk szabad áramlásának 
egy másik oldala a különböző kutatóintézetek közötti együttműködés, információcsere 
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megkönnyítése,  a  mérési  adatok  megosztása,  így  szélesebb  körű  analízis  lehetővé 
tétele.

2.13.   A  környezeti  nevelés-oktatás  kiszélesítésének  és  magasabb  szintre 
emelésének elve

A legtöbb környezetvédelmi elv csak akkor érvényesíthető megfelelően, ha fogékony 
társadalommal  és  benne  megfelelően  művelt  egyénekkel  találkozik.  Ezért  kiemelt 
fontosságú  az  intézményes  nevelés-oktatás  környezeti  szempontokra  fogékonyabb 
átszervezése. 

II. Helyzetértékelés (a környezet állapotának bemutatása)

1. Általános jellemzés

1.1.  Földrajzi elhelyezkedés

Körmend város területe tájföldrajzilag a Nyugat-Magyarországi- Peremvidék nagytáj, 
Sopron-Vasi síkság középtáj, ezen belül a Sopron-Vasi síkság nevű kistáj és Rába-
völgy nevű kistáj határán található.

A Sopron-Vasi  síkság  a  Pinka-fennsík  hegyláblépcsőjét,  valamint  a  Gyöngyös-  és 
Répce- síkságot D, DK és K felől a Rába kavicstakarós síksága szegélyezi. Körmend a 
Pinka és a Rába összefolyásánál, a Rába síkság északi peremén helyezkedik el. 
Felszíne uralkodóan D-i és K-i irányban lejt, a Kőszegi-hegység meredek lejtője után 
az Alpokalja lankásabb térszínébe megy át, majd az enyhébb lejtésű Vasi-süllyedéken 
át a 210 m-es szintről a 180-160 m-es szintre jutva a Rába-völgyhöz kapcsolódik. A 
térség legjelentősebb vízfolyása a Rába, amelynek Ny-on szűkebb völgye - a kb. 220 
m-es szintről - K felé majd ÉK-nek fordulva fokozatosan ereszkedik alá és Sárvár 
fölött kiszélesedve, a Kemeneshát É-i végénél szétterülve már mintegy 140-120 m-re 
süllyed.
Körmendnél a Rábába torkolló jelentősebb vízfolyás még a Pinka, a Szemcse- és a 
Csencsi patak. A mellékágakat kisebb patakok és a belvízelvezető csatornák képezik, 
melyek a területet sűrűn behálózzák. Magas vízállásoknál belvizekkel elöntött a Rába 
völgy mélyebb része is.

A település és környezetének területét az 1. 2. és 3. számú rajzok mutatják be.

1.2. Klimatikus viszonyok

A  Sopron-Vasi-síkság  középtájon  három  éghajlati  körzet  is  található.  A  tárgyalt 
Alpokaljával  határos  Körmend  környéki  terület  mérsékelten  meleg,  nedves,  enyhe 
telű.
A borultság évi átlaga eléri a 65 %-ot, ennek megfelelően napfényben szegény terület.
Az  enyhe  télre  jellemző  a  -1,9  °C-os  januári  középhőmérséklet.  Nyara  hűvös,  a 
legmelegebb hónapban - júliusban - a havi középhőmérséklet csak 19,4 °C.
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Az  enyhe  tél  és  a  hűvös  nyár  következtében  a  hőmérsékleti  kontinentalitás  -  a 
magasabb hegyvidéki területeket nem tekintve - itt a legkisebb hazánkban.
Csapadékban gazdag. A csapadék évi járását az egyszeres hullám jellemzi, a bőséges 
őszi  esőzéseket  okozó  adriai  ciklonok  útvonala  a  területtől  K-ebbere  esik.  A 
csapadékos napok számának sokéves átlaga: 91
Az évi átlagos csapadék 37 %-a (270 mm) a téli félévben (X-III.hó) 63 %-a (467 mm) 
a nyári félévben (IV-IX.hó) hullik le.

Hóban relatíve gazdag. Átlagosan az éves csapadékmennyiség 10 %-a hó alakjában 
hullik le. A hótakarós napok száma: 44

A lehetséges párolgás sokévi átlaga 720 mm, az évi területi párolgás sokévi átlaga 600 
mm.  A területre  hulló  évi  átlagos  csapadék  (737  mm) 137  mm-rel  meghaladja  a 
tényleges  területi  párolgást  átlagos  viszonyok  között.  A  területi  vízmérleg  tehát 
jelentős vízfelesleget mutat.

Az uralkodó szélirány az É-i, de jelentős gyakorisággal fordul elő a DNy-i irány is. A 
terület mérsékelten szeles, az átlagos szélsebesség 2,3  m/sec.

Az  éghajlatban a szubalpin  jellegek  szinte  teljesen  elenyésznek és  a  kontinentális 
klíma  kedvezőtlen  hatásai  kezdenek  érvényesülni  a  tájon,  ami  alacsony 
páratartalomban,  magasabb középhőmérsékletben,  szélsőséges  csapadékeloszlásban, 
kései  és  korai  fagyokban jutnak kifejezésre.  A csapadékeloszlás  (és  a  flóraelemek 
előfordulása) ugyanakkor szubmediterrán jellegről is tanúskodik. A relatíve alacsony 
csapadék  és  páratartalom,  valamint  a  nyugati  határszélhez  képest  magasabb 
hőmérséklet következtében kialakult aridabb klíma csak a kedvező kitettségeken teszi 
lehetővé a jó természetes erdők, gyertyános tölgyesek, ill. bükkösök kialakulását. A 
csapadék  eloszlása  kedvezőtlen,  mert  a  csapadék  igen  szélsőségesen  jelentkezik, 
legtöbbször az erdőtenyészet számára oly fontos tavaszi csapadék elkésve jön meg. 
Gyakori a teljes csapadék nélküli április és a csapadékszegény augusztus. Nem ritka a 
hó nélküli száraz, kemény tél sem.

1.3.  Domborzati viszonyok

A jelenlegi felszín geomorfológiai arculatának kialakításában a kéregmozgásoknak, a 
periglaciális  szoliflukciónak,  valamint  a  felszínt  vastagon  borító  kavicstakarónak 
(5-25 m) van a legnagyobb szerepe.
Geomorfológiai  szempontból  említést  érdemelnek az erősen tagolt-szabdalt  eróziós 
völgyek, ezek főként a Rábától D-re húzódó dombvidékre jellemzők.

Az alacsony fekvésű (átlagos magassága 180 m) síkság felszíni arculata meglehetősen 
egyveretű.  Legszembetűnőbb  domborzati  vonása,  hogy  a  Pinka-fennsíktól  és  a 
Gyöngyös-síkságtól a Rába által alámosott 20-30 m magas törésperemmel határolódik 
el, ÉK felé pedig fokozatosan vastagodva, lealacsonyodó felszíne a Répce - síksággal 
egybeolvadva  Répcelak  környékén  belesimul  a  kisalföldi  hordalékkúpba.  A 
hordalékkúp jellegű – közép – és  újpleisztocén – kavicstakaró lerakása  egyenetlen 
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süllyedés közben történt, ezért vastagsága (5-25 m) kis területen belül is változó. A 
vastag kavics két különálló hosszanti süllyedék teknőt töltött ki. Az átlagosan 8-10 km 
széles kavicstakaró menedékesen lejt a Rába felé, s Ny-i szárnya viszonylag idősebb a 
K-i szárnyánál.

A Rába-völgy Nyugat-Dunántúl legnagyobb völgye: árkos süllyedékekben keletkezett, 
aszimmetrikus  eróziós  teraszos  völgy.  Kialakulása  a  kemenesháti  hordalékkúp 
építésének befejeződése után, a középpleisztocén második felében kezdődött meg, s 
lényegében az újpleisztocén és a  holocén folyamán ment  végbe.  A völgyet a  jobb 
parton  Körmendig,  a  bal  parton  pedig  a  Pinka  torkolatáig  teraszok  szegélyezik. 
Körmend  alatt  a  teraszok  mindkét  oldalon  egymásba  simulva  lealacsonyodnak  és 
normális sztratigráfiai feltöltődésű hordalékkúpba mennek át.

A Rába-völgy szembetűnő alakrajzi és szerkezeti vonása a nagy völgyasszimetria. A 
jobb part igen meredek, végig alámosott, számos helyen 20-40°-os lejtővel szakad le a 
völgy  allúviumára.  Ezzel  szemben a  bal  partot  a  Pinka  torkolatától  3-5 km széles, 
fokozatosan  lealacsonyodó  lankás  lejtők  (0-5°)  kísérik,  ahol  a  Rába-síkság 
kavicstakarója minden átmenet nélkül simul bele a völgytalp alluviális felszínébe.
További  sajátos  jellemvonása,  hogy  széles  (3-6 km),  feltöltött  (4-8 m)  alluviális 
völgytalppal  rendelkezik  és  esése  (71 cm/km)  igen  jelentős.  Az  ártéri  szintek 
(alacsony- és magasártér) erősen szabdaltak, felszínük mikroformákban igen gazdag. 
A  széles  völgysík  mikroreliefjét  az  élő  és  elsorvadt  holtágak  és  fattyúágak  kusza 
hálózata,  a  különböző korú  morotvagenerációk  és  morotvatavak sorozata,  az  ártéri 
erdővel  benőtt  hajdani  meanderek  sokasága,  a  lefolyástalan  vagy  rossz  lefolyású 
tőzeglápos, zsombékos, vizenyős lapos mélyedések zegzugos labirintusai, valamint a 
mocsaras  süllyedékek  szövődményei  teszik  változatossá.  A  természeti  képet  egyre 
jobban  antropogén  hatások  és  formák  (árvízgátak,  védőtöltések,  duzzasztóművek, 
csatornák, dűlőúthálózat) egészítik ki.

Körmend város nagy része, még a hegylábi lejtő alján helyezkedik el, amelynek lejtése 
DK-i, míg déli, délkeleti része már a Rába síkján található. A vizsgált terület a város 
központjától,  délkeletre  néhányszáz  méterre  a  Rába  völgyének  síkján  van,  a 
folyómedertől ötven-hatvan méterre. Itt a felszín magassága 186 és 188 mBf között 
változik és a terep gyakorlatilag sík, természetesen regionálisan a Rába folyásirányába 
lejt. A vizsgálati terület környezetében is megtalálhatók az előző bekezdésben említett 
meanderek, melyeknek hidrogeológiai szempontból is lényeges szerepe lehet.

A város környezetének topográfiai viszonyait a 3. számú rajzon mutatjuk be.

2. A környezeti elemek állapota

2.1. Levegő

A  levegőtisztaság-védelem  a  környezetvédelem  egyik  legfontosabb  feladata.  A 
légszennyezés közvetlenül hat az emberi egészségre, egyben befolyásolja a környezet 
más elemeinek állapotát is. A levegőtisztaság-védelem felmérésénél figyelembe kell 
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vennünk az országhatárokon kívülről jövő levegő állapotát, a termelési és fogyasztási 
tevékenységeket,  valamint a közlekedés következtében a légtérbe kerülő szennyező 
anyagok mennyiségét, minőségét. A levegő minőségének állapotát az

o Ipari tevékenységből adódó légszennyezés
o A közlekedés során a gépjárművekből kibocsátott légszennyezés okán magas 

szennyezőanyag-koncentráció
o valamint néhány vállalkozás befolyásolhatja.

A településen  belül  nincs  jelentős  légszennyezést  kibocsátó  forrás.  A pontforrások 
légszennyező  hatása  főként  lokális,  vagy  nem  szennyező.  A  Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség legutolsó adatai szerint 
légszennyező tevékenységet végző cégek száma nem növekedett a városban.
Jóval jelentősebb a közúti közlekedésből származó légszennyezés. Főként a 8. sz. főút 
mentén  néhány  10  méter  széles  sávban  nagymértékű  a  forgalom  okozta  káros 
emisszió.
Légszennyező  forrásként  megemlíthető  továbbá  a  felületi  poremisszió,  mely 
elsősorban mezőgazdasági területekről és növényzettel nem fedett, nem portalanított 
felületekről (földutak) származik.
A városban a kommunális kibocsátásra nincsenek adatok, azonban az intézményi és a 
lakossági gázellátás széles körben megoldott, így a szennyezés mértéke elenyészőnek 
tekinthető.
Egyre jelentősebb problémát okoznak a biológiai eredetű allergének, mint például a 
parlagfű,  a  fekete  üröm pollenjei.  A parlagfű  elleni  védekezés  megkezdését  már a 
növény  virágzása  előtt  (június  30.)  meg  kell  kezdeni,  mivel  a  parlagfű  a 
legagresszívebb allergén növények egyike, a levegőben már 5 db/m3 is felerősítheti az 
egyéb pollenallergiák hatását.
A  város  belterületein  az  Önkormányzat  egyrészt  hatósági  eszközökkel,  másrészt  a 
közterületek rendszeres gyommentesítésével védekezik.

80 vállalkozás működik a településen, de ezek többségének tevékenysége a környezeti 
elemek  állapotára  hatással  nincsen.  A  telephely  engedéllyel  rendelkező 
vállalkozásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.2. A föld

2.2.1. Geológiai adottságok

A település földtanilag a Kőszeg-mihályi nagyszerkezeti egységhez tartozik, amelyet a 
Rába vonal (elsőrendű diszlokációs öv) választ  el  a Középdunántúli  nagyszerkezeti 
egységtől. A Rába vonal Körmend mellett délkeletre húzódik, a Rába folyó vonalát 
követve.

A Kőszeg-mihályi nagyszerkezeti egység az Alpok központi kristályos vonulatának 
folytatása,  amely  metamorfizált  kőzetekből  áll.  Az  egység  kiemelkedő  rögein 
(Vashegy-csoport) kívül a neogén folyamán a terület medencévé alakult, amelyben a 
pliocén végéig folyamatos üledékképződés folyt. A pliocén végén az ismét jelentkező 
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szerkezeti  mozgások  általános  emelkedést  okoztak,  és  ezzel  jelentős  lepusztulást 
indítottak meg a területen.

A település térségében a medence aljzatát, a "Rábamenti Metamorfit" összlet kisfokú 
metamorfizációt szenvedett, változatos kőzettani kifejlődésű litosztratigráfiai egysége, 
a Mihályi Fillit Formáció képezi, amelynek felszíne körülbelül 2000 m-es mélységben 
van. 

A paleozoós medencealjzatra 300 m-t meghaladó vastagságban miocén (torton, helvét) 
rétegsort (homokkő, márga, agyagmárga, szárazföldi konglomerátum) települ.

A miocént több száz  m vastag homok homokkő,  agyagmárga és márga rétegekből 
felépülő  alsó  pannóniai,  majd  vékony  homok  homokkő,  agyagmárga  és  aleurit 
rétegekből álló, 1000 m körüli vastagságú felső pannóniai rétegsor fedi. 

A terület sekélyföldtani képét a változatos pleisztocén képződmények határozzák meg. 
A negyedkor legnagyobb részén, a területen elsősorban a lehordódás érvényesült, az 
üledékképződés csak átmeneti jellegű volt. A változatos felszínfejlődési szakaszokban 
a pleisztocén képződmények áthalmozódtak és lepusztultak. A területet csak vékony 
negyedkori takaró borítja. Az elsődleges lepusztító erőhatás a folyóvizek eróziós és 
leöblítő tevékenysége volt.

A rendelkezésre álló földtani térképek és leírások alapján a vizsgált területen a felszíni 
talajréteg  alatt  folyóvízi  iszapos,  homoklisztes,  agyagos  képződmények  illetve 
folyóvízi  homokos  kavics,  kavicsos  homok  települ.  A  kavics  jelentős  mértékben 
tartalmazhat  homokot  ill.  iszapot,  agyagot  is.  Az  idősebb  felső-pannóniai 
képződmények  csak  a  Rába  két  oldalán  a  völgy  lejtőjén  kerülnek  a  felszínre.  A 
földtani térképet 4. számú rajzként csatoltuk.

A  terület  felszínközeli  földtani  felépítésének  elvi  rétegsorára  vonatkozóan  a  Rába 
völgyében ismert feltárások alapján a következtethetünk:
− mesterséges feltöltés v/és humuszos talaj (0,5-2,0 méteres vastagságban)
− homok,  esetleg  iszapos-agyagos-homokliszt  anyagú  kőzetek  (3,0-7,0  méteres 

mélységig, 3,0-4,0 méteres vastagságban.
− kavicsos homok, homokos kavics, iszapos-agyagos kavics (3,0-7,0 m-től) 

A felszíni tevékenységből származó szennyeződések lejutását a kavicsos rétegek felett 
és  alatt  települő iszapos-agyagos homokliszt,  homok összetételű rétegek gátolják, a 
szennyezett  víz  leszivárgásának  csökkentésével  ill.  a  szennyező  anyagok 
szorpciójával.  A  területen  az  első  kavicsos,  homokos  talajvízadó  a  felszíni 
szennyeződésekkel szemben ettől függetlenül közepesen érzékenynek tekinthető.

A  felszínközeli,  néhányszáz  méteres  szakasz  földtani  felépítését  két,  a  területen 
található  vízműkút  rétegsorából  ismerhetjük,  melyeket  következő  táblázatok 
tartalmaznak.

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.

9



Körmend város környezetvédelmi programja

B-17 kataszteri számú kút:

Települési mélység Földtani képződmény
0,0-3,0 m agyag
3,0-3,7 m homok
3,7-6,5 m kavics
6,5-33,8 m homok
33,8-53,6 m agyag

Települési mélység Földtani képződmény

53,6-268,0 m agyag, homok, homokos agyag, agyagos homok 
váltakozása

268,0-286,5 m homok
286,5-291,6 m homokos agyag
291,6-293,2 m homok
293,2-305,5 m homokos agyag

K-18 kataszteri számú kút:

Települési mélység Földtani képződmény
0,0-0,6 m talaj
0,6-3,9 m homok
3,9-7,7 m iszapos agyag
7,7-17,6 m iszapos agyag
17,6-19,6 m iszapos homok
19,6-58,2 m iszapos agyag
58,2-62,0 m iszapos homok
62,0-72,0 m iszapos agyag
72,0-73,4 m homok
73,4-78,4 m iszapos agyag
78,4-80,6 m kavics
80,6-98,4 m agyag
98,4-103,6 m homok
103,6-105,8 m agyag
105,8-107,0 m homok
107,0-108,2 m agyag
108,2-110,0 m iszapos homok
110,0-112,0 m agyag
112,0-128,0 m iszapos homok
128,0-132,0 m homok 
132,0-134,0 m agyag
134,0-135,0 m iszapos homok
135,0-138,2 m agyag
138,2-139,6 m iszapos homok
139,6-147,0 m agyag
147,0-148,2 m homok
148,2-150,0 m agyag
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Amint látható, a legfelső 50-60 méteres szakasz alatt egyértelműen a felső-pannóniai 
képződményekre jellemző módon, 300 m-ig iszapos agyag, iszapos homok, homok, 
agyag rétegek váltakozásából áll.  A felső 50-60 méterben a fúrás helyétől  függően 
előfordulnak folyóvízi kavics, homok és iszapos, agyagos rétegek is. A K-18. kútban a 
felső 60 m egyértelműen rossz  vízvezető  iszapos  agyag rétegek az  uralkodóak,  de 
egészen 100 m-ig is csak néhány vékony homokos réteg települ be az agyagos rétegek 
közé.

2.2.2. Talajviszonyok

A változatos geológiai viszonyoknak megfelelően a táj genetikai talajtípusai is igen 
sokfélék.  A  Rába-völgyben  és  a  hegyhát  peremén  például  a  váztalajok  mindig 
másodlagosak.  A  középső  pleisztocén  korú  kavicsra  települt,  főleg  porhullásból 
származó vékony (felső pliocén),  felső pleisztocén homokon, lösz, löszös homokon 
fejlődött  termőréteg  -  főleg  antropogén  hatásoknak  betudhatóan  -  lekopott  és  a 
kavicsos  váztalaj  gyengén  cementált  típusa  került  a  felszínre.  E  talajok 
kedvezőtlenségét  még  fokozza,  hogy  a  cementált  kavicson  a  gyökérzet  nem  tud 
áthatolni. Kedvezőbb váztalaj típus a csonka erdőtalaj. Itt rendszerint az "A" és "B" 
szint kis része erodálódott, a megmaradt "B" szint vályogos, kalciumkarbonát-mentes.

A tájban a barna erdőtalajok a legelterjedtebbek, ahol sok helyen a gyengén cementált 
kavics  alapkőzeten  egy  erősen  savanyú,  nem podzolos  barna  erdőtalajhoz  hasonló 
típus  képződött.  A  humusztartalom  felülről  lefelé  egyenletesen  csökken.  Alatta  a 
vastól  vörösre  festett  "B"  szinthez  hasonló  réteg  különíthető  el.  A  teljes  szelvény 
savanyú. Száraz, gyenge víztartó képességű talajok a nagy kvarckavics-tartalom miatt. 
Általában cseres-tölgyesek, ritkán akácosok állnak rajtuk.

A cementált kavics felett az eróziómentes részeken vékonyabb-vastagabb porhullásból 
származó  vályogos  talaj  helyezkedik  el.  A  cementált  kavics  vízvisszaduzzasztó 
hatására  pseudoglejes  barna  erdőtalajok alakulnak  ki.  Ez  a  táj  leggyakoribb 
talajtípusa. Kalciumkarbonát-mentesek, az "A" szint nem tagolódik rétegekre, a "B" 
szint  rozsdásan foltos,  átmenettel  csatlakozik a cementált  kavicshoz,  gyakran ezzel 
kevert is.  A termőréteg vastagsága változó, de 30 cm-nél mindig több. A talajtípus 
termőereje  a  kavicsréteg  megjelenési  mélységétől  függ.  Ennek  a  talajféleségnek 
legelterjedtebb  erdőtípusai  a  lombelegyes  erdeifenyvesek  csoportjába 
(asszociációjába) tartoznak, de cseres-tölgyesek is előfordulnak rajta, kultúr-erdőkkel 
keverten. 

Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok főleg a táj D-i részén elterjedtek, a vizsgált 
térségben és tájrészletben nem jellemzőek.

A térségben az üledék- és hordaléktalajokat a Rába folyó és mellékvizei mentén, a 
Csörnöc-patak öntésterületein a nem karbonátos nyers öntéstalajok képviselik. Ezek 
rendszerint  homokosak,  humuszban  szegények.  Vízgazdálkodásuk  jó,  mert 
kolloidtartalmúak  és  az  áradások  vízutánpótlása  is  érvényesül.  Mélyfekvésben 
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bokorfűzesek telepedtek meg, míg a magasabb fekvésű részeken tölgy-kőris-szil ártéri 
erdők, ill. származék-típusaik alakultak ki. A nyers öntések közt a közép-magas, vagy 
magas fekvésben már gyengén humuszos öntések fejlődtek ki. Ezeknél a növényzet 
hatására  30-40  cm-es  humuszos  feltalaj  képződött.  A  vasfoltos,  glejes  réteg  a 
humuszos szintet nem éri el. Vályogosak és rétegezettek, kalciumkarbonát-mentesek, 
jó vízgazdálkodásúak. 

A bő vízellátású völgyekben a lejtőhordalék erdőtalajok keskeny sávjai fejlődtek ki. 
Rétegződésük  változatos,  kavics,  kőzettörmelék  és  homok  keveredik  a  vályogos 
rétegekkel. A mélyebb szintekben a glejesedés gyakori. A feltalaj humuszban gazdag 
és morzsás. A kémhatása gyengén savanyú, ami lefelé haladva növekszik. A szóban 
forgó térség igen jó vízellátású, de néha levegőtlen talajai ezek.

2.2.3. Környezetföldtani adottságok 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Körmend város területének 
szennyeződés érzékenységi besorolása: érzékeny terület. 

A  vizek  mezőgazdasági  eredetű  nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméről  szóló 
49/2001.  (IV.3.)  Korm.  rendelet  szerint  az  érintett  települések  teljes  közigazgatási 
területe nitrátérzékeny területen található.

2.3. Vizek

2.3.1 Felszíni vizek

A Rába a Duna egyik jelentős jobb parti mellékvízfolyása, amely Győrnél torkollik a 
Mosoni-Dunába. A folyó teljes vízgyűjtő területe 10 720 km2. A Sárvár feletti 6 213 
km2 nagyságú vízgyűjtő terület szokásos elnevezése: Felső-Rába vízgyűjtő.

Körmend  vízmércéje  a  folyó  158+700  fkm  szelvényében  van,  a  vízgyűjtő  terület 
nagysága itt 4 734 km2. E terület közel 95 %-a Ausztriában, a Stájer Peremhegység 
DK-i lejtőin helyezkedik el. A teljes vízgyűjtő hegy- és dombvidéki területen található. 
Körmend a vízgyűjtő DK-i csücskében van.

A Rába folyó a majdnem kör alakú vízgyűjtő Ny-i pereméhez közel ered, és a Ny-i, D-
i pereméhez nagyon közel folyik. A vízgyűjtő erősen excentrikus, a Rába folyónak 
jelentős  jobb parti  mellékága ezen a  szakaszon nincs  is.  Feldbach-ig a folyásirány 
ÉNy-DK irányú, innen Körmendig Ny-K-i, majd Körmendtől új irányt vesz a folyó, és 
Sárvárig DNy-ÉK irányban folyik tovább.

A  Rába  forrásvidéke  a  Gráci  Hegyvidéken  ~  1.100  mAf-i  magasságban  van.  A 
forrásoktól ~140 km hosszon folyik a víz, amíg Körmendre eljut.

Szentgotthárdnál ömlik a Rábába legjelentősebb bal parti mellékága a Lapincs, amely 
néhány kilométerrel feljebb két, közel azonos nagyságú vízgyűjtővel rendelkező ág – a 
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Feistritz  és  a  Lapincs  –  egyesülésével  jön  létre.  Elmondható  tehát,  hogy 
Szentgotthárdnál  gyakorlatilag  három,  egyenként  ~1  000-1  000  km2 vízgyűjtőjű 
vízfolyás, a Feistritz, a Lapincs és a Rába egyesül. Körmend felett ömlik a Rábába 
másik jelentős bal parti mellékága, az 1 302 km2 vízgyűjtővel rendelkező Pinka.

Szentgotthárd  és  Körmend között  a  majdnem pontosan  Ny-K-i  irányú Rába  völgy 
közel 2-3 km széles. A folyó Csákánydoroszlóig a völgy jobb szélén folyik, míg a 
völgy bal szélén a Rábával párhuzamos övárokként a Lahn-Vörös patak gyűjti össze a 
bal  parti  vízgyűjtő kisebb-nagyobb patakjainak vizét.  Csákánydoroszló és Körmend 
között a Rába átvág a völgy bal széléhez, és egészen Sárvárig így folyik. Körmendtől a 
völgy  jobb  szélénél  a  Csörnöc-Herpenyő  nevű  fattyúág  szedi  össze  a  jobboldali, 
viszonylag keskeny vízgyűjtő vizeit.

A folyó völgye a medencefelszínhez képest jelentősen, Szentgotthárd Körmend között 
50-100 m-el bevágódott. A folyóvölgy középszakasz jellegű, de Szentgotthárd alatt a 
kisvizek  idején  a  folyó  alsószakasz  jellegűvé  válik.  Erősen  kanyarog,  kanyarjai 
gyorsan  fejlődnek,  kavics  hordalékát  lerakja.  Eredeti  állapotában  a  folyó  gyakran 
változtatta a főmedrét. A folyó átlagos mederesése ~1‰. A folyó fenékszintje ~2-4 m-
rel van a terepszint alatt.

A völgy jobboldalát viszonylag meredeken letörő dombvonulat kíséri, míg baloldalán 
lankásan emelkednek az egykori teraszok és kavicstakarók.

A Rába vízjárására a szélsőségesség a jellemző.

A folyó középvízhozama Körmendnél KÖQ = 33,6 m3/s.

A Rába kisvízhozamait jellemzi, hogy a 80 %-nál nagyobb gyakoriságú vízhozam éves 
szinten Q80 % éves = 15,5 m3/s, a téli félévben Q80 % téli = 15,4 m3/s, a nyári félévben Q80 % 

nyári = 15,6 m3/s. 

A  nyári  nagyobb  érték  a  nyári  nagyobb  csapadékosságot  tükrözi.  Az  eddig  mért 
legkisebb vízhozam LKQ = 2,92 m3/s, amelyet 2003. augusztus 28-án mérték.

A Rába mértékadó árvízhozamai Körmendnél

Q1%    = 900 m3/s
Q3%      = 700 m3/s
Q11 %  = 520 m2/s

A Rábán árhullámok – a csapadékosságnak megfelelően – leggyakrabban tavasszal, 
nyáron és ősszel alakulnak ki. Nyáron a nagyobb meleg és nagyobb párolgás miatt a 
talaj felső rétege jobban ki tud száradni, ezért a nagyobb csapadékokból is viszonylag 
kisebb  árhullámok  alakulnak  ki.  A  tavaszi  árhullámokra  növelő  hatással  lehet  a 
magasabb hegyekben felhalmozódott hó elolvadása. A Rábára az árhullámok heves 
kialakulása  a  jellemző.  A  csapadékhullást  követő  1-3  napon  belül  tetőzik  a  folyó 
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Körmendnél,  és  az  árvízvédekezési  fokozatot  meghaladó  vízállások  időtartama 
Körmendnél  2-3  napnál  általában  nem  hosszabb.  Az  árhullámok  levonulására 
jellemző, hogy a nagyobb árhullámok a völgyet teljes szélességében elöntik. A völgy 
mélyvonulata  néhány  szakaszon  a  Lahn-Vörös  patak,  más  helyeken  a  Csörnöc-
Herpenyő nyomvonala közelében található, a völgyben több kisebb-nagyobb magaslat, 
az árvízből szigetszerűen kiemelkedő rész van.

A Rába vízkészlet-gazdálkodási szempontból mértékadó augusztusi 80 % gyakoriságú 
természetes  vízhozama  13,52  m3/s.  Ebből  ökológiai  szempontok  miatt  3,01  m3/s 
vízhozamot mindig a mederben kell hagyni, tehát a hasznosítható vízkészlet 10,51 m3/
s. Ebből más vízhasználatok részére már lekötött 4,56 m3/s, azaz a használható szabad 
vízkészlet 5,95 m3/s.

2.3.2. Felszín alatti vizek

2.3.2.1. Vízföldtani helyzet

Vízföldtani szempontból az alaphegységi képződmények fontossága, azok anyagától 
és  települési  mélységétől  függ.  A  területen  az  alaphegységi  és  a  fedő  miocén 
rétegeknek a nagy mélységben való településük miatt a vizsgálat szempontjából nincs 
gyakorlati jelentősége.

A  feljebb  települő  pannóniai  rétegek  közül  a  tágabb  térségben  a  felső-pannóniai 
képződmények  bírnak  vízföldtani  jelentőséggel,  mivel  a  homok  rétegekben  nagy 
mennyiségű rétegvíz tárolódhat. 

A felső-pannóniai vízadók elhelyezkedése és tulajdonságainak megismerése érdekében 
ismertetjük a város vízellátását biztosító vízbázis kútjainak adatait: 

Kút 
jele Kat. sz. EOV x EOV y Terepszint 

(mBf)
Talp
(m)

Szűrőzés
(m-m)

Nyug.
vízsz.
(m)

Q max
(l/p) –

hozzátartozó
vízszint

I/a K-27 187 700 464 600 186,47 277,0
165,5-168,5
171,0-174,0
263,0-271,5

-6,7 250 
(-26,5)

II/1 K-63 187 399 461 736 191,70 300,0 282,0-291,5 -29,0 500 
(-54,0)

II/2 K-62 188 070 460 780 192,65 163,0 127,5-136,3
148,8-155,8 -11,25 600 

(-34,0)

III. B-17/a 188 600 464 000 189,35 293,6 267,9-284,9 -27,1 350 
(-58,5)

IV. K-18 187 800 464 800 187,27 111,0 98,7-103,6 -1,6 335 
(-30,0)

V. K-10 189 500 463 900 189,35 42,0 25,0-38,5 -3,3 102 
(-5,7)

VI. K-24 189 500 463 900 189,71 243,0 342,0-350,5 -28,0 210 
(-43,5)

VII. K-30 189 900 464 300 189,60 49,2 21,0-26,0
34,5-39,5 -4,0 410 

(-14,6)
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Kút 
jele Kat. sz. EOV x EOV y Terepszint 

(mBf)
Talp
(m)

Szűrőzés
(m-m)

Nyug.
vízsz.
(m)

Q max
(l/p) –

hozzátartozó
vízszint

VIII. K-25 189 500 464 600 188,99 96,0

40,5-45,4
54,5-56,9
59,0-66,2
74,0-79,0
82,0-91,0

-4,4 360 
(-25,0)

IX. K-26 189 400 463 300 191,83 100,0

54,0-58,2
70,0-72,1
74,3-77,9
88,1-91,9

-7,5 300 
(-15,1)

X./a K-29 190 100 463 700 192,14 100,0

41,0-45,0
55,0-57,0
89,0-93,0
95,0-97,0

-4,7 400 
(-35,0)

XI. K-31 189 720 463 840 191,58 58,0
21,5-25,5
37,0-45,0
50,0-52,5

-5,5 360 
(-14,4)

XII K-33 190 000 463 100 194,61 100,0

53,5-55,5
58,0-60,0
66,0-69,0
87,2-95,4

-16,6 340 
(-43,3)

XIII. K-32 190 900 463 500 196,65 62,0 41,0-46,0
50,0-58,0 -11,0 460 

(-38,1)

A kutak adataiból jól látható, hogy területen minél mélyebb vízadóról van szó, annál 
mélyebbre süllyed a réteg nyugalmi nyomásszintje. A vízadó összletek természetesen 
feszített  víztükrűek,  ami  arra  utal,  hogy  a  vízadó  felett  rossz  vízvezető,  vízzáró 
agyagos iszap, iszapos agyag, agyag, iszapos homok rétegek is települnek.

A kutak fajlagos vízhozama elég alacsony átlagosan 15-30 l/p/m, abszolút értelemben 
azonban szinte minden kútból 300 l/p-nél nagyobb hozam termelhető ki. A rétegvizek 
a felszíni szennyeződésekkel szemben védettnek tekinthetők. 

Az első ivóvízbeszerzésre használt szint 170 mBf alatt helyezkedik el. 

2.3.2.2. Vízbázis sérülékenysége

A  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet,  amely  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szól, meghatározza a 
felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom 
és  védőterületek  meghatározásának,  kijelölésének,  kialakításának,  és  fenntartásának 
módját. 

Az  ivóvízbázis  esetleges  veszélyeztetettségével  kapcsolatban  röviden  ismertetjük  a 
Körmendi vízbázis védőterületének kiterjedésére vonatkozó adatokat:
− Belső védőterület: A belső védőterületnek felszíni metszete nincs, a 10 m sugarú 

bekerített belső védőterülettel minden kút rendelkezik.
− Külső védőterület: Nincs felszíni metszete, nem került kijelölésre.

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
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− Hidrogeológiai  „A” védőterület  horizontális  kiterjedése:  Nincs  felszíni  metszete, 
nem került kijelölésre.

− Hidrogeológiai  „B”  védőterület:  A  biztonságba  helyezés  során  összesen  6  db 
védőidomot határoztak meg, amelyek közül egy rendelkezik felszíni metszettel. Az 
érintett  kutak jele:  V,  VII,  XI,  tehát  távol  északra  több kilométerre  találhatók a 
vizsgált területtől.

A védőterület horizontális szabálytalan alakú terület, melyet keletről a vasúti pályatest, 
északról a Tilalmas major területe, nyugatról a Képúti-nyugati-dűlő, délről Körmend 
városa határolja.

A védőidom vertikálisan  a  terepfelszíntől  25  m mélységig  (195  mBf  –  170  mBf) 
terjed.
 
3. A természet állapota

3.1. A táj ismertetése

Az  ökológiai  viszonyokat  legjobban  kifejező  erdőgazdasági  tájbesorolás  szerint  a 
vizsgált  terület  a  Vas  megyei  dombvidék  erdőgazdasági  táj  Rába-Pinka  völgye 
erdőgazdasági tájrészlethez tartozik.

A tájrészlet nagyobb részben sík, enyhén dombos, átmenettel megy át a Rába széles 
alluviális síkjába.

Éghajlata  erős  szubalpin-szubatlanti  hatás  alatt  áll.  Relatíve  magas,  évi  750  mm 
átlagos csapadékmennyiséggel, amelynek 65 %-a a tenyészidőszakban hullik le. Az 
esőmaximum júliusban van.

A változatos geológiai viszonyoknak megfelelően a genetikai talajtípusok sokfélék. 
Az  üledék  és  hordaléktalajok  közül  a  kalciumkarbonát-mentes  nyers  és  főleg 
gyengén humuszos öntéstalajok terjedtek el. 

A Rába völgy körmendi szakaszát egyrészt a barna erdőtalajok jellemzik, azon belül is 
az erdők alatt inkább az agyagbemosódásos, pseudoglejes típus alakult ki.

3.2. Az élővilág ismertetése

3.2.1. Növényföldrajzi viszonyok
 
Növényföldrajzi  szempontból  elmondható,  hogy  a  táj  átmeneti  jellegű  a  K-alpesi 
flóratartomány  (Noricum)  és  a  magyar  flóratartomány  (Pannonicum)  között.  A 
jelenlegi besorolása szerint ez utóbbi tartomány átmeneti jelleggel bíró Ny-dunántúli 
flóravidékéhez  (Praenoricum),  azon  belül  pedig  a  vasi,  Alpok-alji  flórajáráshoz 
(Castriferreicum) tartozik.
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A szubalpin elemek száma a K-i szomszédos tájrészlethez viszonyítva magasabb, a 
déli  flóraelemek  jelenléte  a  keleti  csatlakozó  tájrészlethez  képest  csekélyebb.  A 
noricumi elemek száma Ny-ról K-re csökken, az európai elemcsoport tagjainak száma 
az átlagos 65 %-al szemben itt 50 % körüli.  A délies, melegkedvelő, szárazságtűrő 
elemek száma nyugatról  keletre fokozatosan emelkedő tendenciát  mutat.  Az atlanti 
elemek nem százalékosan, hanem tömegüknél fogva nagy szerepet játszanak (Calluna, 
Castanea, stb.).

Fontosabb  szubalpin  növényfajok  a  tájban  (tágabb  kitekintésben):  Dryopteris 
pseudomas, Cyclamen purpurascens, Oreopteris limbosperma, mint védett növények. 
A  szubboreális  fajok  közül:  a  Goodyera  repens,  Chimaphila  umbellata,  Festuca 
capillata, stb. A D-i és K-i flóraelemek közül: Ranunculus illyricus, Adonis vernalis, 
Dictamnus  albus,  Silene  otites  ssp.  pseudotites,  stb.  Nyugat  felé  itt  álnak  meg 
elterjedésükben a homoki habszegfű, a tavaszi hérics, az európai kunkor (Heliotropium 
europaeum), kelet felé nem terjed tovább a csarab (Calluna vulgaris), a kereklevelű 
galaj  (Galium  scabrum),  stb.  A  tájrészlet  jeles   szubatlanti,  szubillír  fajai  az 
Asphodelus albus, (Carex fritschii, Hemerocallis lilio-asphodelus ...).

Összehasonlító táblázat az egyes flórajárások flóraelemeiről:

Flórajárás Vendvidék
Stiriacum

Vas-Őrség
Castriferreicum

Göcsej
Petovicum

Zala
Saladiense

Flóraelem Faj % Faj % Faj % Faj %
Endemikus 1 0,2 4 0,4 2 0,3 6 0,5

Pannon-Balkáni 5 0,8 7 0,7 9 1,2 15 1,1
Illyr 2 0,4 3 0,3 2 0,3 3 0,3

Balkáni 0 0 3 0,3 1 0,1 6 0,5
Alpin-Balkáni 4 0,6 5 0,5 5 0,6 10 0,7

Alpin 1 0,2 3 0,3 0 0 0 0
Boreális 0 0 2 0,2 0 0 1 0,1

Szubatlantikus 2 0,3 4 0,4 3 0,4 4 0,3
Atlanti-Mediterrán 8 1,3 19 1,9 17 2,1 33 2,5

Szubmediterrán 19 2,9 46 4,6 37 4,7 77 5,7
Mediterrán 1 0,2 5 0,5 4 0,5 7 0,5

Pontus-Mediterrán 6 0,9 16 1,6 10 1,2 33 2,5
Pontusi 5 0,8 14 1,4 6 0,7 27 2,0

Kontinentális 15 2,4 43 4,2 18 2,3 78 5,9
Közép-Európai 75 12,0 114 11,3 82 10,6 136 10,3

Európai 103 16,5 161 15,9 137 17,6 190 14,3
Eurázsiai 224 35,9 342 33,9 278 35,7 386 29,3

Circum-Boreális 90 14,4 118 10,7 35 11,0 120 9,1
Kozmopolita 50 8,0 78 7,8 52 6,7 94 7,1

Adventív 14 2,2 32 3,1 31 4,0 97 7,3
ÖSSZESEN 625 100 1019 100 779 100 1323 100
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Flóra- és klímatérkép
(Flóratérkép Soó R. 1965, klímazónák Borhidi A. 1965 nyomán, átdolgozva)

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.

Rövidítés Flóratartomány / flóravidék / flórajárás
A/NCET Alpinetum / Noricum / Ceticum
A/N/STI Alpinetum/ Noricum / Stiriacum

P/PN/CAS Pannonicum / Praenoricum / Castriferreicum
P/ EU/ARR Pannonicum /Eupannonicum/ Arrabonicum

P/BA/VE Pannonicum/Bakonyicum/Vesprimense (bazaltkúp-szigethegyek)
IL/PIL/SAL Illyricum / Praeillyricum / Saladiense

MONBÜ= montán bükkösök SZMBÜ= szubmontán bükkösök 
GY-T= gyertyános-tölgyesek ZÁTÖL= zárt tölgyesek

A = flóratartomány határa B = flóravidék határa C = klímazóna határa

A

C

A

C

C

B

A

Kőszeg

Szombathely
Sárvár

Celldömölk

Körmend

Vasvár

Szentgotthárd

Sághegy

Kissomlyó

Hercseg

Rába

Rába

Répce

Gyöngyös

8-as főút

84

86

87

86

76

Rába
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3.2.2. A növényvilág általános képe, potenciális növénytársulások

A tájrészlet adott térségének fontosabb növénytársulásait az alábbiakban soroljuk fel.

NEDVES RÉTEK (MOCSÁR- ÉS LÁPRÉTEK) GYEPTÍPUSA:
Caricetum acutiformis-ripariae Soó (1927) 1930:  magassásos társulás árkok mentén, 
mélyedésekben Carex acutiformis és Carex riparia meghatározó fajokkal. Potenciális 
és valós társulás a Rába és Csörnöc-mentén.
Angelico-Cirsietum oleracei TX. 1937 s.l.: patakmenti magaskórós társulás,  ahol az 
Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria uralkodik.
Junco  –  Molinietum  PRSG  1951: mésztelen  láprét,  ahol  a  Molinia  coerulea  agg., 
Molinia  arundinacea  agg.,  Juncus  effesus,  Juncus  articulatus,  Agrostis  capillaris, 
Nardus  stricta,  Sieglingia  decumbens  alkotják  a  karakteres  fajokat.  Mozaikos 
előfordulású.
Deschampsietum caespitosae  Horvatic  1930 s.l.: dunántúli  mocsárrét  Deschampsia 
caespitosa,  Juncus  effesus,  Agrostis  canina,  Agrostis  stolonifera,  Succisella  inflexa 
jellemző fajokkal. Mozaikosan előfordul a Csörnöc mellékvizeit követve.
Cirsio  cani-Festucetum  pratensis  Majovsky  ex  Ruzicková  1975:  nedves  kaszálórét 
Festuca  pratensis,  Cirsium  canum,  Poa  pratensis  karakteres  fajokkal.  A  legszebb 
tavaszi aspektusú mocsárrét, ahol tömeges a réti boglárka (Ranunculus acris) és a réti 
kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), a szürke aszat (Cirsium canum), mezei cickafark 
(Achillea millefolium), stb. Karakteres formájában a községhatárban már sehol sem 
található meg.

MEZOFIL KASZÁLÓRÉTEK, MÉSZKERÜLŐ HEGYI RÉTEK, XEROFIL GYEPEK:
Pastinaco-Arrhenatheretum  Passarge 1964: franciaperje rét, Arrhenatherum elatius, 
Pastinaca sativa, Campanula patula, Geranium pratense, Crepis biennis, Tragopogon 
pratensis,  Peucedanum carvifolia  karakteres  fajokkal.  Ahol  nem vetették  felül,  ott 
viszonylag jellegzetes formájában ténylegesen és nagy területeken is fellelhető.
Alopecuro-Arrhenatheretum  (Máthé  et  Kovács  1960)  Soó  1971:  a  névadó  fajok 
mellett,  ott,  ahol  nem vetették felül  és  nem legeltették intenzíven,  számos mezofil 
kaszálóréti és közömbös természetű faj is  képviselteti magát. Degradált formában, de 
ténylegesen  is  megtalálható  nagyobb  kiterjedésű  növénytársulás  a  Csörnöc-patak 
mentén.
Anthoxantho-Agrostietum (Jurko 1969): Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, 
Sieglingia decumbens meghatározó fajokkal leírható hegyi száraz rét asszociáció.
Festuco  tenuifoliae-Agrostietum capillaris  (Soó  1971):  cérnatippanos  rét  a  névadó 
fajokkal,  valamint:  Antennaria  dioica,  Peucedanum  oreoselinum,  Helianthemum 
ovatum.
Festuco ovinae-Nardetum (Dostal 1933 em. Soó 1957): a névadó fajok mellett Festuca 
rubra, Potentilla erecta fajokkal jellemezhető szőrfűgyepek.

FÁS NÖVÉNYTÁRSULÁSOK - MEZOFIL LOMBOSERDŐK (QUERCO-FAGETEA) 
Querco robori-Carpinetum Soó et Pócs 1957:  gyertyános-kocsányos tölgyes, mely a 
térségben sok helyen csak potenciális jelleggel bír. Az évtizedek és századok során 
átalakították,  illetve a fatermelési cél  miatt  lerontották és egysíkúvá tették. Néhány 
természetközeli állománya a Rába-völgyben még előfordul.
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Fraxino  pannonicae-Ulmetum  Soó  1960:  tölgy-kőris-szil  ligeterdő,  mely  szinte 
mindenhol már csak potenciális társulásnak tekinthető. Az előző fás növénytársulásnál 
írottak érvényesek rá.
Carici acutiformis-Anetum Soó 1963: szubmontán sásos égerliget, mely a valóságban 
is  fellelhető  a  Csörnöc  és  mellékvizei,  így  többek  között  az  Alsóújlaki-patak,  a 
Szentegyházi  víz  elnevezésű  vízfolyás  (árok)  és  a  Csörnöc  folyásával  (ÉK-DNY) 
párhuzamos mélyedések mentén, bár karakteres formájában már sajnos szinte sehol 
sem jellemző.
Genisto  nervatae-Pinetum  Pócs  1966 (Pino-Quercetum  /Querco-Pinetum):  
tölgyelegyes  erdeifenyves,  illetve  erdeifenyő elegyes  tölgyes,  mely  nem azonos  az 
Őrségben  előforduló  azonos  néven  illetett  asszociációval,  attól  némileg  eltér, 
Dicranum-Polytrichum,  Molinia  arundinacea,  Oxalis  acetosella,  stb.  típusjelző 
lágyszárú szinttel. A Calluna-s erdeifenyvesek erősen degradáltak. Cserjeszintjében a 
Juniperus akár tömeges is lehet. Lágyszárú szintjében a Sieglingia és Festuca capillata 
képez faciest.
Luzulo-Querco-Carpinetum Soó  1957  ex.  Csapody  1964:  Ny-dunántúli  mészkerülő 
gyertyános-tölgyes ahol elegyfafajként megjelenik a Pinus sylvestris, Castanea sativa, 
cserjék  közül  a  Salix  aurita,  gyepszintben  színező  elemként  a  Carex  fritschii, 
Centaurea fritschii, Galium rotundifolium, Genista ovata ssp. nervata, Cytisus supinus 
ssp. supinus, Oreopteris limbosperma, Lathyrus montanus, stb.

3.2.3. Természeti értékek

Körmend város területén illetékes természetvédelmi hatóság az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság.  Országosan  védett  természetvédelmi  terület  a  Körmendi  Kastélypark, 
melynek természetvédelmi kezelési terve 2008. év folyamán készült el. A Szlovénia - 
Magyarország  Határon  Átnyúló  Együttműködési  Program  2007-2013  keretében 
meghirdetett pályázatra Körmend két szlovén partnerrel együtt nyújtotta be pályázatát 
3  park  címmel,  melynek  célja  városokban  található  parkok  revitalizációja.  A 
megvalósulás előrelátható időpontja 2010.

A  Vas  Megyei  Tanács  1/1985  (III.  22.)  rendeletével  védetté  nyilvánított  Dobogó 
elnevezésű erdőrészlet,  valamint az Országos Természetvédelmi Tanács 1142/1961. 
számú határozatával védetté nyilvánított Hunyadi és Hegyaljai úti Piramis tölgyfasor 
helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét a Képviselő-testület 39/2007. 
(XII. 21.) rendeletével megerősítette.

Az ingatlanok területe az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján 
NATURA 2000 területnek minősül.

A  helyi  védett  természetvédelmi  területek  kezelési  tervét  Körmend  város 
Önkormányzatának megrendelésére az Ökohydro Kft. készítette el 2008. év folyamán.
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4. A települési és épített környezet állapota

4.1. Vízellátás

A  város  ivóvízellátása  több  évtizede  mélyfúrású  kutakból  történik,  amelyek  a 
pannóniai  összlet  homokrétegeiben  lévő  rétegvizet  hasznosítják.  A  beszűrőzött 
szakaszok  a  felszíntől  számított  50-400  m  között  találhatók  és  azokat  jelentős 
vastagságú  vízrekesztő  agyagos  üledékek  zárják  el  a  felszín  közeli  talajvíztároló 
rétegektől.

Körmenden és a környező településeken nincs megfelelő felszín alatti egyéb vízbázis, 
a  kutak  által  feltárt  rétegeken  kívül  nem  ismert  alternatív  vízadó,  illetve  nincs  a 
közelben olyan jó minőségű vízbázis,  vagy vízellátó rendszer,  amely gazdaságosan 
kezelhető és átvezethető a rendszerbe.

A  Körmend  Város  vízellátását  biztosító  vízmű  kijelölt  mintavételi  pontjain  2008. 
szeptember  1-én  történt  hatósági  mintavételezés.  A  vizsgált  fogyasztói  pontokon 
bakteriológiai  szempontból  a  víz  minősége  kifogásolt  volt,  ezért  az  intézkedésre 
hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  ÁNTSZ  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Intézete határozatilag intézkedett. A végrehajtási határidő lejárta után – a mosatást és 
fertőtlenítést követően - az üzemeltető igazolta a megfelelő vízminőséget.

A Vasivíz Zrt Körmendi Főmérnöksége a vízjogi üzemeltetési engedélyben ő előírtak 
szerinti  gyakorisággal  végzi  a  vízmintázásokat,  ezeket  megküldi  az  ÁNTSZ 
Intézeteinek.  Az  eredmények  alapján  2008.  évben  további  intézkedés  nem  vált 
indokolttá.

A felszín alatti  vizek szennyeződhetnek a csatornázatlan területek miatt,  továbbá a 
műtrágyázás és a szerves trágyázás hatására.

4.2. Szennyvízelvezetés- és tisztítás

Körmend  területén  a  központi  területek  teljes  mértékben  csatornázottak  jelenleg 
megközelítőleg 85% a csatornázottság mértéke. Hiányzó területek Alsó és Felsőberki, 
Horvátnádalja és a Rábán aluli területek. Ezen területek csatornázottságával 2013-ra 
érheti el a város a 100%-os csatornázottságot. Pályázat további támogatása mellett ez 
az idő csökkenhet is.

Körmenden  elválasztó  rendszerű  szennyvízcsatorna  üzemel,  6  db  MOBA  típusú 
szennyvízátemelővel,  melyből  5  db  van  üzembe  helyezve.  A  szennyvízcsatorna 
hálózat  hossza  27,5  km.  A  háztartásoknak  megközelítőleg  70  %-a  van  rákötve  a 
hálózatra. A városban a háztartásokból 321 ezer m3, az intézményekből és cégekből 
további 168 ezer m3 szennyvíz keletkezik, ennek 100 százalékát tisztítják.
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A szennyvíztisztító ma már biztosítja az előírt tisztítási határértékeket, mivel megépült 
az előkezelő. A szennyvíztisztító telepre 1400 m3/nap mennyiségű szennyvíz érkezik. 
A telep kapacitása 2000 m3/nap. A napi keletkezett szennyvíziszap mennyisége 60 m3.

A  talaj  és  a  felszín  alatti  vizek  védelmében  Körmend  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  a  helyi  környezetvédelem  szabályairól  szóló  24/2003.  (VII. 
01.) számú rendelet 4 §. 23/2007. rendelettel történő módosítása alapján kötelezővé 
vált a műszakilag elérhető szennyvízcsatornára való rákötés.

4.3. Csapadékvíz-elvezetés

A közművek vonatkozásában a legtöbb hiányosság a felszíni vízrendezésnél található. 
A város rendelkezik az Alsó-Berki patak vízgyűjtőjének vízrendezési tervével, amely a 
vízgyűjtőről érkező vizek elvezetésére megoldást javasol. Az egyes városi területekhez 
tartozó szakaszok kivitelezéseinek megindítása a közeljövő feladata.

Az északi területeken a vasúton túli részek nyitott vízelvezetéssel vannak megoldva 
kivételt  képez  az  újonnan  épített  iparterület  amely  zárt  csapadékelvezetéssel 
rendelkezik. Város központja zárt csapadékvíz elvezetésű.

4.4. Energiafelhasználás

A város villamos energia ellátó hálózat már évtizedekkel ezelőtt kiépült, elméletben 
minden lakás ellátott  villamos árammal.  A betáplálás Szombathely és Zalaegerszeg 
felől valósul meg, 120 KV-os vezetékkel. Magát a várost két 20 KV-os vezeték látja el 
árammal,  az  északi  körvezeték  a  vasúton  túli  területeket,  a  déli  (a  Körmend-
Szentgotthárd vezeték) a vasúttól délre eső városrészt,  és  a két vezeték a település 
nyugati  részén  találkozik.  A  többi  vezeték  mintegy  20  transzformátor  segíti  az 
áramellátást.  A Rábán működik  egy  kiskapacitású  (500KW) vízi  erőmű,  amely  az 
áramot az országos rendszerbe adja. A várost hőenergiával ellátó Réigóhő Kft-nek is 
van egy gázturbinás erőműve, amely a hőenergián felül mintegy 500 MW elektromos 
energiát is termel, amely szintén az országos rendszerbe csatlakozik. A rendszer jól 
működik és a szolgáltató a további lakossági és gazdasági igényeket is
ki tudja elégíteni.

Távfűtés
A vasi kisvárosok közül Körmenden a legmagasabb a távfűtésbe bekapcsolt lakások 
arány  (31,0  %).  Ezt  a  feladatot  a  Régióhő  Kft.,  a  három  város  (Körmend, 
Szentgotthárd, Vasvár) által alapított, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég 
végzi. A cég működteti az 1985-ben épített gázüzemű, és a 2003-ban átadott faapríték 
fűtőerőművet. A gázüzemű kapacitása 10 MW/h, a másiké 5 MW/h, ehhez még 16 
MW/h kapacitás áll a rendelkezésre, ebből 12 MW/h van lekötve.

Gázhálózat
Körmenden  1985-től  kezdődően  épült  ki  a  vezetékes  gázhálózat.  A  városi 
földgázhálózat  a  Zala  megyéből  Pókaszepetk  felől  húzódó  távvezetéken  keresztül 
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kapcsolódik az  országos  hálózathoz.  A földgáz távvezeték a  Rába-híd közelében a 
MOL tulajdonában lévő átadóállomáson éri el a várost. Az évek során egyre bővült a 
vezeték hálózat hossza. A gázszolgáltatást az ÉGÁZ végzi, a szolgáltatás minőségével 
az  utóbbi  években  jelentősebb  probléma  nem  volt.  A  hálózat  bővülésével 
párhuzamosan nőtt a gázhálózatba bekötött lakások aránya is, amely 2006-ban kissé 
meghaladta a lakásállomány felét.

4.5. Épített környezet  

A város rendezési tervei az alábbiak:

Belváros:
Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  9/2007.  (II.  23.)  számú 
Körmend belváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelete.

Körmend (kivéve belváros):
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 36/2003. 
(XII. 01.) számú a szabályozási tervről és a helyi építési szabályzatról szóló rendelete

4.6. A lakosság egészségi állapota, környezet-egészségügyi összefüggések

A  településre  vonatkozóan  környezet-egészségügyi  szempontból  közvetlen  adatok 
nem  állnak  rendelkezésre.  A  Nyugat-dunántúli  régióra  (ezen  belül  Vas  megyére) 
vonatkozó adatok alapján elmondható, hogy  a térség lakosságának általános egészségi 
állapota jobbnak mondható, mint egy átlagos magyar állampolgáré..
A  lakosság  számára  a  legnagyobb  betegségterhet  a  keringési  rendszer  betegségei 
jelentik.  A második leggyakoribb halálok a daganatok okozta halálozás. Az országos 
adatokhoz képest összességében kedvezőbbek a régióban élők mutatói. Az alkoholos 
májbetegség és májzsugor miatti halálozás átmeneti javulást mutatott az 1995-1996-os 
években, azonban az elmúlt években mindkét nem esetében romlottak a mutatók. 
A légzőrendszer betegségei a férfiak körében okoz többlethalálozást. A szakfőorvosi 
jelentések szerint a gyermekek és a felnőttek körében az allergiás betegségek egyre 
gyakoribbak.  A mozgásszervi  betegségek közül  a  csontritkulás  magas  előfordulása 
miatt  népbetegségnek számít.  A szakfőorvosi és a háziorvosi morbiditási jelentések 
szerint a betegek száma növekszik. A rokkantosítás 10-12%-ban mentális betegségek 
miatt válik szükségessé. A hazai lakosság egészségi, de különösen halálozási mutatói 
jól jelzik, hogy e téren nagyon súlyos problémával kell szembenézni, amelyért részben 
a környezeti ártalmak okolhatók.

5. Önállóan kezelt hatótényezők

5.1. Hulladék

A 2000. évi XLIII.  tv.  és a hozzá kapcsolódó hulladékkezelés végzéséről, hulladék 
lerakásról, a közszolgáltatás szabályainak követelményeiről szóló hatályos rendeletek 
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előírják  a  települési  önkormányzatoknak  a  kötelezően  ellátandó  közszolgáltatás 
végzését.
A városban keletkezett lakossági hulladék kezelését a ZALA-DEPO Kft. végzi 2003. I. 
1-től, 10 éves szerződés alapján. A szállítást heti egyszer normál edényekkel végzi a 
cég,  a  szilárd  hulladékot  (kb.  2700  t/év)  a  zalaegerszegi  depóban  helyezi  el.  A 
háztartások  97,2  %-a  bekapcsolódott  a  szervezett  hulladékszállításba,  ez  jóval 
magasabb  arány,  mint  a  vasi  kisvárosoké  általában.  A  lakossági  szelektív 
hulladékgyűjtés  csak  részben  valósult  meg,  de  2003-ban  egy  sikeres  pályázat 
következtében  15  nagy  konténert  helyeztek  el  a  városban,  melybe  lehetőség  van 
szelektíven elhelyezni a hulladékot.

Körmend Város Önkormányzata évente egy alkalommal a közszolgáltatási szerződés 
alapján lomtalanítást végeztet a város közigazgatási területén.
A közületi hulladékgyűjtést és szállítást a Müllex-Körmend Kft. végzi, és szállítja a 
hulladékot  a  Harasztifaluban  található  korszerű  hulladéklerakóba.  A  város  egyre 
csökkenő lakossági folyékony hulladékát a Drain Team ÖKO Környezetgazdálkodási 
Kft. szállítja el.

A veszélyes hulladékok begyűjtését és elszállítását a cégek maguk intézik, többnyire a 
Megoldás Kft. igénybevételével.

2008-ban Körmend Város Önkormányzata csatlakozott a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Projekthez.

5.2. Zaj és rezgés

A zaj  és  rezgésterhelés  elsősorban a  8.  számú főút  mentén keletkezik.  Az átmenő 
forgalom  igen  nagy,  időszakosan  kiemelkedő,  mely  a  főút  közvetlen  közelében 
található  építményeket,  illetve  a  benne  élők  egészségét  hosszú  távon  jelentősen 
károsíthatja. Az Ipari út megépítésével a település tehergépjárművek általi terhelését 
sikerült csökkenteni. Ipari zaj nem jellemző.

Kereskedelmi,  vendéglátási,  településüzemeltetési  zajterhelés  időszakosan 
tapasztalható.  A város közigazgatási  területén a zaj-  és  rezgésvédelmi szabályozást 
Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  helyi  környezetvédelem 
szabályairól szóló 24/2003. (VII. 01.) számú rendeletének 13. §-a határozza meg. 
Az utóbbi években közlekedési zaj- és rezgésterheléses vizsgálatok elvégzésére nem 
került sor a városban.

5.3. Környezetbiztonság

A  környezetbiztonságot  a  közigazgatási  területen  jelenleg  közvetlenül  nem 
veszélyezteti  semmi. Meg kell említeni  a sajtgyár leégését,  mely a Tesco áruházat, 
valamint az OMW üzemanyagtöltő állomást veszélyeztette.
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III. A környezeti célállapot meghatározása

A Program alapvető  célkitűzése  a  fenntartható  fejlődéshez  szükséges  legfontosabb 
környezetvédelmi,  társadalmi  és  gazdasági  feltételek  kialakítása  és  a 
környezetvédelem  stratégiai  feladatainak  meghatározása.  Ehhez  konkrét 
beavatkozásokra,  bizonyos  tevékenységeket  ösztönző,  másokat  korlátozó 
szabályozásra  van  szükség.  A  Program  célja  nemcsak  a  legfontosabb  környezeti 
problémák feltárása, hanem azok megoldása is.

A program fő céljai:
• az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, 

veszélyeztető  hatások  megelőzése,  csökkentése,  megszüntetése;  a  megfelelő 
életminőséghez  szükséges  környezeti  állapot  megőrzése,  javítása  és 
helyreállítása;

• az  élő  és  élettelen  környezet  természetközeli  állapotának  megőrzése,  a 
természetes  rendszerek  és  természeti  értékek  megóvása,  fennmaradásának 
biztosítása,  a  bioszféra  sokszínűségének  megtartása,  a  természeti 
folyamatokban rejlő információk megőrzése;

• a  természeti  erőforrásokkal  való  gazdálkodásban  a  fenntartható  fejlődés 
elveinek figyelembevétele, a lételemnek tekintett természeti erőforrásokkal (víz, 
föld,  levegő)  való  takarékos,  értékvédő  gazdálkodás,  ezeknek  a  következő 
nemzedékek számára való megtartása;

• az előzőekkel összefüggésben a gazdasági fejlődés és a környezet harmonikus, 
az  ésszerű  környezet-igénybevételre  és  a  minimális  környezetkárosításra 
törekvő viszonyának megvalósítása.

1. A környezeti elemek védelme 

1.1. Levegőtisztaság védelem

Általánosságban  megfogalmazható  cél  a  légszennyező  források  kibocsátásának 
csökkentése, valamint az eseti szennyezések (tarlóégetés, kerti és egyéb hulladékok 
égetése) csökkentése. A település légszennyezettségét fel kell mérni, a légszennyező 
adatok nyilvánosságra hozása, a lakosság tájékoztatása mellett.

Cél  lehet  a  kommunális  fűtésből  eredő  káros  kibocsátások  csökkentése,  a  fűtési 
energiaigény csökkentésével  kis  szennyezőanyag-kibocsátású  tüzelőberendezések és 
megfelelő minőségű tüzelőanyagok alkalmazásával.  A káros kibocsátás csökkenését 
eredményező építőipari, építészeti megoldásokat előnyben kell részesíteni. A megújuló 
energiaforrások  használatának  akadályait  meg  kell  szüntetni,  fokozatosan  ki  kell 
építeni elősegítésének rendszerét. 

Levegőtisztaság védelem
- Lehetőség szerint elő kell segíteni az elkerülő út megépítését.
- A kommunális fűtésből eredő káros kibocsátást csökkenteni kell.
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- A helyhez kötött levegő szennyező források folyamatos ellenőrzésével, szükség 
esetén  légszennyezési  bírság  kiszabásával,  hatósági  intézkedésekkel  ki  kell 
kényszeríteni a határérték alatti szennyezőanyag kibocsájtásokat.

- A levegőszennyező forrásokról telephely szerinti nyilvántartást kell vezetni. A 
vállalkozói  tevékenység  ellenőrzése  során  vizsgálni  kell  a  levegőtisztaság 
védelmi előírások betartását, szükség esetén a hatósági intézkedéseket meg kell 
tenni.

- Új  létesítmények  vagy  meglévő  létesítményekben  új  technológia  telepítése 
esetén azok várható környezeti hatásait megfelelő dokumentáció bekérésével, 
szükség esetén szakértők bevonásával vizsgálni kell.

- Az  avar  és  a  kerti  hulladék  nyílt  téri  égetését  szabályozó  önkormányzati 
rendelet betartását ellenőrizni kell.

- A városra vonatkozó füst-ködriadó tervet kell kidolgozni.
- A  város  közigazgatási  területén  lévő  benzinkutak  üzemeltetőit  olyan 

berendezések beszerzésére  kell  felhívni,  amely a  lefejtés  és  a  töltés  közbeni 
párolgást  megakadályozza.  A  felkészítési  időszak  1  év.  Új  töltő  állomások 
létesítésénél az építési engedélyt csak ilyen feltételek biztosítása esetén lehet 
kiadni.

- El  kell  készíteni  a  város  légszennyezési  alaptérképét  a  rendelkezésre  álló,  - 
illetve mérési adatok alapján.

- Elő kell segíteni a kis légszennyezéssel járó fűtőanyagok felhasználását.
- Az  energiatakarékosság  érdekében  az  intézmények,  lakások  utólagos 

hőszigetelését szükséges támogatni.
- A még ki nem épített belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítését kell 

előtérbe helyezni.

A levegőtisztasággal-védelemmel kapcsolatos jogszabályok gyűjteményét,  a  jegyzői 
hatáskörrel kapcsolatos egyes jogszabályokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

1.2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme

Ivóvíz védelem
- Az ivóvízellátást biztosító vízkészletet fokozott védelemben kell részesíteni.
- Azonosítani kell azokat a területeket, ahol természeti okok, folyamatok miatt a 

felszín alatti víz minősége eltér a WHO ivóvíz szabványban előírt határértéktől.
- A lakosság biztonságos ivóvíz ellátásának feltételeit továbbra is biztosítani kell.
- Az  ivóvízbázis  védő  területén  a  víz  készletre  veszélyt  jelentő  üzem  nem 

létesíthető.
- Az  ivóvízbázis  védőterületén  környezetkímélő  mezőgazdasági  gyakorlat 

bevezetése ajánlatos.

A kommunális szennyvízkezelés
- A  közcsatornán  élővízbe  vezetett  szennyvizet  meg  kell  tisztítani,  szennyvíz 

élővízbe nem kerülhet.
- Az  ipari  és  mezőgazdasági  üzemek  közcsatornába  kerülő  szennyvizet 

előtisztítani kell, a direkt rákötéseket meg kell szüntetni.
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- A  mérgező  anyagokat  tartalmazó  ipari  szennyvíz  nem  juthat  kommunális 
szennycsatornába.

- A  mérgező  anyagokat  tartalmazó  ipari  szennyvíz  nem  juthat  kommunális 
szennycsatornába.

- A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető szennyezőforrásokat fel kell deríteni 
és megszüntetni.

- Az élő, - réteg és talajvizek védelme érdekében a város szennyvízcsatornával 
ellátatlan  területein  a  kiépítést  éves  ütemezésben  2012.  év  végére  be  kell 
fejezni.

- A folyékony hulladék talajba jutó mennyiségének csökkentéséhez növelni kell a 
csatornázott területek arányát.

- A  közcsatornával  egyelőre  nem  rendelkező  területeken  csak  zárt 
szennyvízgyűjtő alakítható ki.

A csapadékvíz-elvezetés
- A csapadékvíz hálózatot, műtárgyakat évente felül kell vizsgálni, az állapotot 

rögzíteni kell, belterületen a nyílt árkokat mederlappal burkolni kell.
- A csapadékvíz  elvezetésére  szolgáló  hálózat,  nyílt  árok  működő képességét, 

fenntartását biztosítani kell. Belterületen a nyílt árkot mederlappal burkolni kell.
- A csapadékvíz csatornára kötött szennyvíz rákötések megszüntetése érdekében 

az  ingatlanok  tulajdonosait,  kezelőit  a  szennyvízcsatornára  való  rákötésre 
kötelezni kell, az egyesített rendszert meg kell szüntetni.

- A  csapadékvíz-elvezető  közcsatornából  származó  iszapot  komposztálással 
ártalmatlanítani kell.

- Ár- és belvízvédelem

A  vízvédelemmel  kapcsolatos  jogszabályok  gyűjteményét,  a  jegyzői  hatáskörrel 
kapcsolatos egyes jogszabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 

1.3. Talajvédelem

A földvédelem kiterjed  a  földfelszín  -  különös  tekintettel  a  talaj  -,  a  felszín  alatti 
rétegek, a kőzetek és az ásványok, ezek természetes és átmeneti formái és folyamatai 
védelmére.
E  környezeti  elem  alapvető  közege,  befogadója  az  élővilág,  a  víz  és  az  épített 
környezet különféle megjelenési formáinak.
A talaj  öntisztuló,  átmeneti  tározó (pufferoló)  képességével jelentősen hozzájárul  a 
környezetet érő terhelés csökkentéséhez, így a felszín alatti vizek védelméhez.
A  különféle  igénybevételek  esetén  fontos  kiemelni,  hogy  a  természetes  biológiai, 
kémiai,  fizikai  folyamatok  és  az  emberi  tevékenység  okozta  hatások  egyrészt 
meghatározzák e környezeti elem állapotát, másrészt visszahatnak a természetre és a 
terület- és vízhasználati lehetőségekre is.
A talajok  minőségének  romlását   (talajdegradációs  folyamatok:  víz  és  szél  okozta 
talajerózió, savanyosodás, szikesedés, tömörödés, szervesanyag-tartalom csökkenése) 
helyi szinten is meg kell akadályozni. 
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A  talajvédelemmel  kapcsolatos  jogszabályok  gyűjteményét,  a  jegyzői  hatáskörrel 
kapcsolatos egyes jogszabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 

2. Települési és épített környezet védelme

2.1. A települési környezet védelme

A Nemzeti Környezetvédelmi Program célállapotként egy kevesebb környezeti eredetű 
stresszhatást  közvetítő,  jobb  környezeti  állapotjellemzőkkel  rendelkező  települési 
környezet  hosszabb  távú  kialakítását  jelöli  meg.  Ennek  megfelelően  az  általános 
településkörnyezeti célok a következők:

• A települési légszennyezés csökkentése, de legalább a mai jó szinten tartása
• A  település  csatornázottságának,  szennyvíztisztításának, 

szennyvízkezelésének megoldása, az ivóvízbázisok védelme.
• A szelektív  hulladékgyűjtés  elterjedésének elősegítése,  a  településtisztasági 

feladatok ellátásának fejlesztése.
• A településen  a  környezeti  zaj-  és  rezgésterhelés  egészséget  és  közérzetet 

veszélyeztető hatásainak megelőzése.
• A  települési  zöldfelületek  lehető  legnagyobb  mértékű  fejlesztése  mind 

minőségi,  mind  mennyiségi  vonatkozásban,  a  belterületi  zöldfelületek 
kiterjedésének szinten tartása.

• A  sport-  és  rekreációs  szerepű  létesítmények  és  területek  kialakítása  és 
fejlesztése.

• A  lakosság  bevonása  a  települési  környezetvédelmi  döntésekbe  és  azok 
végrehajtásába.

• A  település  területén  található  természeti  értékek,  élőhelyek  védelme  és 
sokszínűségének megőrzése.

• Megújuló energiaformák felhasználása. 
• Solar – és szélenergia felhasználásán alapuló beruházások támogatása.
• A  Rába  vízenergiája  felhasználásának  lehetőségei,  esetleges  páylázatok 

alapján megvalósítható.  
• Az  épület-felújítások  támogatása,  az  épület  állomány  védelme.  (Különös 

tekintettel a műemlék és helyi védelem alatt álló épületekre) 
• A közlekedési légszennyezés csökkentése, elkerülő út építése
• A csatornázott területek bővítése, elkerülő út építése
• A csatornázott területek bővítése, az egyesített rendszerek megszüntetése.
• a településtisztasági feladatok ellátásának fejlesztése. A településkép általános 

tisztaságának javítása.

2.2. Az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai

Az emberi egészséggel kapcsolatosan problémákat és teendőket részletesen a WHO 
útmutatása  alapján  kidolgozott  Nemzeti  Környezet-egészségügyi  Akcióprogram 
tárgyalja.  Települési  szinten  itt  ki  lehet  emelni  a  sportolás  társadalmi  és  nevelési 
fontosságának érvényesítését.
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2.3. Az épített környezet védelme

Az  épített  környezet  védelme  érdekében  a  károsodott,  tönkrement  egyes  épületek 
felmérésére  és  rendbehozatalára,  a  fenntartási  tevékenység  javítására,  megfelelő 
szabályozás kialakítására és alkalmazására megfelelő stratégiát kell kidolgozni. Itt a 
tulajdonviszonyok miatt nehézkes a megoldás.

A település az alábbi rendezési tervekkel rendelkezik:

Belváros:
Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  9/2007.  (II.  23.)  számú 
Körmend belváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelete, mely 
módosítva  lett  a  19/2008(IV.  27.)  rendelettel  elfogadott  Körmend  város 
településszerkezeti és módosítási tervével

Körmend (kivéve belváros):
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 36/2003. 
(XII. 01.) számú a szabályozási tervről és a helyi építési szabályzatról szóló rendelete.

A Várkert megújítása pályázat útján tervezett (SI-HU-1-2-018) 

A települési környezet védelme érdekében az alábbi feladatok megoldása szükséges:
- Az  épület-felújítások  támogatása,  az  épület  állomány  védelme.  (Különös 

tekintettel a műemlék és helyi védelem alatt álló épületekre)
- A közlekedési légszennyezés csökkentése, elkerülő út építése
- A csatornázott területek bővítése, elkerülő út építése
- A csatornázott területek bővítése, az egyesített rendszerek megszüntetése.
- a településtisztasági feladatok ellátásának fejlesztése. A településkép általános 

tisztaságának javítása.
- A történelmi városközpont rehabilitációja.
- lakótelek  panel  program   (jelenlegi  költségvetésben  20  millió  Ft  áll 

rendelkezésre)
- vállalkozások folyamatos betelepítése  

3. A természet és táj védelme

A természet és táj védelmével kapcsolatos legfontosabb feladatok az alábbiak.

 fel kell mérni a lápokat (síkláp, láperdő maradványokat), forrásokat, esetleges 
halomsírokat,

 megismerni és felvételezni szükséges a természetes, ill. természetközeli lágy- és 
fásszárú asszociációkat,

 fel kell térképezni az egyedi tájértékeket,
 kezdeményezni  szükséges  az  ex  lege  védett  területek  (lápok,  források, 

halomsírok)  miniszteri  rendeletbe  kerülését  (rendeletmódosítás),  illetve  helyi 
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önkormányzati rendelettel le kell védeni az országosan közönséges, de a tájban 
ritka, egyedi, természetközeli élőhelyeket,

 el  kell  készíteni  az  országosan  is  ritka,  egyedi,  védelmet  kívánó  természeti 
területek listáját, mely a miniszteri rendelet előkészítő anyagának része,

 el kell készíteni az egyedi tájértékek felvételi jegyzékét, mely a rendelet alkotás 
előfeltétele.

 A zöldterületek minőségi fejlesztése. A meglévő zöldfelületek szinten tartása. A 
sport-  és  rekreációs  szerepű  létesítmények,  területek  kiemelt  gondozása  és 
fejlesztése.

 a lakosság bevonása a környezetvédelmi döntésekbe és azok végrehajtásába.
 A természeti értékek védelme sokszínűségének megőrzése.

A  fenti  teendőket  egyrészt  helyi  szinten  (önkormányzati  irányítással,  jegyzői 
hatáskörben),  másrészt  a  területileg  illetékes  természetvédelmi  szervvel  (Őrségi 
Nemzeti  Park  Igazgatóság,  Őriszentpéter)  együttműködve,  tájékoztatva,  annak 
feladatkörében kell elvégezni.

A  táj  és  a  természet  védelme  nem  merülhet  ki  az  esetleges  védett  értékek 
megóvásában,  az eddig nem ismert  élőhelyek felkutatásában és  levédésében.  Nagy 
gondot kell  fordítani – és nem árt, ha ez megjelenik helyi jogi normák formájában 
(testületi határozat, önkormányzati rendelet) is – az idős fák, a természetközeli állapotú 
gyepek,  az  egyedi  tájértékek  megőrzésére,  fennmaradásuk  elősegítésére.  A  még 
meglévő remizesek, erdőfoltok, fásítások, bokrosok, cserjések pusztulását is meg kell 
akadályozni,  tudatosítani  kell  ezek  fontos  ökológiai,  tájalakító  szerepét.  Nem 
kívánatos,  sőt  egyenesen  könyörtelenség  –  a  fakitermelők  tudják  ezt  leginkább  a 
fészekpusztulások láttán bizonyítani - a fa- és cserjeirtások vegetációs, főleg költési 
időben történő elvégzése. A hulladékelhelyezés szabályozása, az égetések időbeni és 
módszerbeli (mit égethetünk és mit tegyünk veszélyes hulladékként külön tárolóba) 
korlátozása,  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek,  élővizek  védelme  …  valamennyi 
környezetvédelmi  intézkedés  közvetve  a  természet  és  benne  az  ember  védelmét 
szolgálja.  Mindezek fontosságát fel  kell  ismerni és  határozott  intézkedések mellett, 
tudatosítani  kell  az  emberekben  a  környezet-,  ill.  természetvédelem  létünket 
meghatározó szerepét. Tegyük mindezt, saját akaratunkból, önnön magunkért, és nem 
valamilyen külső, például Európai Uniós elvárások kedvéért.

4. Önállóan kezelt hatótényezők

4.1. Hulladékgazdálkodás

Alapvető cél a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott feladatok elvégzése, 
valamint a szemléletformálás. A hulladékgazdálkodási törvény az Önkormányzat főbb 
feladatait az alábbiakban fogalmazza meg: 

• Meg kell  alkotni  a  Települési  Hulladékgazdálkodási  tervet  (Körmend  város 
rendelkezik  hulladékgazdálkodási  tervvel),  ennek  felülvizsgálata  jelenleg 
folyamatban van.
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• Helyi  rendelet  megalkotása  a  különböző  rendeletek  által  előírt  követendő 
szabályozás  betartása  érdekében.  A  rendeletnek  foglalkozni  kell  a  jegyző 
hatáskörébe  rendelt  feladatkörökkel  (pld  az  elhagyott  hulladékkal 
kapcsolatosan).

A  régi  hulladéklerakót  a  hatósági  előírásoknak  megfelelően  kell  rekultiválni,  a 
monitoring rendszert kialakítani, üzemeltetni.  

További feladatok a következők:

- Veszélyes  hulladék  (gyógyszer,  vegyszer,  szárazelem,  olajszármazékok) 
szelektív gyűjtését meg kell oldani.

- A szelektív hulladékgyűjtés keretében több hasznosítható anyagot kell kinyerni.
(műanyag, üveg, fém)

- Lomtalanítási akciót kell szervezni az illegális szemétlerakatok megszüntetése 
érdekében. (Évente 1 alkalommal)

- A közterületet fokozottan kell ellenőrizni.

A  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  jogszabályok  gyűjteményét,  a  jegyzői 
hatáskörrel kapcsolatos egyes jogszabályokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 

4.2. Zaj és rezgés elleni védelem 

A zajterhelés  csökkentése  esetében konkrét  számszerű  célokat  nem lehet  megadni, 
hiszen ezek jelenleg megvalósíthatatlanok és ellenőrizhetetlenek lennének. A Nemzeti 
Környezetvédelmi  Programnak  megfelelően  a  nemzetközileg  elfogadhatatlannak 
tekinthető 75 dBA terhelés fölötti helyzetek megszüntetése lehet az elérendő általános 
cél,  míg  hosszabb  távon  a  legfeljebb  65  dBA  terhelési  szintet  lehet  még 
elfogadhatónak tekinteni.

A zaj és rezgés elleni védelem területén a következők a feladatok:
- Az új utak megépítése az előírt zajterhelés követelmény szintjének megfelelően 

valósuljon meg.  Meglévő utak mellett,  ahol  ezt  mérési  adatok alátámasztják 
zajvédő berendezéssel, kell védeni.

- A vasútvonal mellett a lakott övezeteken belül, ahol mérési adatok indokolják, 
zajvédő berendezést kell elhelyezni.

- Lakó övezetbe ékelődött  zajjal járó ipari  tevékenységet fel  kell  számolni,  az 
ipari parkba ki kell telepíteni. Új üzem kialakítása, építése során a zajvédelmi 
előírásokat be kell tartani.

- Szolgáltató tevékenység folytatása során keletkező zaj az előírt, engedélyezett 
zajkibocsátási határértéket nem haladhatja meg. A határérték túllépése zajbírság 
kivetését vonja maga után.

A  zaj-  és  rezgésvédelemmel   kapcsolatos  jogszabályok  gyűjteményét,  a  jegyzői 
hatáskörrel kapcsolatos egyes jogszabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza. 
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4.3. Környezetbiztonság

E témával kapcsolatos feladatok a következőkben foglalhatók össze:

• A környezetre vonatkozó adatok és információk gyűjtése
• illegális hulladéklerakóhely, szennyezőforrás kataszter elkésztése
• természeti érték kataszter elkészítése
• környezetállapot jelentések elkészítése
• a  környezetre  potenciálisan  veszélyt  jelentő  tevékenységek,  iparágak 

számbavétele, esetlegesen intézkedési terv kidolgozása.

IV. A program megvalósításának eszközei

1. Stratégiai alapelvek

A  Nemzeti  Környezetvédelmi  Program  a  stratégiai  alapelveit  a  következőkben 
határozza meg:

1.1. A fenntartható fejlődés

A fenntartható fejlődés két,  a piac által nem kellően érzékelhető szempontot kíván 
érvényesíteni,  a  környezeti  értékek  megtartását  és  a  jövő  generációkért  érzett 
felelősség elvét. A társadalom fenntartható fejlődésének környezetvédelmi vetülete a 
környezet fenntartható használatát jelenti, vagyis azt az alapelvet, hogy úgy javítsuk az 
emberi  élet  minőségét,  hogy  közben  a  természeti  erőforrások  és  az  életfenntartó 
ökológiai rendszerek teherbíró és megújuló képességének határain belül maradjunk. A 
fenntartható  fejlődés  feltételezi,  hogy  egyensúlyt  lehet  teremteni  a  szükségletek 
kielégítése és a környezeti értékek megőrzése között. Itt kulcskérdés a lételemek (víz, 
föld, levegő) állapotának és a természet megőrzésének igénye. Az elv érvényesítése 
megkívánja  egy  sor  nem  piaci  megoldás  érvényesítését.  Az  elvet  egyaránt 
érvényesíteni kell helyi, regionális és globális szinten.

1.2. Az elővigyázatosság elve

Az  emberi  tevékenységek  bővülésével,  a  társadalmi  és  földrajzi  munkamegosztás 
fokozódásával  és  szakosodásával  rohamosan  növekednek  és  gyakoribbá  válnak  az 
ezekből  eredő  környezeti  kockázatok.  Az  újabb  és  egyre  bonyolultabb  termelési 
rendszerek,  technológiák  alkalmazása  során  egyre  nő  a  környezeti  hatásokra 
vonatkozó  bizonytalansági  tényező.  A  kockázatok  csökkentése  érdekében  az 
elővigyázatosság elvét kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyek során súlyos 
vagy  visszafordíthatatlan  környezeti  károk  következhetnek  be  a  jövőben.  Ennek 
legjellemzőbb példái a vegyi anyagokkal kapcsolatos problémák, a nukleáris biztonság 
kérdései és a hosszabb távon fenyegető globális éghajlatváltozás.
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1.3. A megelőzés elve

A megelőzés elvének érvényesítése nélkül nem lehet előre lépni a fenntartható fejlődés 
irányába.  A  megelőzés  egyrészt  általában  lényegesen  gazdaságosabb  megoldás  az 
utólagos beavatkozásoknál, másrészt vannak olyan esetek - főleg a természeti értékek 
területén - ahol az eredeti érték semmilyen ráfordítással sem állítható helyre.
Az ilyen értékek csak a káros hatások megelőzésével óvhatók meg. Nyilvánvaló tehát, 
hogy  a  Program  által  meghatározott  szabályozási,  kutatási  és  fejlesztési 
tevékenységeknek a megelőzés a fő iránya.

A  stratégia  kulcskérdése  a  megelőzés  elvének  érvényesítése.  A  korlátozott 
erőforrásokat és lehetőségeket még azon az áron is a megelőzésre kell fordítani, hogy a 
meglévő környezetállapothoz kapcsolódó problémák felszámolása hosszabb időt vesz 
igénybe.

A megelőzés elve megköveteli,  hogy a környezetvédelem segítse és  befolyásolja  a 
technológiai  fejlődést,  részt  vegyen annak támogatásában.  Hasonlóképpen ezen elv 
érvényesítéséhez  a  környezetbarát  termékek elterjesztésének és  a  jelenleg  használt, 
környezeti problémákat okozó anyagok helyettesítésének megoldására is szükség van. 
Azokat  a  technológiai  fejlesztéseket,  innovációs  lépéseket,  termékkorszerűsítéseket, 
amelyek  a  környezet  igénybevételét,  terhelését  csökkentik,  éppen  úgy  támogatni 
szükséges, mint a csak közvetlenül környezetvédelminek tekintett beavatkozásokat. A 
környezetvédelem  segítse  és  ösztönözze  a  környezettudatos  irányítási  módszerek 
bevezetését, valamint a technológiai fejlődést, vegyen részt azok támogatásában.

1.4. Partneri viszony

A környezetpolitika kialakítása és megvalósítása során a Program partneri  viszonyt 
kíván kialakítani a különböző szereplőkkel, és ezt a stratégia elvei is tükrözik. Ennek 
érdekében  meg  kell  teremteni  az  egyes  közigazgatási  szintek  közötti  hatékony  és 
folyamatos együttműködés feltételeit. A "szubszidiaritás" elvét követve egyre nagyobb 
szerep  jut  az  önkormányzatoknak  és  társulásaiknak  a  környezeti  problémák 
megoldásában. A központi kormányzat környezetpolitikájának e tevékenységeket kell 
elősegítenie és szolgálnia. A közigazgatás valamennyi szintjén törekedni kell a nyílt és 
eredményes  kapcsolatok  megteremtésére  az  önkéntes  állampolgári  csoportokkal  és 
szervezeteikkel. Külön kiemelendő, hogy új alapokra kell helyezni a magánszektorral 
való együttműködést.

A stratégiát és magát a Programot elfogadhatóvá kell tenni a társadalom számára. A 
környezetvédelmi  beavatkozások  hatékonyságának  biztosítása,  az  érintettekkel  való 
viszony  javítása,  a  megelőzés  elvének  érvényesítése  érdekében  előre  kell  lépni  a 
környezetvédelmi céloknak a többi ágazat politikájába való integrálása kérdésében. A 
fenti célok csak akkor biztosíthatók, ha ez az utóbbi törekvés sikeres.
Javítani kell a gazdálkodók részvételi lehetőségeit a környezetvédelemben, így ahol ez 
lehetséges,  olyan  megoldásokat  kell  kialakítani,  amelyek  az  érintettek  számára 
gazdasági haszonnal is járnak. Ebből a szempontból szakítani kell azzal a szemlélettel, 
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hogy csak azok a fejlesztések támogathatók környezetvédelmi szempontból, amelyek 
valamilyen  száz  százalékig  környezetvédelminek  minősített  "csővégi"  megoldást 
jelentenek.  Erre  annál  is  inkább  szükség  van,  mert  a  vállalkozók  részvétele  nem 
megfelelő mértékű a környezetvédelmi fejlesztések terén. Mindezek alapján a stratégia 
egyik  legfontosabb  eleme  a  vállalkozók  részvételének  növelése  a 
környezetvédelemben.

Az adózás körül kialakult viszonyok jól jellemzik, hogy az érintettek közötti egyetértés 
nélkül  nem  lehet  hatékony  rendszert  működtetni.  A  környezetvédelemnek  ezt  a 
összhangot meg kell teremtenie: vonatkozik ez a kormányzati szintre éppen úgy mint a 
területi  szervezetekre.  A felügyelőségeket  hosszabb távon feltétlenül  erősíteni  kell, 
abból a célból is, hogy a vállalkozók segítséget kapjanak a megoldások keresésében. 
Olyan együttműködésre van szükség, amely a bizalomra és a jó szándékra épít.  Az 
állam felelőssége az, hogy ezeket a folyamatokat elindítsa és segítse.

1.5. Gazdaszemlélet

A  környezetvédelemnek  olyan  kötelező  feladatai  is  vannak,  amelyek  nem 
kapcsolhatók  a  piacgazdasághoz,  ezért  szükség  van  olyan  megoldásokra,  amelyek 
környezetvédelmi és természetmegőrzési célokat valósítanak meg és ehhez biztosítják 
a gazdasági eszközöket.

Ennek feltétele, hogy mind az állam szintjén, mind az önkormányzatoknál az értékek 
megtartásának  érdekében  kialakuljon  egy  "gazdatípusú  szemlélet"  és  az  ennek 
megfelelő felelősségtudat is.

A  stratégia  célként  tűzi  ki  az  állami  és  önkormányzati  környezetvédelmi 
példamutatást,  mert  e  nélkül  nem  várható  el  a  lakosságtól  és  a  vállalkozóktól  a 
környezetvédelem érdekében történő cselekvés. Ehhez a példamutatáshoz nem csupán 
a "gazda" módjára való viselkedésre, de a megalkotott szabályok betartására is szükség 
van. A gazdaszerep, a "jó háztartásvezetés" gyakorlata annál erősebben jelentkezhet, 
minél  konkrétabb  maga  a  gazdálkodás  tárgya.  A  problémák  megjelenése  és  azok 
gyakorlati  megoldása  is  helyi  vagy  regionális  szinten  a  legjellemzőbb.  Ennek 
megfelelően a stratégia olyan megoldásokat képvisel,  amelyek nagyobb lehetőséget 
teremtenek  a  helyi  és  a  regionális  szinten  a  társadalmi  részvételre  és  a 
beavatkozásokra.

2. Finanszírozás alapkérdései

A  korszerű  környezetpolitika  előrelátó,  célorientált  és  integrált  megközelítést,  a 
különböző  területi  szintek  és  az  ágazatok  közötti  egyeztetett  tervezést, 
programkészítést  és  megvalósítást  igényel.  A  környezetvédelmi  törvény  ennek 
szellemében rendelkezik  a  megyei  és  települési  önkormányzatok  környezetvédelmi 
programalkotásának  kereteiről  és  rendjéről.  E  törvény  előírja  a  Nemzeti 
Környezetvédelmi  Program  végrehajtásának  kétévenkénti  értékelését,  és  ennek 
megfelelően a szükségessé váló tervezési módosításokat. A Program és a különböző 
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szintű tervek,  illetve  programok megalapozott  összehangolásához elengedhetetlen a 
környezetpolitikai  tervezés  átfogó  módszertanának  kidolgozása  és  rendszeres 
továbbfejlesztése.  Ennek  érdekében  a  törvénnyel  összhangban  ki  kell  dolgozni  a 
települési  és  megyei  önkormányzatok számára  a  környezetvédelmi programkészítés 
útmutatóit és ezek alkalmazásának jogszabályi kereteit.

A folyamatosan alkalmazott stratégiai tervezési módszerek a központi kormányzati, a 
regionális, megyei és a helyi szinten egyaránt jó lehetőséget biztosítanak a környezeti 
célok,  prioritások  és  problémamegoldási  módozatok  pontosabb  mérlegelésére.  A 
stratégiai  tervezés  alkalmas  az  állandóan  változó  külső  környezet  új  kihívásaihoz 
történő  alkalmazkodás  elősegítésére,  a  környezetvédelem  eszköztárát  gazdagító  új 
megoldások folyamatos elsajátítására.  Ugyanakkor a számításba vehető alternatívák 
feltárása révén lehetőséget nyújt a különböző környezeti kockázatok csökkentésére, 
illetve  megelőzésére,  a  szükséges  pénzügyi  források,  költségvetési  igények  pontos 
megfogalmazására, az erőforrások optimális hasznosítására.

A  szabályozásnak  egységes  jogelveken  kell  nyugodnia,  a  büntetések  és  bírságok 
esetében a felróhatóság és a felelősség is lényeges döntési szempont, míg a szabályok 
betartása esetén alkalmazott megoldásoknál (díj, járulékrendszer) a "szennyező fizet" 
elvet egyértelműen kell érvényesíteni.

A  "szennyező  fizet"  elv  csak  korlátozottan  alkalmazható  akkor,  ha  a  szabályozás 
valamilyen jogsértést büntet,  hiszen az elv nem a felróhatóságra épül.  Az egységes 
elvek  érvényesítéséhez  a  jelenleginél  világosabb  tulajdonviszonyokra  és  ehhez 
kapcsolódóan  egyértelműbb  felelősségi  viszonyokra  van  szükség.  A  felelősséget 
illetően a jelenleg kialakult helyzetért mindenkit - államot és állampolgárt, vállalatot és 
fogyasztót - egyaránt felelősség terhel. Ez nagyon eltérő mértékű, de a megfelelő részt 
mindenkinek vállalnia kell.

A  problémák  megoldásánál,  a  terhek  elosztásánál  a  megosztott  felelősség  elvét 
szükséges  figyelembe  venni,  azaz  a  Program  a  társadalom  minden  szereplőjének 
részvételére számít, de mindenki számára kíván hasznokat is elérni.

A  szabályozás  alapja  a  legtöbb  esetben  egy-egy  helyi  vagy  regionális  szinten 
megjelenő környezeti probléma megoldása. A szabályozás hatékonyságának javítását 
csak  akkor  lehet  elérni,  ha  a  kiválasztott  eszközök  megfelelnek  a  megoldandó 
probléma jellegének. Hatékonysági szempontból elengedhetetlen, hogy a szabályozási 
rendszer  bizonyos  elemei  tükrözzék  a  helyi  és  regionális  környezeti  problémák 
sajátosságait.  Ennek  érdekében  folyamatosan  át  kell  tekinteni  a  környezetvédelem 
ösztönző és finanszírozási rendszerének működését.

Összességében a környezetvédelmi szabályozásnak egységes, összehangolt rendszert 
kell alkotnia, amelynek elemeit csak az egész rendszer összefüggéseinek megóvásával 
lehet változtatni.
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3. Intézményi rendszer

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a környezetvédelem szervezeti rendszere mindig 
olyan  problémákkal  küzdött,  amelyek  bizonyos  jogkörök  hiányára,  a  környezeti 
elemek  és  rendszer  feletti  rendelkezés  korlátozottságára  vagy  nem létező  szintjére 
vezethetők  vissza.  Az  ilyen  jellegű  gondok  fenn  fognak  maradni,  de  megfelelő 
intézményi  rendszerrel  és  infrastruktúrával,  valamint  hatékony  kapcsolatrendszerrel 
áthidalható a problémák jelentős része.

A  Program  megvalósítása  szempontjából  alapvető  a  környezetvédelem 
intézményrendszerének erősítése  mind az  országos  hatáskörű intézmények szintjén, 
mind a regionális és helyi szinten. E nélkül veszélybe kerülhet a fenntartható fejlődés 
elvének gyakorlati  érvényesítése,  a  közérdek védelme,  az  állami feladatok ellátása. 
Főbb ilyen létesítmények a településen az óvoda, iskola, színház, mozi, művelődési 
ház, védőnői szolgálat, könyvtár stb.

4. A társadalmi részvétel és tudatosság erősítése

A Program megvalósításában nagy szerep hárul a társadalom különböző szereplőire, 
szervezeteire. Ebben a vonatkozásban sajátos feladatai vannak az önkormányzatoknak 
a  környezetvédelmi,  természetvédelmi  és  a  területfejlesztési  törvénnyel  is 
összhangban.

A  környezetvédelmi  ismeretek  és  az  ökológiai  szemlélet  kialakítása  minden 
állampolgár  és  minden  szakma  számára  elengedhetetlen  a  fenntartható  fejlődés 
irányába való előrelépés igénye miatt. Az oktatás, képzés, tájékoztatás feladata, hogy 
az emberek számára világossá tegye az egyes döntéseik környezeti következményeit és 
a helyes megoldások módozatait.

A társadalom környezethez való viszonyában a tömegtájékoztatási eszközöknek döntő 
szerepe  van.  Célszerű  lenne  kábeltelevíziós  szolgáltatás  bevezetése,  itt  lehetőség 
szerint  a  környezetvédelmi  tájékoztatás  eddigieknél  hatékonyabb  formáinak 
alkalmazását kell elősegíteni. 

A társadalom szempontjából alapvető elvárás az információhoz való jog biztosítása. 
Ebből  a  szempontból  nem  elegendő  a  környezeti  állapotadatok  megadása,  hanem 
szükség  van  az  okok,  okozók  tisztázására  is,  mert  e  nélkül  a  védekezésnek 
korlátozottak  a  lehetőségei.  Javítani  kell  az  információhoz  jutás  lehetőségeit.  A 
társadalom  tudatossága  csak  olyan  körülmények  között  növelhető,  amelynél  a 
valóságos helyzet ismertetése a normális állapot, és ez nem lehet állandó mérlegelés 
tárgya.

A  társadalmi  részvétel  és  a  tudatosság  erősítésében  kiemelkedő  szerepe  van  a 
közoktatási  és  kulturális  intézményekben  folyó  tevékenységnek.  Ezeknek  a 
tevékenységeknek a művelődési ház és a színház ad helyet.  
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5. A program pénzügyi igényei

Program Költségigény Határidő
Szennyvíztisztítás, csatornázás, 
elvezetés 

700 millió Ft 
KEOP pályázat 

7-.1.2.0-2008-0276

2011-ig

Térségi vízmű ivóvízminőség 
javítása

260 millió Ft 2011

Rábán aluli szennyvíz 120 millió Ft 2012

Várkert vízpótlás SI-HU1-2-018 200 millió Ft 2011

Hulladéklerakó rekultiváció 
előkészítése

ISPA 2011

Hulladékgazdálkodási terv 
felülvizsgálata

250 ezer Ft 2010. 02. 28.

Monitoring kutak 2,4 millió Ft 2011

Szombathely, 2010. február

Témafelelős:

Kapolcsi Imre
okl. építőmérnök

víz- és hulladékgazdálkodási szakértő
F-498/2005.
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