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ELŐSZÓ
Celldömölk Magyarország nyugati részén, Vas megyében található.
Celldömölk városát magában foglaló Vas megye az országhatár mentén, délen Zala megyével,
keleten Veszprém megyével, északon Győr-Moson-Sopron megyével határos.
Celldömölk 50,61 km2-en terül el, lakóniak száma 11 043 fő (önkormányzati adat). A város a
megye keleti részén fekszik. Kistérségi központ.
A város mind közúton, mind vasúton jól megközelíthető. Celldömölk a 8-as főút jánosházi
leágazásától északra, a megyeközponttól 42 km-re található. A városon a Székesfehérvár –
Szombathely ill. a Győr-Celldömölk vasútvonal halad keresztül.
A tervezési terület elhelyezkedését a Térképmelléklet 1. számú térképe mutatja be.

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.

1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C

5

Celldömölk Város Települési Környezetvédelmi Programja

BEVEZETÉS
Magyarországon, a környezet védelméről legmagasabb jogszabályi szinten Magyarország
Alaptörvénye rendelkezik:
„P) cikk
A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet
közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való
megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
„XXI. cikk
(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.
(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.
(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni.”
Az Alaptörvényben elismert jogok és kötelezettségek érvényesítését Magyarország többek
között a környezet védelmével valósítja meg. A környezetvédelmi feladatok teljesítése
érdekében Magyarország jogszabályban rögzíti a feladatokat, létrehozza és feljogosítja a
végrehajtó szerveket, illetve a feladatok végrehajtása érdekében biztosítja a pénzügyi
feltételeket.
A környezetvédelmi feladatok legalapvetőbb törvényi szintű összefoglalását a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény (a továbbiakban:
környezetvédelmi törvény) tartalmazza.
A környezetvédelmi törvény több helyen rendelkezik az egyes feladatok végrehajtásához
kapcsolódó jogszabályok elfogadásának szükségességéről, emiatt kerettörvény jellege van. A
kerettörvény jellegből fakad, hogy a környezetvédelmi törvény rendelkezéseivel több
törvénynek is összhangban kell állnia, illetve számos végrehajtási rendelet megalkotására ad
felhatalmazást.
A települési környezetvédelmi program készítését a környezetvédelmi törvény 46. §-ának (1)
bekezdése írja elő.
A törvény szerint:
A települési önkormányzat … a környezet védelme érdekében
• önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, melyet képviselőtestülete, közgyűlése hagy jóvá;
• elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség
szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;
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•
•

A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program
megújítását, illetve felülvizsgálatát követően felülvizsgálja
Gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel
kíséri a feladatok ellátását.

A törvényi kötelezettségnek megfelelően Celldömölk Város települési környezetvédelmi
program elkészítésére adott megbízást a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1125 Budapest,
Galgóczy köz 6/C fsz.3.) részére.
A települési környezetvédelmi programot fentiek figyelembe vételével a környezetvédelmi
törvény 48/E. § -ban meghatározott tartalom szerint dolgoztuk ki.
A program kidolgozása során a környezetvédelmi törvény előírásain túl figyelembe vettük:
•

•
•
•
•
•
•
•

a Nemzeti Környezetvédelmi Program III. és végrehajtandó akcióprogramokat,
kiemelten
o a Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód akcióprogramot,
o az Éghajlatváltozás akcióprogramot
o a Települési környezetminőség akcióprogramot,
o a Biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem akcióprogramot,
o a Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogramot,
o a Hulladékgazdálkodás akcióprogramot,
o a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben foglalt követelményeket, továbbá
Celldömölk Településszerkezeti és Szabályozási Terve, Helyi Építési Szabályzat
előírásait,
Celldömölk Város Képviselő Testülete által elfogadott, a környezet védelmét érintő
helyi rendeletekben foglalt előírásokat,
Celldömölk város internetes portálját,
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer internetes portálját
Természetvédelem hivatalos honlapját,
Fejlesztési terveket
Rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkat:
o Településszerkezeti Terv teljes dokumentációja az alátámasztó, és jóváhagyott
munkarészekkel, Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal
o MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Magyarország kistájainak katasztere
o 2010. évi KSH statisztikai évkönyv Vas megye
o Európai Atelier 70 Kft- BME Környezetgazdaságtan Tsz.- Útmutató a
Fenntartható Fejlődése Helyi Programjai (Local Agenta 21) elkészítéséhez
o Kemenesvíz Kft. Celldömölk város vízellátása – üzemeltetési szabályzat, 2006.
o Kemenesvíz Kft. Celldömölk város szennyvízelvezetése-, tisztítása
üzemeltetési szabályzata, 2010.

Celldömölk
Város
Környezetvédelmi
Programjának
elkészítésére
munkaprogramunk az alábbiakban részletezettek szerint került lebonyolításra:

kialakított

1.) A Program készítés módszertanát megismertettük a Polgármesteri Hivatal illetékes
környezetvédelmi szakembereivel, adatigényeinket közölve.
2) Felvettük a kapcsolatot a Közszolgáltatókkal adategyeztetés céljából
PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.
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Adatkérés az alábbi szervezeti egységektől történt:
• Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal,
• Celli HUKE Hulladékkezelési Kft.
• Kemenesvíz Kft.
• Innowest Kft.
• Városgondnokság
• Lócsi József (Zöld Őrség)
• MÁV Zrt.
3) Városnézés keretében megtekintettük a város nevezetességeit, valamint természeti
értékeit
4) Az alapállapot felmérést követően a jelenlegi állapot bemutatása az Önkormányzat
képviselői részére megtörtént
A Környezetvédelmi Program szerkezete a fentiekben leírt felosztásban került összeállításra.
Sorrendiségben az alapállapot értékeléséből indultunk ki, majd a kitűzött célok kerülnek
ismertetésre. A célok kitűzését a megvalósítandó programok követik.
Az Európai Unió partnerségi elvének betartásával a tervezési folyamat során mind a három
fázisban folyamatos kapcsolatot tartottunk fenn a Városi Önkormányzat képviselőivel, a
polgármesteri hivatal munkatársaival és a hatóságok képviselőivel.
A települési környezetvédelmi program kidolgozásánál szem előtt tartottuk, hogy a program
elemeinek összhangban kell lennie a város településpolitikájával és területfejlesztési
célkitűzéseivel, a térséget érintő és a helyi programokkal, tervekkel, továbbá a környezeti
állapot minőségjavítását célzó és már folyamatban lévő beavatkozásokkal, intézkedésekkel,
beruházásokkal.
A fenntartható fejlődés Helyi Programjainak (Local Agenta 21) való megfelelés
Az állapotelemzés során a LA21-ben rögzített szempontokat a következők szerint vettük
figyelembe:
• Ügyeltünk a gondos tervezésre
• A település jelenlegi állapotáról a közszolgáltatóktól adatokat kértünk, a
rendelkezésünkre álló statisztikai adatokat az elemzések során felhasználtuk,
• Meghatároztuk a környezetvédelem szempontjából problémás területeket,
• Az állapotfelmérés egyes területei közötti kapcsolódásokat bemutattuk
• Megvizsgáltuk a településen folytatott környezetkárosító tevékenységek közvetlen és
közvetett hatását
• A lakossági véleményeket, észrevételeket a program egyes pontjainak
meghatározásába beépítettük,
• SWOT-analízist végeztünk, melynek során meghatároztuk a településen fennálló
erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket, ill. fenyegetéseket.
Az állapotfelvétel átfogja a település ökológiai, társadalmi, gazdasági fejlődését. Az
állapotfelmérést követően a B. fejezetben megfogalmaztuk az elérni kívánt célterületeket. A
kitűzött célok kiterjedtek a következő tényezőkre:
• Környezeti elemek állapotának javítása (levegőtisztaság védelem, felszíni vízvédelem,
felszín alatti vízvédelem, talajvédelem)
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•
•
•

Az önállóan kezelt hatótényezőkre (hulladékkezelés, zajvédelem)
A települési környezetre (ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés javítása, közlekedés
okozta környezetterhelés csökkentése, energiafelhasználás csökkentése, zöldfelületek
állapotának fenntartása, ill. javítása)
A lakosság egészségi állapotának javítására

A célkitűzések összeállítását követően az egyes célokhoz programokat rendeltünk, ezeket a C.
fejezetben rögzítettük, melynek során figyelembe vettük a területrendezési tervet, fejlesztési
stratégiákat, javaslatot tettünk az intézmény- és szabályozási rendszer fejlesztésére.
Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy Celldömölk Környezetvédelmi programjában
megfogalmazott célkitűzések, ill. feladatok megfelelnek a LA21 vonatkozó
célkitűzéseivel és a célok eléréséhez szükséges végrehajtási tervekkel.
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A VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK JELLEMZÉSE
Nagytérségi kitekintés
Vas megye Magyarország nyugati részén található. Északról Győr-Moson-Sopron megye,
kelten Veszprém megye, délről Zala megye, délnyugatról Szlovénia, nyugatról Ausztria
határolja. Székhelye Szombathely. Magyarország egyik legváltozatosabb területe. Vas megye
természeti adottságai alapján Magyarország egyik legváltozatosabb területe. Nyugati része
középhegység, ez a nyugat-magyarországi peremvidék, két középtájjal a Magyar Előalpokkal
és az Alpokaljával. A megye délnyugati területe a Dunántúli-dombság része, annak középtája
– a Zalai dombság – található itt. A megye területének közel fele síkság, a Kisalföld része
három középtájjal: Kemeneshát, Sopron-Vasi síkság és a Marcal-medence.
Nyugati fekvéséből s az atlanti hatások erőteljesebb érvényesüléséből fakadóan Vas megye
éghajlata kicsit hűvösebb, de kiegyenlítettebb, mint hazánké általában. Az évi
középhőmérséklet 8,5-9°C, kevés a napsütéses órák száma (1750-1800), a csapadék általában
600-700 mm, de a Kőszegi-hegységben eléri a 800-900 mm-t.
Vas megye felszín alatti és feletti vizekben gazdag. Felszíni vizeinek vízgyűjtője a Rába
folyó, amely elsősorban az Alpokalja vízfolyásait (Pinka, Sorok, Perint, Gyöngyös, Répce)
gyűjti össze. Az Őrségben ered a Zala, mely a megye déli területeinek vízgyűjtője. Sok apró,
zömmel mesterséges tó is található a megyében (Szajki-, Vadása-, bajánsenyei-, máriaújfalui-,
döröskei-, gersekaráti- stb.).
A megye nem túl gazdag iparilag hasznosítható ásványkincsekben. Legnagyobb értéket a
főleg alkáli-karbonátos termál-, ill. gyógyvíz képviseli, amely alapját képezi a gyógy- és
termálturizmusnak, s a további fejlesztéseknek. Nagy a jelentősége a természetes
széndioxidnak, a folyami kavicsnak és homoknak, a talkumnak, a zöldpalának.

A város és közvetlen környezetének általános bemutatása
A Celldömölki kistérség Vas megyében található kistérség, központja: Celldömölk.
Települései: Boba; Borgáta; Celldömölk; Csönge; Duka; Egyházashetye; Jánosháza; Karakó;
Keléd; Kemeneskápolna; Kemenesmagasi; Kemenesmihályfa; Kemenespálfa; Kemenessömjén; Kemenesszentmárton; Kenyeri; Kissomlyó; Köcsk; Mersevát; Mesteri; Nagysimonyi;
Nemeskeresztúr; Nemeskocs; Ostffyasszonyfa; Pápoc; Szergény; Tokorcs; Vönöck.
A celldömölki kistérség döntően a Kisalföld nagytájhoz tartozik, csupán az északi része
sorolható genetikailag a Dunántúli dombsághoz. A kistérség nagyobbik része a Marcalmedencében van. Területe 474,13 km², népessége 24 583 fő.
Celldömölk 50,62 km2-en terül el, lakóniak száma 11 043 fő (önkormányzati adat). A város a
megye keleti részén fekszik. Kistérségi központ.
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Celldömölk területének nagysága: 50,6 km2-en terül el, lakóniak száma 11 043 fő. A település
5 db településből alakult ki. Ezek a következők:
•
•
•
•
•

Pórdömölk,
Nemesdömölk,
Kiscell,
Alsóság,
Izsákfa.

Mai viszonylatban Pórdömölk, Nemesdölk és Kiscell alkotja a Celldömölki településrészt,
Alsóság és Izsákfa máig megőrizte különálló településrészként betöltött szerepét.
Celldömölk város főbb statisztikai mérőszámait mutatja a következő táblázat.
1. táblázat: Celldömölk város fontosabb statisztikai mérőszámai, 2010.
Terület, LakóLakásRegisztrált
hektár népesség állomány vállalkozás*
5239
10 823
4767
1526
Forrás: KSH 2010
* Forrás: Önkormányzat (2010.12.31.-i adatok)

Ebből*
Zrt.

Kkt.

Szöv.

Kft.

Bt.

1

1

5

165

90

egyéni
vállalkozás
1220

A működő vállalkozások számának alakulását mutatja a következő táblázat.
2. táblázat: Működő vállalkozások számának alakulása Celldömölk városában
Év
Működő vállalkozások száma
2008.
658
2009.
705
2010.
687
Forrás: KSH

A fenti táblázatból jól látható, hogy a működő vállalkozások száma Celldömölkön is 2009. óta
az országos tendenciának megfelelően csökkenést mutat.
Celldömölk város – kedvező földrajzi elhelyezkedése szempontjából – arra törekszik, hogy
minél inkább kihasználja meglévő adottságait. Fejlődési potenciáljainak kihasználása
érdekében a környezetvédelemre is kiemelt hangsúlyt fektetnek.
A környezetvédelem céljai számos területen megegyeznek a területfejlesztés és a vele
szorosan összefüggő területrendezés törekvéseivel. Mindezek alapján a környezetvédelem
céljait, majd a programját integrálni kell a területfejlesztés terveibe, így a koncepciókba és a
programokba.
Celldömölk Város települési környezetvédelmi programja az Önkormányzat számára jelöl ki
feladatokat. A Városi Önkormányzat vezetésével a település lakói a rendelkezésükre álló
anyagi és szellemi erőforrások felhasználásával a tennivalókat azzal a tudattal végezhetik el,
hogy a program megvalósításával egy élhető és élvezhető életminőségű települést teremtenek
maguknak.
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A.

ÁLLAPOTRÖGZÍTÉS

Celldömölk település belterülete a Kisalföld természetföldrajzi nagytájegységben, a Marcalmedencében, a Kemenesalja kavicstakaróján fekszik a Kemenesalja kistájban. A kistáj
Veszprém és Vas megye területén helyezkedik el, kiterjedése 215 km2. A területet bemutató
átnézeti térképet a térképmelléklet 1. sz. térképe tartalmazza.

A.1. ELLÁTÁSI RENDSZEREK, INFRASTRUKTÚRA
A.1.1.

Vízellátás

Celldömölk város ivóvízellátását a Kemenesvíz Kft. biztosítja.
A víziközmű vízilétesítményeiről a többször módosított 10387/2/1984. számú vízjogi
üzemeltetési engedély rendelkezik. Celldömölk a Celldömölk Körzeti Vízmű
rétegvízbázisáról kapja az ivóvizet. A vízbázisra 6 db kút települt. A vízbázisból kinyert víz
vízkémiai jellemzőit az 3. táblázat mutatja be.
A.1.1.1.

A vízművek vízi-létesítményeinek bemutatása

A.1.1.1.1. VÍZBESZERZÉS LÉTESÍTMÉNYEI
A kutak műszaki paramétereit az alábbi táblázatok szemléltetik. A kutak állapota megfelelő,
jelentős teljesítménytartalékkal rendelkeznek.
3. táblázat: Celldömölki Vízmű kútjainak általános műszaki jellemzői
Kút
jele

Létesítés
éve

B-33.
I. sz.

1961.

B-34.
II. sz.
(nem
üzemel)
B-35.
III. sz.

1961.

1961.

Kúttalp
(m)

250,3

199

199

A kút helye
EOV koordináta
hrsz.
X (m)
Y (m)

m-től

m-ig

219

214860
505460

305/290
241/228
203/192
133/124

0,0
0,0
55,0
189,0

33,54
113,70
200,78
250,30

219

214880
505470

305/290
241/228
203/192

0,0
0,0
0,0

4,0
44,30
102,0

218

214880
505470

305/290
241/228
203/192
165/155
318/302
241/228
165/155
133/124
324/312
241/228
165/155
960
820/800
720/700
620/600
460/400

0,0
0,0
0,0
143,8
0,0
0,0
21,3
68,7
32,0
0,0
133,0
0,0
0,6
0,8
1,0
0,0

34,1
150,0
199,0
199,0
8,0 acél
27,5 acél
68,7 acél
105,0 acél
52,0lecsúsz
147,0
206,0
3,9
60,0
94,6
125,0 spirál
125,0eternit

1970.

105

041/1

214060
504940

K-40.
VII. sz.

1989.

206

036/4

215046,48
504871,91

1978.

125

Szűrőzés

Átmérő
(mm)

K-38.
IV. sz.

Kemenesmihályfa
K-6.
V. sz.

Bélés csövezés

0198

215340
503920

Átmérő
(mm)

133/124

m-től
216,10
233,90

165/155

49,52
79,75

165/155

162,2
184,1

165/155
133/124

29,4
79,8

1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C

225,00
245,80

63,15
96,19

177,6
193,5

67,0
100,0

168,0
191,0

181,0
201,0

460/400

78,0

87,4

460/400
460/400
460/400

97,8
107,0
113,8

104,1
111,16
120,0

165/155
165/155

Forrás: Kemenesvíz Kft.
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4. táblázat: Celldömölki vízmű kútjainak jellemző működési adatai
Kút
jele

Létesítési adatok
Kútfej
max.
magassága Nyugalmi
üzemi
vízhoz.
m.B.f.
vízszint
vízszint
l/p

Mértékadó kútkapacitás
3

l/p

m /24 éves

B-33.
I. sz.

127,010

+3,85

408

-7,00

272

390

B-34.
II. sz.

126,920

+1,00

900

-8,80

600

864

B-35.
III. sz.

127,780

+2,5

500

-6,10

330

475

K-38.
IV. sz.

127,510

+2,2

720

-12,20

480

690

K-40.
VII. sz.

127,960

+1,5

1040

-9,8

690

993

+0,3

1620

-15,3

800

1152

K.emenesmihályfa
130,525
K-6.
V. sz.
Forrás: Kemenesvíz Kft.

Beépített
szivattyú
WILO IP-65/200-1,5
Q= 19,8 m3/h
H= 11,5 m
WILO IP-65/224-3/4
Q= 36 m3/h
H= 12,5 m
WILO IP-65/200-1,5
Q= 19,8 m3/h
H= 11,5 m
D= 14/5
Q= 600 l/p
H= 42 m
D= 14/5
Q= 600 l/p
H= 42 m
SP 70-3
Q= 1200 l/p
H= 57 m

5. táblázat: Vízkémiai adatok (2011.03.31.)
Vízminőségi jellemző
Egység
Telepképző
szám/ml
egységszáma 37oC
Coliformszám
100 ml-ben
E. coli szám
100 ml-ben
Ammónium
mg/l
Nitrit
mg/l
Szulfát
mg/l
Nitrát
mg/l
m-lúgosság
HCl mmol/l
Klorid
mg/l
KOI ps
mg/l
pH
Fajl. vezetőképesség
μS/cm
(20oC)
p-lúgosság
HCl mmol/l
Hidrogénkarbonátion
Karbonátion
mg/l
Összes keménység
CaO mg/l
Kalcium
mg/l
Magnézium
mg/l
Vas
mg/l
Mangán (összes)
μg/l
Nátrium
mg/l
Kálium
mg/l
o
Hőmérséklet
C
Forrás: Kemenesvíz Kft.
*201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
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I. kút

III. kút

IV. kút

V. kút

VII. kút

Határérték*

5

0

0

2

1

20

0
0
2,1
<0,05
<16
<1
8,4
3
1,20
8,1

0
0
1,32
<0,05
<16
<1
5,3
<2
0,70
8,1

0
0
0,43
<0,05
<16
<1
<6,3
2
0,62
7,6

0
0
0,36
<0,05
Í16
<1
6,3
3
0,58
7,7

0
0
1,30
<0,05
<16
<1
5,1
2
0,71
8,1

670

435

546

546

430

<0,2
512
<12
31
12,8
5,4
0,14
0,014
164
3
20

<0,2
323
<12
54
23,1
9,3
0,18
0,036
76,2
2,8

<0,2
384
<12
165
75
25,8
0,37
0,081
19,5
1,5
16

<0,2
384
<12
169
77
26,4
0,31
0,083
17,3
1,4
16

<0,2
311
<12
62
26,8
10,5
0,24
0,044
65,9
2,9
19
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Egy kiragadott mérési eredményből is kitűnik, hogy a kutak vizének ammónium, és vas
tartalma a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet által megszabott határértékeket meghaladja,
ezért a hálózatba kerülés előtt kezelni kell a nyers vizet. Jelenleg még nem folyik vízkezelés,
de a NYUDU-KTVF a 10124/3/2003. számon kötelezte Kft.-t a víz vas és ammónia
mentesítésére.
A vízbázis kútjaiból kitermelhető maximális napi vízkivétel 1575 m3/d.
Celldömölk 2009., 2010., és 2011 évi ivóvíz termelési adatait az alábbi táblázat mutatja be.
6. táblázat: A vízbázis kútjainak 2009., 2010., és 2011. évi termelési adatai negyedéves
bontásban
Ivóvíz termelés
(m3)
I. né.
118 062
II. né.
134 446
III. né.
137 170
IV. né.
123 824
Összesen
513 502
Forrás: Kemenesvíz Kft.
2009.

2010.
I. né.
II. né.
III. né.
IV. né
Összesen:

Ivóvíz termelés
(m3)
121 503
128 603
132 315
120 561
502 982

2011.
I. né.
II. né.
III. né.
IV. né.
Összesen:

Ivóvíz termelés
(m3)
106 367
106 369
113 628
116 558
442 922

A kitermelési adatokból jól látható, hogy a vízkitermelés üzemmenete folyamatos,
kismértékben csökkenő.
A város 2009., 2010., és 2011. évi ivóvíz értékesítési adatait az alábbi táblázat mutatja be.
7. táblázat: Celldömölk 2009., 2010., és 2011. évi ivóvíz értékesítési adatai negyedéves
bontásban
2009.
Lakossági vízfogyasztás (m3) Közületi vízfogyasztás (m3)
I. né.
39 183
47 208
II. né.
90 745
52 058
III. né.
48 378
52 949
IV. né.
89 395
47 897
267 701
200 112
Összesen:
Mindösszesen:
467 813
20010.
Lakossági vízfogyasztás (m3) Közületi vízfogyasztás (m3)
I. né.
39 258
46 427
II. né.
86 285
47 078
III. né.
49 139
48 878
IV. né.
87 196
49 131
261 878
191 514
Összesen:
Mindösszesen:
453 392
2011.
Lakossági vízfogyasztás (m3) Közületi vízfogyasztás (m3)
I. né.
38 586
45 806
II. né.
90 027
50 095
III. né.
47 548
49 588
IV. né.
81 578
20 563
257 739
166 052
Összesen:
Mindösszesen:
423 791
Forrás: Kemenesvíz Kft.
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A.1.1.1.2. A VÍZELLÁTÓ RENDSZER LÉTESÍTMÉNYEI
A víz a kutakból a vízműtelepen lévő alacsony tározóba kerül, ami 2 db 500 m3 térfogatú
vasbeton medence. A medencéből ráfolyással érkezik a víz a vízműgépházban lévő
nyomószivattyúkra, amik szakaszos üzemben töltik a súlyponti, NA 250 mm átmérőjű
nyomóvezetéken lévő 200 m3 térfogatú magaslati tározót, a hidroglóbuszt. Innét Alsóságra és
Izsákfára NA150 mm átmérőjű nyomóvezetéken jut el a víz, illetve NA100 mm átmérőjű
nyomóvezetéken a nyomásfokozótól a Ság hegyen lévő 4x25 m3 térfogatú magaslati tározóba.
A közüzemi vízszolgáltatás, és ezzel együtt a vezetékhálózat kiépítése Celldömölkön 1960 –
62. között kezdődött, az ekkor épült vezetékhálózat nagy része azbesztcement anyagú
vezeték, amely ma már nem felel meg a követelményeknek. Jelentős mennyiségben találhatók
horganyzott csövek, valamint egyéb acél csövek, szerelvények.
A vezetékek átlagos életkora közel hatvan év, ez előrevetíti a vezetékhálózat 80 %-nak
(AC és acél csövek) rekonstrukcióját, illetve a vízműgépház vezérlését.
A gépészet, a tározók, és a vezetékhálózat együttes rekonstrukciós igénye középtávon is több
százmilliós nagyságrendű beruházás.

Celldömölk város ivóvíz ellátottsága a lakásokba való bekötöttség tekintetében 100 %-os.
A szolgáltatott vízmennyiség napi csúcs értéke 2 363 m3.
Tárolókapacitás:
• A vízellátó rendszerben összesen 1 250 m3 ivóvíz tárolókapacitás áll rendelkezésre.
• A megfelelő hálózati nyomást az átemelők és nyomásfokozók biztosítják.
Hálózat jellemzése:
• Az ivóvíz vezetékhálózat hossza:

•

Celldömölkön: 36 003,4 m
Celldömölk-Alsóság: 16 281,8 m
Izsákfa: 3034,0 m
A hálózat anyaga: ac., acél, PVC és Hg cső.

A.1.1.1.3. ÜZEMIRÁNYÍTÁS
A teljes ivóvíz ellátó rendszer üzemeltetése diszpécserközponton keresztül történik. Az
átemelők, nyomásfokozó szivattyúk vezérlése automatikus a vízszint és a hálózati nyomás
mérésének segítségével. A rendszer szükség esetén kézi vezérléssel is irányítható.

A.1.1.2.
Vízbázis jellemzése
Celldömölk város vízellátásának biztosítását a Kemenesvíz Kft. végzi.
A tevékenységhez az üzemeltető jól felszerelt eszközállománnyal rendelkezik, és integrált
minőség (ISO 9001:2001) és környezetközpontú (ISO 14001:2005) irányítási rendszer
üzemeltetésével végzi tevékenységét.
Folyamatos 24 órás hibaelhárító szolgálatot működtetnek, és tapasztalt szakembergárda
garantálja az egészséges vízellátás folyamatosságát.
Az üzemelő vízbázisok védelem alá helyezése
A Kormány már 1991-ben előírta az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram
kidolgozását a rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési tervben.
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A vízbázisvédelmi program célja a sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezésének
megalapozása.
Az ivóvízbázis-védelem folyamata három fő fázisra bontható:
• diagnosztikai fázis,
• biztonságba helyezési fázis,
• biztonságban tartási fázis.
A vízbázisok védelmét a többször módosított A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet szabályozza.
Celldömölköt ellátó ivóvízellátó rendszer vízbázisa a Celldömölk Körzeti Vízmű
rétegvízbázisa. A vízbázist képező vízmű kutak a település dél-nyugati peremén illetve a
településtől Ny-ra találhatók.
A Térképmelléklet 3. számú térképe a térségben megtalálható vízgyűjtő területeket, ill.
vízbázisokat mutatja.
VIZITERV Consult Kft. végezte a Celldömölk Körzeti vízmű vízbázisának diagnosztikai
munkáit 2001. és 2007. között. A vízbázis biztonságba helyezési munka részeként a vízbázist
veszélyeztető szennyező forrás feltárásokat, ideiglenes feltáró fúrásokat, figyelő kutak
létesítését, kútvizsgálatokat, vízminőségi vizsgálatokat folytattak.
Az elvégzett geofizikai vizsgálatok során megállapításra került, hogy a vízműkutak közvetlen
környezetében jó vízvezető képességű képződmények találhatók a felszín közelében, ami a
vízbázis sérülékenységének egyik bizonyítéka.
A diagnosztikai fázisban megállapításra került, hogy az üzemelő vízmű kutak vizének
ammónium-ion tartalma magas. A nehézfém ionok közül számottevő a bárium, a cink
mennyisége. Szerves mikroszennyezők közül néhány komponens számszerűsíthető, de kis
mennyiségben van jelen. Vas tartalom szempontjából az I., II., IV. sz. vízmű kutak vize
kifogásolható.
Az elvégzett helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában került sor a védőterület
meghatározására, majd a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség a 829-1/5/2008. iktatószámú határozatában kijelölte a vízbázis belső
védőterületét, hidrológiai „A” és „B” védőterületét, és védőidomát.
A vízbázis biztonságban tartása érdekében a Felügyelőség előírta, hogy a védőterület állapotát
rendszeresen – évente legalább egy alkalommal- kell ellenőrizni. Monitoring tevékenységet
kell folytatni, mely során a monitoring kutak vízszintmérését, vízminőség vizsgálatát el kell
végezni.
A Celldömölk Körzeti Vízmű vízbázis diagnosztikai vizsgálatai, valamint a biztonságba
helyezési záródokumentáció alapján megállapítható, hogy a vízbázis sérülékeny földtani
közegben van, de a kijelölt védőövezetek illetve védőidomokkal megvédhető.
A város vízellátása egyedül csak ebből a vízbázisból történik, ezért ennek a vízbázisnak a
biztonságban tartása, vízminőségének megóvása kiemelten fontos feladat.
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A.1.2.

Szennyvizek keletkezése, elvezetése és tisztítása

A Celldömölk Város Önkormányzat tulajdonában lévő celldömölki rendszer üzemeltetője a
Kemenesvíz Kft. A Celldömölki Szennyvíztisztító Telepre vonatkozó üzemeltetési engedély
száma: 2307/7/2005. az engedély érvényességi ideje: 2016.01.31.
A.1.2.1.
Csatornahálózat jellemzése
A városban elválasztott rendszerű, gravitációs csatornahálózat épült ki, nyomóvezetékekkel,
illetve szennyvízátemelőkkel.
A gerincvezeték hossza: 39 441,8 fm, nyomóvezeték hossza 7 583 fm. A hálózaton 9 db
átemelő működik.
A csatorna ellátás jellemző adatai:
• Szennyvízcsatorna-hálózat hossza hozzávetőlegesen: 43,925 km.
• A város csatornázottságának mértéke 97 %, (Celldömölk 100 %, Alsóság 100 %,
Izsákfa 0 %)
• csatornarákötés aránya 95 %,
• azaz a város lakosságának közel 92 %-a vezeti csatornahálózaton keresztül a
szennyvíztisztítóba szennyvizét.
A Kemenesvíz Kft. által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján a szennyvízcsatorna
építésének idejéből az állapítható meg, hogy a szennyvízhálózat állapota megfelelő. A
csatornahálózat 71 %-át 7-17 éve építették. Az ennél régebben épült szennyvízvezeték hálózat
(28 %) esetén megjelenhet a repedéses meghibásodás, ami a talajvízállástól függően
exfiltrációs, vagy infiltrációs szivárgási problémát okozhat, de problémát a városban az
illegális
csapadékvíz
bekötések
okozzák,
mert
megnövelik
a
tisztítandó
szennyvízmennyiséget.

A.1.2.2.
A szennyvíztisztító telep működése
Celldömölk város szennyvíztisztító telepe 2.000 m3/d kapacitású. Mértékadó
óracsúcsterhelése 200 m3/h. A tisztítás technológia eleveniszapos totáloxidációs biológiai
eljárás.
A szennyvíz nyomottan érkezik a telepre. A telep a mindenkori csatornán érkező szennyvíz
1 %-ának megfelelő mennyiségű, de maximálisan 10 m3/d szippantott szennyvíz is kezelésre
kerül. A tisztított szennyvizek befogadója a Cinca patak.
A technológiai működés leírása
A település csatornahálózatán gyűjtött és elvezetett szennyvizet közbenső átemelők
továbbítják a szennyvíztisztító telepre. A rács műtárgy elé egy tolózáraknát terveztek ahonnan
a kétszintes ülepítőre, ill. a technológiai sor első műtárgyára a gépi tisztítású rácsra jut a
szennyvíz. A durva mechanikai szennyezőanyagoktól mentesített szennyvíz a légbefúvásos
zsír-uszadék- és homokfogó műtárgy után kerül a 2000 m3/d kapacitású kombinált műtárgyba,
amelyben az aerob és anaerob folyamatok, valamint a fázisszétválasztó ülepítés lezajlik. A
levegőztető medencében az aerob és anoxikus üzemmódot időben szétválasztva a beépített
oldott oxigénmérő vezérli. A levegőbevitel finombuborékos rugalmas membrános
mélylevegőztető elemekkel történik.
A tisztított szennyvíz a tisztavízelvételi vályún keresztül kerül a befogadóba.
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A keletkező aerob stabilizált fölös eleveniszap a kétszintes ülepítőbe kerül visszavezetésre,
ahol a 0,8-1 % szárazanyagtartalmú iszap 3-4 % -ra sűrűsödik be. A kétszintes ülepítőből
AVC 1-5 típusú konténeres víztelenítőre kerül az iszap egy része feladásra, ahol 6-7 %
szárazanyag tartalmú iszap érhető el. A telepen egyfajta iszap képződik, amely a kétszintes
ülepítő rothasztóteréből, valamint a konténeres víztelenítőből vehető el. Kemenesvíz Kft. a
keletkező iszapot a szennyvíztisztító telep területén egy 900 m3-es és egy 600 m3-es osztott
iszaptározóba tárolhatja, de túlnyomó többségében az iszap rögtön kiszállításra kerül az
Innowest Kft. által a merseváti szigetelt iszaptárolókba (2 db 1200 m3), majd onnan pedig
injektálással mezőgazdasági hasznosításra kerül.
A települési folyékony hulladék (TFH) fogadására kialakított műtárgy egy kézi tisztítású
ráccsal ellátott fogadó aknából és egy úszó levegőztető keverővel ellátott tároló térből áll. Az
előkezelt települési folyékony hulladékot a nap 24 órájában elosztva adagolják a gépi rács elé,
ahonnan gravitációsan folyik tovább a zsír-uszadék- és homokfogó műtárgyba.
Celldömölkön az egy lakosra jutó elvezetett szennyvíz mennyisége kb. 21 m3/év (ez több,
mint az egy személyre jutó elfogyasztott ivóvíz mennyisége). A szennyvízmennyiség időbeni
megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.
8. táblázat: Celldömölk 2009., 2010., és 2011. évi szennyvízelvezetés adatai negyedéves
bontásban
2009.
I. né.
II. né.
III. né.
IV. né.
Összesen:
Mindösszesen:
2010.
I. né.
II. né.
III. né.
IV. né.
Összesen:
Mindösszesen:
2011.
I. né.
II. né.
III. né.
IV. né.
Összesen:
Mindösszesen:
Forrás: Kemenesvíz Kft.
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Lakossági szennyvíz Közületi szennyvíz
(m3)
(m3)
33 494
42 293
78 520
44 614
41 672
45 635
78 431
44 668
232 117
177 210
409 327
Lakossági szennyvíz Közületi szennyvíz
(m3)
(m3)
35 087
41 999
76 797
43 051
43 348
43 575
77 182
43 783
232 414
172 408
404 822
Lakossági szennyvíz Közületi szennyvíz
(m3)
(m3)
34 934
42 661
78 619
44 385
41 706
40 494
75 592
35 819
230 851
163 359
394 201
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A Zrt. által rendelkezésre bocsátott adatokból adódik, hogy a lakosságnak szolgáltatott ivóvíz
88-89 %-a kerül csak vissza szennyvíz formájában a tisztítóba. Tehát a talajba évenként kb.
30 000-35 000 m3 szennyvíz kerül, ahol elszikkad. Feltehetően az elszikkadó szennyvíz
mennyisége csak egy hozzávetőleges adat, mert Celldömölk város szennyvíztisztító telepére
az illegális csapadékvíz bekötések miatt plusz vízmennyiség érkezik.
Celldömölk Város Önkormányzatának 17/2010. (VII. 9.) számú rendelete alapján a folyékony
hulladékot a Kemenesvíz Kft. gyűjti be, szállítja és helyezi el, illetve gondoskodik annak
ártalmatlanításáról 2013. 07. 31-ig. A Kemenesvíz Kft. alvállalkozója végzi tevőlegesen a
feladatot, mely a Sárvár-Pannonvíz Kft. A környezetvédelmi hatósági engedélyének száma:
006437-014/2010.
Szippantott szennyvíz a szennyvíztisztító telepre kerül. A telep a mindenkori csatornán érkező
szennyvíz 1 %-ának megfelelő mennyiségű, de maximálisan 10 m3/d szippantott szennyvíz is
kezelésre kerül.
2011. év folyamán 226 m3 szippantott szennyvíz begyűjtése történt a közszolgáltató által.
A térségre vonatkozó vízminőség-védelmi követelmények
A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által
kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú
mellékletében szereplő 3. területi kategóriára vonatkozó kibocsátási határértékek vonatkoznak
a tisztított szennyvízre.
9. táblázat: A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó kibocsátási
határértékek
Megnevezés
pH
Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk
Biokémiai oxigénigény BOI5
Összes szervetlen nitrogén
Ammónia-ammónium-nitrogén
Összes lebegőanyag
Összes foszfor, P
összes
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)

Megengedett határérték
6,5-9
75
25
20
5
50
5
5

A keletkező és elvezetésre kerülő szennyvizek jellemzői
A Celldömölk Szennyvíztisztító Telep kapacitása 2 000 m3/nap.
A ténylegesen a telepre jutó szennyvízmennyiség átlagosan 1 400 m3/d.
A következő táblázat a szennyvíztisztító telepre befolyó és elfolyó szennyvizek minőségi
jellemzőit mutatja.
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10. táblázat: A szennyvíztisztító telepre befolyó és elfolyó szennyvizek átlagos minőségi
jellemzői
Befolyó szennyvíz

Elfolyó szennyvíz

Komponensek

NH4-N mg/l
BOI5 mg/l
KOI dikromátos mg/l
Összes foszfor mg/l
NO3 mg/l
pH (max.)
Forrás: Kemenesvíz Kft.

2009.

2010.

2011.

2009.

2010.

87
560
980
14,1

70
580
1002
12,1

77
550
934
12,1

4,6
5,3
32
1,84
4,7
7,71

3,65
5,8
34
1,34
4,6
7,8

2011. 11.
30-ig
3,26
5,7
33,13
1,24
4,5
7,79

11. táblázat: A szennyvíztisztító telepről elfolyó szennyvíz jellemzője
Komponensek
NH4-N mg/l
BOI5 mg/l
KOI dikromátos mg/l
Összes foszfor mg/l
pH (max.)

Elfolyó szennyvíz
2011 11.
2009.
2010.
30-ig.
3,65
4,6
3,26
5,8
5,3
5,7
34
32
33,13
1,34
1,84
1,24
7,8
7,71
7,79

Elfolyó szennyvíz
megengedett
határértéke
10
25
75
2
6,5-8,5

A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a fenti paramétereket tekintve az átlag
értékeket figyelembe véve, nem történt határérték túllépés. Kemenesvíz Kft. adatszolgáltatása
alapján a telep bírságolására nem került sor a hatóság részéről a vizsgált években (20092011).
12. táblázat: Tisztítási hatásfok az egyes vízminőségi paramétereknél
Komponensek

NH4-N
BOI5
KOI dikromátos
Összes foszfor

Befolyó szennyvíz
mg/l
2011 11.
2009.
2010.
30-ig.
87
70
77
560
580
550
980
1002
934
14,1
12,1
12,1

Elfolyó szennyvíz
mg/l
2011 11.
2009.
2010.
30-ig.
4,6
3,65
3,26
5,3
5,8
5,7
32
34
33,13
1,84
1,34
1,24

Tisztítási hatásfok
%
2009.

2010.

2011.

95
99
97
87

95
99
97
89

96
99
96
90

Az eredményekből megállapítható, hogy a szennyvíztisztító telep tisztítási kapacitása
kihasznált.
A keletkező és kihelyezett iszap jellemzése
Az iszap szárazanyag tartalma 5-7 %.
A celldömölki szennyvíztisztító telepen keletkezett szennyvíziszapot injektáló berendezéssel
mezőgazdasági területen helyezik el. A szennyvíziszap kiszállítását, bevizsgálását, és
injektálását az Innowest Kft. végzi. Kemenesvíz Kft.-től az alábbi iszapmennyiségeket
szállította el az Innowest Kft..
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13. táblázat: Elszállított iszapmennyiség
Év
2009.
2010.
2011.

Mennyiség
2551 m3
2847 m3
2158 m3

Innowest Kft. az általa összegyűjtött összes szennyvízmennyiséggel az iszapot Mersevát
külterületén helyezi el, mely tevékenységet a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága által kiadott 27.2/3453-9/2011. számú engedélye alapján végzi.
Összegzés
Celldömölk város egyik legégetőbb infrastrukturális feladata az ivóvízhálózat megfelelő
állapotba hozatala, illetve a termelt víz ammónia és vas mentesítése. A város ivóvíz
ellátottsága 100 %-os, de a vezetékhálózat cseréje a vezetékek átlagos életkorára való
tekintettel (60 év körüli) sürgős. A víz minőségének javítása fontos feladat, melyre a
NYUDU-KTVF 10 124/3/2003. számon kötelezte a Kemenesvíz Kft.-t.
A város csatornázottságának mértéke 97 %-os, állapota megfelelő. A város rendelkezik egy
szennyvíztisztító-teleppel, mely megfelelő tisztítási hatásfokkal rendelkezik, ennek
megtartása érdekében tervezik a levegőztető rendszer teljes rekonstrukcióját, illetve a
szennyvízgépészet cseréjét.

A.1.3.

Felszíni vízelvezetés

A vizsgálati terület rövid jellemzése
Celldömölk belterülete a Kemenesalja kistájhoz tartozik. A város belterületének vízfolyása a
Cinca-patak, jelentős külterületi vízfolyásai a Marcal folyó, illetve a Kodó patak.
A város domborzati viszonyai miatt a mélyebben fekvő területek belvizesek (pl.:Pórdömölk
u., Esze Tamás u.).
14. táblázat: Celldömölk felszíni vízfolyásai
Vízfolyás neve
Marcal
Kodó patak
Cinca-patak

Befogadó
Rába
Marcal
Marcal

Jelleg
állandó
állandó
időszakos

Kezelője
ÉDU-VIZIG, NYUDU-VIZIG
NYUDU-VIZIG
NYUDU-VIZIG

A Marcal a Nyugat- Dunántúli, és Észak- Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság kezelésében van. A vízfolyáson évente fenntartó munkálatokat végeznek.
A Nyugat- dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében a Kodó-patak, és
a Cinca-patak található. A patakokon évente fenntartó munkákat (kaszálás, iszapolás) végez
az Igazgatóság.
Éghajlat, csapadékviszonyok
Celldömölk városára a mérsékelten hűvös és mérsékelten száraz éghajlat jellemző. Az évi
napfénytartam 1 950 óra körüli, nyáron a napsütés 770, télen 185 óra. Az évi
középhőmérséklet 9,8-10,0 oC.
A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének átlaga 33,5 oC körüli, a leghidegebb
téli napok abszolút maximumainak átlaga -16,0 oC.
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Az ariditási index 1,12-1,14. Az uralkodó szélirány É-i és D-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s
körüli.
A csapadék évi összege 620-660 mm, a nyári félévé 380-400 mm. Az átlagos maximális
hóvastagság 19 cm körüli, átlag 30-34 hótakarós napot figyelembe véve.
Geomorfológia
Celldömölköt is magában foglaló Kemenesalja kistáj a patakvölgyek kivételével teraszos
hordalékkúpsíkság jellegű. A felszín tszf-i magassága É-on 126-133, D-en 150-170 m. Ny-ról
K-re egyenetlenül lejt. A relatív relief értéke a táj É-i és D-i harmadéban 5-10 m/km2 közötti,
kisebb foltokon 2-5 m/km2. A középső harmadban és a peremeken 10-25 m/km2 között van.
A kistáj a Rába eróziósan letarolt hordalékkúp részlete, amelynek felszínét löszös-homokosiszapos rétegek borítják. Ezek vastagsága a 10-20 m-t nem haladja meg. Alattuk nagy
vastagságú pliocén-pannóniai rétegek fekszenek, bennük jó víztározó homokos öszletekkel. A
szerkezeti vonalakkal tagolt medencealjzatot triász és kréta képződmények alkotják. A
mélyebb rétegekből 80 °C hőmérsékletű víz nyerhető.

A.1.3.1.

Belterületi vízelvezető rendszer

Celldömölkön a csapadékvíz és szennyvízelvezetés elválasztott rendszerben történik.
Jelenleg a felszíni vízelvezető- és csapadékvíz-elvezető rendszer az alábbi főbb adatokkal
jellemezhető:
Belterület:
• Hossz: 72 km
o Burkolt, zárt szakaszok hossza: 12 km
o Nyílt rendszerű: 60 km
Celldömölk belterülete nem rendelkezik megfelelő mennyiségű csapadékvíz elvezető
árkokkal, mely több szempontból is gondot okoz a településen.
Csapadékos időjárás esetén a település bizonyos részein (Pordömölk u., Esze Tamás u.) belvíz
alakul ki, szennyvízcsatornázott helyeken a szennyvízcsatornába bekötésre kerül a csapadékvízelvezető rendszer, mely így a szennyvíztelepen okozhat problémát.
A.1.3.2.

Külterületi vízrendezés

A város külterületén jó vízelvezető képességű, jó vízraktározó, jó víztartó talajok találhatók.
Felszíni vizek megjelenése nagy intenzitású csapadék esetén valószínűsíthető, vagy tavaszi
hirtelen bekövetkező hóolvadáskor. Ezért a mezei utak melletti árkok tisztítása és rendszeres
karbantartása alapvető feladat. Biztosítani szükséges, hogy a táblákon keletkező lepelvizek az
árkokba folyhassanak. A helytelen szántásokból eredő tábla és árok találkozásánál
tapasztalható magasabb térszíneket tereprendezéssel helyre kell hozni.
A külterületi felszíni vízelvezető- és csapadékvíz-elvezető rendszer hossza:
o Burkolt, nyílt földárok hossza: 5 km
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Összefoglalóan megállapítható, hogy az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbé válásával
problémát jelent a megfelelő felszíni vízelvezetés. A város felszíni vízelvezetésére a
rendezettség jellemző a vízfolyások tekintetében. A mesterséges csapadékvíz-elvezetés
részben hiányzik a településen, így a mélyfekvésű területeken jellemzőek az elöntések. A
meglévő vízelvezető árkok folyamatos karbantartása továbbra is feladat. Problémát jelent,
hogy sok az illegális csapadékvíz rákötés a szennyvízcsatornára. A csapadékvíz okozta
terhelések csökkentésére megalapozott intézkedési terv létrehozása szükséges.

A.1.4.

Energiaellátás

Ebben a fejezetben a város energia-ellátottságát, valamint az egyéb fűtési rendszerrel működő
háztartások megoszlását mutatjuk be.
A vezetékes energiahordozók közül a villamos energia és a földgáz szolgál a települések
energiaellátására.
A.1.4.1.
Villamos energia-ellátás
Celldömölkön a villamos energiát szolgáltató vállalat az E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. (9500 Celldömölk, Koptik O. u. 10.). A közszolgáltató
adatszolgáltatásának hiányában, a fejezetben felhasznált adatokat a KSH bocsátotta
rendelkezésünkre.
Celldömölk városában a háztartások részére szolgáltatott villamos energia 2010-ben
11893 MWh volt. Az áram fogyasztók száma 5681. Egy háztartási fogyasztóra jutó évi
fogyasztás 2093 kWh.
A villamos energia-ellátás helyzetét elemezve megállapítható, hogy a városban ellátatlan
terület nincs, a kiépített kapacitásokkal a jelenlegi igények kielégíthetők. A jelenlegi ellátási
rendszer működése a város területén környezetterhelést nem okoz.
A város távlati fejlesztési igényeihez kapcsolódó villamos energia hálózati és egyéb
kiegészítő létesítmények fejlesztése a város területén további környezetterhelést nem jelent,
mivel az energia előállítás más térségben történik.
A.1.4.2.

Fűtési rendszerek

A KSH 2010. évi adatai alapján Celldömölk 4767 lakásos épületállományának túlnyomó
része (3775) vezetékes gázt használ a lakások fűtésére. Az összes szolgáltatott gáz
mennyisége 9 739 000 m3. A háztartásokra jutó gázfogyasztás 3 277 000 m3.
A.1.4.3.

Gázellátás

Celldömölk városának vezetékes gázzal történő ellátását az ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató
Zrt. végzi. A közszolgáltató adatszolgáltatásának hiányában a fejezetben felhasznált adatokat
a KSH bocsátotta rendelkezésünkre.
Az országos tendenciákkal párhuzamosan alakul a város vezetékes földgáz-ellátása. A város
földgázellátására vonatkozó adatokat az A.3.1.2.2. fejezet tartalmazza.

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.

1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C

23

Celldömölk Város Települési Környezetvédelmi Programja
A.1.4.3.1.

EGYÉB FŰTÉSI MÓDOK

A városban 992 lakás nincs ellátva gázzal, ami az összes lakásszám 21 %-a. Ezek fűtése egyes
esetben távhő-szolgáltatással, a további esetben fa- és széntüzeléssel történik.
A fa- és széntüzeléssel fűtött lakások levegőterhelése a város levegő állapotának minőségét
lényegesen nem változtatja meg, számuk meglehetősen csekély, ezért hatása elhanyagolható.

A.2. GAZDASÁGI RENDSZEREK
A.2.1.

Ipar és szolgáltatások

A XIX. századtól kezdve Celldömölk vasutas várossá alakult, ami maga után húzta a
környező települések fejlődésének irányát is. Celldömölk csomóponti helyzete, a hozzá
kapcsolódó áru átrakodó szereppel együttesen a régió munkavállalóinak jelentős részét kötötte
le. Ezzel másik oldalról azonban hosszabb távra megpecsételte az egyéb ágazatok
kialakulásának esélyét, ugyanis az alacsony munkanélküliség nem generálta alternatívák
kialakításának szükségességét.
Az utóbbi évtizedben a vasút és logisztika mellett az ipar betelepülésének térnyerése volt a
legjellemzőbb a településre. Ez köszönhető a kedvező földrajzi elhelyezkedésnek, valamint a
jó infrastrukturális környezet kiépítettségének.
Napjainkban a település továbbra is jelentős vasúti közlekedési csomópont, s ezzel
összefüggésben maga a MÁV Zrt. révén ez a gazdasági ág az egyik fő helyi munkáltató.
1999-től közel 30 hektáros területen tíz betelepült cég alkotja a Celldömölki Ipari és
Logisztikai Parkot.
A vasúthoz hasonló nagyságrendet képvisel a foglalkoztatásban az elektronikai alkatrészeket
gyártó Cellcomp Kft. A CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft.-t 1990-ben négy
jogi személy alapította: a PAPST – MOTOREN GmbH, a CELLTEX Háziipari és Ipari
Szövetkezet, a BRG Mechatronikai Vállalat és a TRANSZELEKTRO Vállalat. (Forrás:
http://www.cellcomp.hu/) A vállalat történetének előzményei az 1979-ben már jól működő Celltex
Ipari Szövetkezetnél kezdődtek. A háziipari jellegű termékek mellett a BRG Mechanikai
Vállalat megbízásából magnófejeket is gyártottak milliós tételben, szovjet exportra. A
németországi Papst-Motoren vállalat szakemberei az 1980-as években látogattak el
Celldömölkre, melynek eredményeképpen elkezdődött – a háziipari termékek mellett – az
IBM gömbfejes villanyírógép motorjához az állórészek gyártása. Hat év elteltével - az
igényekhez igazodva - panelek szerelésére is képes volt átállni az üzem. A foglalkoztatottak
létszáma 150 főre bővült. A megrendeléseknek megfelelően napi 10-12 ezer darab panel
szerelését oldotta meg a termelés.
Az 1989-ben bekövetkezett a rendszerváltás hatására a Celltex által gyártott termékek keleti
piaca teljesen bezárult. Ennek következtében 700 dolgozó vált munkanélkülivé. Ebben az
időszakban a legnagyobb kihívást az új lehetőségek, az új piacok megragadása, megszerzése
jelentette. Ezzel párhuzamosan a villanyírógép- tekercsek és a panelgyártás bővítésének
lehetséges megoldásait is keresték a szövetkezet vezetői. (Forrás: http://www.cellcomp.hu/) A
továbbműködés érdekében megkezdődtek a tárgyalások a PAPST-MOTOREN GmbH-val.
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Ennek eredménye az lett, hogy 1990. május 02-án, a fent említett négy jogi személy
megalapította a celldömölki székhelyű CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft. –t,
mint német - magyar vegyesvállalatot.
Fontos ipari szereplő a König Maschinen Sütőipari Gépgyártó Kft, amit 1991. Január 25-én a
világ egyik legsikeresebb sütőipari gépeket gyártó vállalata a grazi székhelyű König
Maschinen alapított. Az alapítók egy már korábban is működő gépgyárra alapoztak, ugyanis
Celldömölkön az ÉLGÉP Vállalat szervezetén belül már 1977-től gyártottak sütőipari
gépeket. A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, az egész vállalat modernizálásával
sikerült elérni, hogy Magyarországon, ezen belül Celldömölkön egy olyan sütőipari gépgyár
üzemeljen, amely képes megfelelni a nyugat-európai minőségi követelményeknek.
Árbevételének 2/3 része exportból származik, termékei Kanadától Izlandig szinte a világ
minden részén megtalálhatók. A közel 5 hektár területen fekvő gyárban a komplett gépgyártás
valamennyi feltétele biztosított. Az alapanyagok átvétele után a kész alkatrész, vagy gép
elkészüléséig a következő megmunkálásokat, műveleteket tudják elvégezni: darabolás,
esztergálás, marás, fogazás, vésés, hőkezelés, köszörülés, lakatos munkák, hegesztés,
csiszolás, festés, szerelés, minőség-ellenőrzés, csomagolás. Ennek a sokrétű feladatnak az
előkészítését, szervezését és kivitelezését a jól képzett közel 160 fős dolgozói létszám
biztosítja.
A foglalkoztatásban további fontos szerepet tölt be az osztrák tulajdonú cukrásztermékeket
gyártó Wewalka Kft., de képviselteti magát a városban a textilipar (Bakó Trex Kft.), a
nyomdaipar (Antók Nyomda) és a tankönyvkiadás (Apácai Kiadó) is.
A regisztrált vállalkozások számát ill. az ipar részesedését a vállalkozásokból mutatják a
következő táblázatok.
15. táblázat: Regisztrált vállalkozások számának változása
Ebből
Év
2008
2009
2010
Forrás: KSH

Regisztrált
vállalkozás
1 376
1 430
1 526

Korlátolt
Felelősségű
Társaság
150
160
165

Betéti
Társaság

Egyéni
Vállalkozás

104
97
90

1 072
1 126
1 220

16. táblázat: Regisztrált és működő vállalkozások fő gazdasági ágazatok szerinti megoszlása
Év

mezőgazdaság

2008
322
2009
377
2010
406
Forrás: KSH

Regisztrált vállalkozások száma
ipar,
szolgáltatás
építőipar
összesen
ágban
168
886
1 376
173
880
1 430
182
938
1 526

Működő vállalkozások száma
ebből:
társas

ezer
lakosra

304
304
306

122
131
141

összesen

ebből:
társas

ezer
lakosra

705
687

217
208

63
62

A táblázat alapján megállapítható, hogy a városban a gazdasági ágazatok közül a helyi
szolgáltatások a legjelentősebbek.
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Celldömölk 2014-ig rendelkezik gazdasági programmal, melyben a kis- és
középvállalkozások támogatását, a szolgáltatási szektor fejlesztését tervezi az Önkormányzat,
így biztosítva a munkalehetőséget a város lakosságának részére.

A.2.2.

Mezőgazdaság

A.2.2.1.
Külterületi gazdálkodás
Magyarország legfontosabb természeti erőforrása a talaj. Talajkészleteink védelme, megóvása
és ésszerű hasznosítása ezért környezetvédelmünk és mezőgazdaságunk egyik legfontosabb
közös feladata, amely az állam, a földtulajdonos és földhasználó, valamint az egész
társadalom részéről megkülönböztetett figyelmet igényel, átgondolt és összehangolt
intézkedéseket tesz szükségessé.
A település külterületén a rendszerváltásig a mezőgazdaság nagyüzemi keretek között
működött. Jelenleg a településen a mezőgazdaságból élő vállalkozások számát az alábbi
tartalmazza.
17. táblázat: A mezőgazdasági vállalkozók Celldömölkön
Év
Összes vállalkozó
2008
1 376
2009
1 430
2010
1 526
Forrás:KSH

Ebből mezőgazdasági ágazatban
322
377
406

A táblázat adataiból jól látható, hogy a településen a mezőgazdasági ágazatban részt vevő
vállalkozások száma folyamatosan emelkedett. Ennek több oka is lehet. A vállalkozások
indítása vonzóbbá vált az utóbbi időben, így a vállalkozások száma is növekvő tendenciát
mutat. Szintén igaz az utóbbi évekre nézve, hogy az emberek tudatosabban próbálnak
visszatalálni az önellátó termelés felé.
A város művelési ágak szerinti bontását az alábbi táblázat tartalmazza.
18. táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként
Művelési ág

Földrészletek
száma

erdő
fásított terület
gyep (legelő)
gyep (rét)
gyümölcsös
kert
kivett
szántó
szőlő
Forrás: http://takatnet.hu
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86
17
100
115
67
201
4499
969
693

Alrészletek
száma
89
17
103
121
67
213
4507
1134
699

Összes
alrészlet
terület
(m2)
4586981
105800
2372559
837943
67830
1438143
9584223
32576862
820848
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A településen a különböző földrészletek művelési ágainak megoszlása a fenti táblázat szerint
a következő:
• Erdő
8,76 %
• Fásított terület 0,2 %
• Legelő
4,53 %
• Rét
1,6 %
• Gyümölcsös
0,13 %
• Kert
2,75 %
• Kivett
18,29 %
• Szántó
62,18 %
• Szőlő
1,57 %
A művelési ágak aránya a kivett területek esetében közelít az országos átlaghoz. A szántó, és
szőlő területek az országos átlag felett alakulnak. Az adatokból látható, hogy a terület igen
nagy hányada termőterületként (szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, rét, legelő, erdő)
nyilvántartott.
Celldömölk 8,8 %-a, vagyis 458,7 ha területe erdősült a településnek, mint ahogy ez az alábbi
táblázatból is látszik.
19. táblázat: Területi megoszlás
Jellemző
Külterülete (ha)
Belterülete (ha)
Zárkert (ha)
Összesen (ha)
Erdő művelési ág (ha)

2010
4 428,02
633,09
178,01
5 239,12
458,70

A következő táblázatban mutatjuk be Celldömölkre vonatkozó erdőrészletek elsődleges
rendeltetésük szerinti megosztását.
20. táblázat: Erdőrészletek megoszlása
Elsődleges rendeltetés
védelmi
gazdasági
közjóléti
összesen
egyéb részletek
mindösszesen

Területnagyság (ha)
5,89
353,22
76,24
435,35
10,52
445,87

Az erdőterületek közel 80 %-a a fatermelést szolgálja.
Celldömölk közigazgatási területén a Szombathelyi Erdészeti Zrt, Sárvári Erdészeti
Igazgatósága műveli az erdőállomány kb. 68 %-át, vagyis 297,35 ha erdőterületet.
Az elmúlt 10 évben Celldömölk területén 24 ha terület került erdősítésre, mely a celldömölki
körzetben a második legnagyobb mértékű erdőtelepítés volt.
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A celldömölki parkerdő az erdészet kezelésében található, mely a Zrt. erdőtervében
átalakítandó részként szerepel, erre azért van szükség, hogy a közjóléti funkciót folyamatosan
magas szinten el tudja látni.
A következő ábrán mutatjuk be az erdők elhelyezkedésének helyeit.

Forrás: 121. Celldömölki erdészeti tervezési körzet
második erdőterve

1. ábra: Erdők elhelyezkedése Celldömölk környezetében
Fenti adatokat és információkat a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a Celldömölki erdészeti
tervezési körzet második erdőtervében (2010-2019) foglaltak alapján mutattuk be.
Celldömölk a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján a Nagy-Somlói borvidékhez tartozik.
A szőlészetek a vulkanikus tanúhegyen, a Ság-hegyen találhatóak. A meglepően változatos
vulkanikus bazalt és tufa törmelékes talajokon elsősorban fehérborok készülnek, de vörösbort
adó fajtákkal is lehet találkozni.
Az intenzív állattartás – különösen a sertés- és baromfitenyésztés esetében – az istállótrágya
fő forrása, döntő részben felelős a tápanyagtöbblet kialakulásáért. E tápanyagtöbblet jelentős
mértékben terheli a vízbázisokat. A szarvasmarha- és az egyéb állatállomány nagysága
továbbá számottevően befolyásolja az üvegház-hatású gázok koncentrációját, és az egyéb
mezőgazdasági eredetű káros kibocsátásokat is.
A városra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésünkre, így az arányok szemléltetése
végett, a megyei adatok alapján vizsgáljuk Celldömölk helyzetét az állatállomány
szempontjából.
Az állatállomány megoszlásának vas megyei és magyarországi összehasonlítását az alábbi
táblázatban mutatjuk be.
21. táblázat: Az állatállomány összetétele
2010.06.01
2011.06.01
Vas megye Magyarország Vas megye Magyarország
1000 db
szarvasmarha
28
706
25
678
sertés
41
3 208
41
3 132
juh
5
1 204
4
1 185
tyúkféle
1 660
39 428
1 025
37 695
Forrás: portal.ksh.hu
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Összességében az állatállomány az országossal megegyező csökkenést mutat, és emiatt a
szerves trágya minimális szinten kerül felhasználásra.
A fokozatos állatállomány csökkenés mellett azonban elmondható, hogy a nagy kiterjedésű
gyepterületek (termőterületek 10 %-a) igen kedvező feltételeket kínálnának a megyében a
legeltetéses állattartásnak. A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a szarvasmarha létszám
az országos átlagnak megfelelő, illetve 2011. közepén kismértékben meg is haladta az
országos átlagot, illetve a tyúkfélék darabszáma is meghaladja az országos átlagot.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.
(II. 7.) Korm. rendelet szerint a település közigazgatási területe nitrátérzékenynek minősül. A
vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében betartandók a helyes
mezőgazdasági gyakorlat szabályai.
A növényvédő szerek felhasználása csökkenő tendenciát mutat, ami több tényezővel
magyarázható.
• a földhasználók számának ugrásszerű változása miatt egy jelentős rétegnek nincs
meg a felkészültsége a vegyszerek használatához (lásd gyomos kukoricatáblák),
• a szerek lényegesen hatékonyabbak a korábbiaknál, 1-1 hektárra esetenként
néhány grammra van csak szükség,
• a nagy hatékonyságú szereket csak képzett szakemberek vásárolhatják, illetve
használhatják fel.
Megállapítható, hogy a növényvédő szerek okozta környezetterhelés csökkenő tendenciájú,
környezetszennyezés csak az előírások be nem tartása esetén következhet be.
Vadgazdálkodás
A gazdasági rendeltetésű erdőkben az erdészet vadgazdálkodást is folytathat.
Celldömölk a Vas–soproni nagyvadas vadgazdálkodási körzetbe tartozik. A körzetben főleg
kifejezetten nagyvadas és nagyvadas átmeneti jellegű egységek keverednek. A Körzeten
belül a gímszarvas állománysűrűsége és terítéke is meglehetősen homogén képet mutat, de az
állomány minősége közepes–jó. Az őz a tipikus nagyvadas körzetekhez képest
egyenletesebben mutatkozik. A vaddisznó mindenütt előfordul, egyes területeken terítéke
kiugróan magas. A dám és a muflon néhány szórvány foltban jelentkezik. Az apróvad szerepe
néhány kisebb területtől eltekintve nem jelentős.
Celldömölk a következő vadgazdálkodási egységbe tartozik: Celldömölk és Környéke FTK.

A.2.2.2.
Belterületi állattartás
Celldömölk belterületi állattartását a 24/1993. számú önkormányzati rendelete szabályozza.
Az állattartási rendelet célja, hogy a lakosság gazdasági-és kedvtelési célú állattartását
(tenyésztését) a törvényben nem szabályozott kérdéseinek tekintetében szabályozza a
települések területén, meghatározva az állattartók jogait és kötelezettségeit.
További cél az is, hogy a lakosság állattartását felelős alapokra helyezze, gondos-körültekintő
magatartásúra bírja. Így segíthető elő, hogy a lakossági-, kedvtelési- és gazdasági állattartás
humánussá, elfogadhatóvá váljon mind az állattartók, mind a tartott állatok, mind pedig az
állattartás környezetében élő, állatot nem tartó lakosság számára egyaránt.
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A rendelet négy övezetre bontja a város területét. Az állattartási övezetek határit a hivatkozott
rendet 1. számú melléklete tartalmazza.
Ezek áttekintő ismertetése a következő:
• első övezet: csak kedvtelésből tartott kisállatok, valamint egyéb állatok tarthatók
ebben az övezetben. Kivéve a házi szükségletre (levágásra) vásárolt kisállat, mely
legfeljebb 5 napig tartható.
• második övezet: kis haszonállatból legfeljebb 2 db, kisállatból legfeljebb 30 db,
illetve kedvtelésből tartott kisállat, és egyéb állat tartható.
• harmadik övezet: haszonállatból legfeljebb 4 db, kishaszonállatból, prémes állatból
legfeljebb 10 db, kisállatból max. 200 db, illetve kedvtelésből tartott kisállat, és
egyéb állat tartható.
• negyedik övezet: haszonállat, kishaszonállat, prémes állat, kedvtelésből tartott
kisállat, egyéb állat tartása figyelembe véve az egyéb jogszabályok előírásait,
korlátlan számban tartható.

A.3. KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS RENDSZEREK ÁLLAPOTA
A.3.1.

A levegő állapota

A.3.1.1.
Légszennyezettségi állapot
A lakosságának környezet-egészségügyi érdeklődése elsősorban a levegő minőségére terjed
ki. A levegővel kapcsolatos környezeti tudatosság és kiemelkedő érzékenység érthető, hiszen
a levegő közvetlenül hat minden élő szervezetre, és pótlása műszaki beavatkozással nem
lehetséges. Biológiai és közegészségügyi szempontból tiszta az a levegő, amelyben a
szennyezőanyagok mennyisége nem haladja meg a kísérletileg megállapított élettani egészségügyi és ökológiai – határértéket, azaz növényre, állatra és az emberre sem rövid, sem
hosszú távon káros vagy kellemetlen hatást nem fejt ki.
A levegőbe kerülő szennyezőanyagok nagy része bizonyos idő és távolság megtétele után
kihullik, vagy a csapadékkal együtt kimosódik, kisebbik része befolyásolja a globális
levegőminőséget. A levegőnek – az élővízhez és a talajhoz hasonlóan – természetes
öntisztulása van. Ezt a folyamatot alapvetően befolyásolják adott helyen a légszennyező
anyagok tulajdonságain kívül a klimatikus viszonyok is.
Mindezek alapján a levegőtisztaság-védelemben elsősorban a regionális ill. helyi
szabályozásnak van kiemelkedő szerepe. A szabályozásnak a következő fő csoportokon kell
alapulnia:
•
•
•

környezetvédelmi jogszabályi hierarchiához történő illeszkedés,
éghajlati, földrajzi és az ebből fakadó klimatikus viszonyok,
légszennyező források.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet célja a környezeti levegő
minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a
környezet állapotának megőrzése érdekében. E rendelet további végrehajtási rendeletének
tekinthető a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
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Az adott terület éghajlati, földrajzi és az ebből fakadó klimatikus viszonya meghatározó az
adott térség levegőminőségének alakításában.
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében:
10. § (1) A Magyar Köztársaság területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a
vizsgálati küszöbértékek alapján, légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek
kijelölésre.
14§ (1) Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogénoxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves
levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, levegőminőségi terv készítése
szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása biztosítható.
A zónák kijelölése és lehatolása megtörtént a levegőterheltségi szint határértékeiről és a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet értelmében a zónákon belül az alábbi zónacsoportok kerültek meghatározásra:
1. A csoport:
2. B csoport:

3. C csoport:

4. D csoport:

5. E csoport:
6. F csoport:
7. O-I csoport:
8. O-II csoport:

agglomeráció: az Lvr. szerint.
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező
anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és
a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár
nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a
csoportba kell sorolni.
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező
anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a
tűréshatár között van.
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi
szintre vonatkozó határérték között van.
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt
nem haladja meg.
azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a
célértéket.
azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a
hosszú távú célként kitűzött koncentráció értéket.

A fenti zónacsoportokhoz a következő táblázat szerinti koncentrációk tartoznak.
22. táblázat: Szennyezőanyag koncentrációtartományok 2010.
ZÓNÁK
B zóna
C zóna
D zóna
E zóna
F zóna

SO2 (μg/m3)
125 felett
75-125
50-75
50 alatt
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NO2 (μg/m3)
100 felett
50-100
70-100
50-70
50 alatt

PM10 (μg/m3)
50 felett
25-50
35-50
25-35
25 alatt

CO (μg/m3)
5 000 felett
3000-5000
3500-5000
2500-3500
2500 alatt
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benzol (μg/m3)
5 felett
5
3,5-5
2-3,5
2 alatt
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A fenti eljárás alapján meghatározott zónák a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú
mellékletében kerültek közzétételre, az alábbi táblázatban foglaltak szerint.
23. táblázat: Szennyezőanyag koncentrációtartományok
Zóna/település

Kéndioxid

Nitrogéndioxid

Szénmonoxid

Szilárd
(PM10)

Benzol

10. Az ország többi területe, kivéve az
alább kijelölt városokat

F

F

F

E

F

A táblázat alapján megállapítható, hogy Celldömölk területe a 10. zónába került besorolásra.
A levegő minőségének alakításában meghatározók a település légszennyezési forrásai és a
háttérszennyezés. A települési légszennyezési források az alábbi kibocsátásból összegződnek:
• ipari és szolgáltatás
• az egyedi és lakossági fűtések valamint
• a közlekedés.
A város levegő minőségét a háttérszennyezésen kívül az előzőekben felsoroltak emissziója
határozza meg..

A.3.1.2.

Légszennyező források

A.3.1.2.1.
AZ IPAR ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK LEVEGŐTERHELÉSE
A II. világháború végéig a település arculatát a vasúti csomópont és a Ság hegyi bazaltbánya
határozta meg. A hegy szőlőtermelésének védelméért a bányát 1957-ben bezárták, leszerelték.
A bányában dolgozók és az egyre növekvő lélekszámú lakosság foglalkoztatásának érdekében
sorra alakultak a gyárak, üzemek (Kenyérgyár, KERIPAR, ÉLGÉP, Kesztyűgyár), valamint
ipari szövetkezetek (CELLTEX, Műszaki Ipari Szövetkezet, Ruházati Ipari Szövetkezet).
A környék lisztellátását a celldömölki malom biztosította. A szolgáltató ipar is hamar
megvetette a lábát a településen. Létre jött a Patyolat felvevőhelye, a GELKA, az OFOTÉRT
szaküzlet, cipész, férfi-női szabó, férfi-női fodrász-kozmetika, rádió-tévé és háztartásigépjavító, órás, fényképész szolgáltató egységek. A hiányzó szakmákban pedig emelkedett a
kisiparosok száma. A foglalkoztatás alapkövének természetesen megmaradt a vasút.
A mezőgazdaságban történő szerkezeti átalakulások során létrejött a „Sághegyalja”
Termelőszövetkezet, ahol megindult a nagyüzemi növénytermesztés és állattenyésztés.
A 80-as évektől lelassult a város fejlődése. Komolyabb változások csak a 90-es évek elején, a
rendszerváltásnak köszönhetően kezdődtek. A gazdasági átalakulás során megjelent a
magántőke, megindult a külföldi tőke beáramlása hazánkba, így Kemenesaljára is. A
celldömölki üzemek nagy része átalakult, részben külföldi érdekeltség alá került. Új név alatt,
új gazdasági formában, új profillal működtek tovább. Ugrásszerűen nőtt a kisvállalkozók
száma, elsősorban a kereskedelemben és a szolgáltatóiparban.
Napjaink levegősszennyezés szempontjából legjelentősebb ipari és szolgáltató vállalataiként
említhetjük meg többek között a MÁV Vasjármű Javító Kft-t, a WEWALKA Kft
cukrászüzemét, a Friss Élelmiszer Kft Tejüzemét, a Celli Festék Kft-t valamint a Cellenergo
Kft-t.
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Celldömölkön található legjelentősebb kibocsátóra nézve (termelő, vagy szolgáltató vállalat) a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
nyilvántartásában szereplő bejelentett helyhez kötött pontforrásokra vonatkozó 2010. évi
adatokat az alábbiakban részletezzük. A következő táblázat Celldömölk legjelentősebb
légszennyező vállalatának 2010. évi kibocsátásait mutatja be.
24. táblázat: Legjelentősebb légszennyező anyag kibocsátó vállalatok Celldömölkön, 2010.
Telephely
Cellenergo Kft. kazánház
(9500 Celldömölk Dr. Géfin Lajos tér 2.)

Szennyezőanyag
1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2
2 - Szén-monoxid
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
7 - Szilárd anyag
973 - Összes szénhidrogén -kivéve CH4C-ban kifejezve
999 - SZÉN-DIOXID
Cellenergo Kft. kazánház
1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2
(9500 Celldömölk Kossuth Lajos u. 18.)
2 - Szén-monoxid
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
7 - Szilárd anyag
999 - SZÉN-DIOXID
Celli-Festék Kft. Festéküzem
2 - Szén-monoxid
(9500 Celldömölk Kismező Major)
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
999 - SZÉN-DIOXID
Friss Élelmiszer Kft. Tejüzem
2 - Szén-monoxid
(9500 Celldömölk Pápai u. 24.)
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
MÁV Vasjármű Kft. MÁV Vasjármű Kft. 2 - Szén-monoxid
Kocsijavító Osztály
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
(9500 Celldömölk Rendező Pályaudvar)
NO2
999 - SZÉN-DIOXID
WEWALKA KFT. cukrászüzem
2 - Szén-monoxid
(9500 Celldömölk Pápai u. 27.)
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
Leier Autó KFT. Autószalon és Szervíz
1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2
(9500 Celldömölk Nemesdömölki u. 15.)
2 - Szén-monoxid
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
7 - Szilárd anyag
999 - SZÉN-DIOXID

Mennyiség, kg
<0,5
5 134
4 013
<0,5
440
2 633 793
<0,5
7
40
<0,5
66 065
4
9
22 112
2
6
1
82
115 779
71
75
<0,5
13
25
<0,5
37 096

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
nyilvántartásában szereplő Celldömölk telephelyen bejelentett helyhez kötött pontforrásokra
vonatkozó 2006-2010. évi kibocsátások összesített adatait az alábbi táblázatban foglaljuk
össze.
25. táblázat: Celldömölk iparvállalatai és szolgáltatói által 2006-2010. évben kibocsátott
légszennyező komponensek, kg
Szennyezőanyag
1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2
151 - Toluol
152 - Xilolok
157 - Etil-benzol
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2006
24
30
3 116
580

2007
<0,5
27
1 981
366
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2008
<0,5
25
1 478
272

2009
<0,5
20
129
41

2010
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
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Szennyezőanyag
2006
2007
2008
2009
2010
162 - Propil-benzol
9
9
<0,5
<0,5
<0,5
163 - 1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)
32
32
18
17
<0,5
164 - Trimetil-benzolok
8
6
2
2
<0,5
165 - Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol /
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
166 - Izo-propil-toluol-(4) / 4-Izo-propil-toluol, p-cimol /
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
2 - Szén-monoxid
13 013
821
1 036
1 064
5 236
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2
8 140
7 957
6 967
5 986
4 289
301 - Etil-alkohol / etanol /
7 213
6 652
7 117
4 394
<0,5
302 - Propil-alkolok
1
<0,5
<0,5
2
<0,5
304 - Butil-alkoholok
548
343
250
<0,5
<0,5
307 - Izo-propil-alkohol
1 414
286
238
438
<0,5
308 - Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /
80
10
42
2
<0,5
312 - Aceton
2
1
1
4
<0,5
313 - Metil-etil-keton / 2-butanon /
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
315 - Ciklohexanon
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
316 - Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutil1
<0,5
<0,5
2
<0,5
metil-keton /
317 - Diaceton-alkohol
78
48
36
<0,5
<0,5
320 - Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /
13
12
1
<0,5
<0,5
321 - Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /
1
1
1
4
<0,5
323 - Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /
1 601
1 486
1 207
864
1
326 - Izo-butil-acetát
1
<0,5
1
1
<0,5
360 - Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi2
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
etanol;butil-glikol /
500 - Benzin mint C, ásványolajból
2 573
2 087
1 923
1 171
<0,5
503 - Petróleum
33
31
<0,5
<0,5
<0,5
52 - Ólom és szervetlen vegyületei Pb-ként
4
<0,5
2
<0,5
<0,5
598 - Paraffin-szénhidrogének C9-től
568
1 605
707
<0,5
<0,5
625 - Etilén-glikol-monometil-éter / 2-metoxi-etanol;
78
48
36
<0,5
<0,5
metil-glikol /
7 - Szilárd anyag
6 432
2 980
3 013
1 583
984
715 - Nátrium-hidroxid
18
20
<0,5
<0,5
<0,5
736 - Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1<0,5
<0,5
<0,5
4
<0,5
metoxi-2-propanol /
84 - Ón és vegyületei Sn-ként
15
<0,5
14
<0,5
<0,5
973 - Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
440
999 - SZÉN-DIOXID
6 417 838 5 083 091 5 518 744 4 624 561 2 991 169

A táblázatból jól látható, hogy az ipari eredetű légszennyező anyag kibocsátás a legtöbb
komponens esetében az utóbbi években jelentősen csökkent, viszont CO esetében növekedés
tapasztalható.
Összegezve megállapítható, hogy a város területén ill. a település környezetében működő
ipari tevékenységek légszennyező hatása nem jelentős, az üzemek, cégek által alkalmazott
primer ill. szekunder légszennyezés csökkentő eljárásokkal a káros hatás minimálisra
csökkenthető.

A.3.1.2.2. A KÖZÜLETI ÉS LAKOSSÁGI FŰTÉS LÉGSZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSA
Celldömölk városának vezetékes gázzal történő ellátását az ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató
Zrt. végzi. Az országos tendenciákkal párhuzamosan alakul a város vezetékes földgázellátása.
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A gázellátási adatokból látható, hogy a városban több, mint 1000 lakás nem vezetékes gázt
használ fűtésre, ami az összes lakásszám 21 %-a. Ezek fűtése egyes esetben távhőszolgáltatással, a további esetben fa- és széntüzeléssel történik.
A fa- és egyéb tüzeléssel fűtött lakások levegőterhelése a város levegő állapotának minőségét
lényegesen nem változtatja meg, számuk meglehetősen csekély, ezért hatása elhanyagolható.
A tevékenységből eredő környezetterhelő anyagok önbevallására eltérő jogszabályok
vonatkoznak. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint:
22. § (1) A felügyelőség a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése,
teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának
váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi
engedélyben írja elő.
A gázzal történő fűtés elterjedésének népszerűsége mára már kezd alábbhagyni az energiaárak
emelkedésének valamint a gázfűtés egyeduralmának felismerése következtében. Az
energiaárak további emelkedésével, ill. az esetenként előforduló gázhiánynak köszönhetően
várható a hagyományos vegyes tüzelés alkalmazásának növekedése, ezáltal a légszennyezés
időszakos emelkedése.
Celldömölk lakásállományának 79,2 %-a vezetékes földgázellátó rendszerbe van
bekapcsolva. A város földgázellátására vonatkozó adatokat a KSH bocsátotta
rendelkezésünkre. Az eltüzelt földgáz mennyiségét alapul véve, az elvégzett műszaki
számítások eredményei alapján a város fűtéséből és melegvíz előállításából eredő, 2010. évre
vonatkozó légszennyező anyag kibocsátást az alábbi táblázatokban összefoglalt adatokkal
lehet jellemezni.
26. táblázat: Celldömölk gázfelhasználásából adódó légszennyező anyag kibocsátás
2009
Háztartás
Egyéb
Mindösszesen

Fogyasztott gáz
mennyisége
(em3/év)
3 277
6 462
9 739

Füstgáz
kibocsátás
(em3/év)
36 047
71 082
107 129

Szén-monoxid Nitrogén-oxidok
kibocsátás
kibocsátás
(kg/év)
(kg/év)
3 244
3 965
6 397
7 819
9641
11 784

Összegezve megállapítható, hogy a lakossági fűtésből származó légszennyező-anyagok
mennyisége nem elhanyagolható, amely hozzáadódva más légszennyező forrás hatásához, a
város légszennyezettségi állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatja.

A.3.1.2.3. A KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ LEVEGŐTERHELÉS
Vasúti közlekedés
A városon halad keresztül a Győr-Celldömölk vasútvonal. A vasútvonal a 168/2010. (V. 11.)
Korm. Rendelet 1. melléklet alapján a „transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként
működő vasúti pályák” 10-es számú vasútvonala. A vasútvonal nem villamosított a
villamosítás tervezés alatt áll. A vasútvonalon a maximális sebesség 100 km/h
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További vasútvonal a 168/2010. (V. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet alapján a „transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák” 20-as számú
Székesfehérvár-Szombathely vonal. A vasútvonal 25 kV 50 Hz-cel villamosított vonal a
Dunántúl egyik legfontosabb vasútvonala. A vasúti pálya legnagyobb része egyvágányú,
csupán Boba és Celldömölk között áll 2 sínpárt. A maximális sebesség a Környezetvédelmi
Program által érintett szakaszon 100 km/h.
A vasútvonalak Celldömölk területét érintő szakasza mintegy 2 km.
A várost átszelő vasútvonalakon napi 166 vonat közlekedik, melyből a teherforgalom napi 45
szerelvény.
Figyelembe véve, hogy a vasútvonal jelentősebb forgalmat lebonyolító szakasza villamosított,
elmondhatjuk, hogy a légszennyezettség szempontjából a közúti közlekedés káros hatása
mellett a vasút kibocsátása elhanyagolható.

Közúti közlekedés
A városon keresztülhaladó közutakra vonatkozó adatokat a Településszerkezeti és
Szabályozási terv alapján mutatjuk be.
Celldömölk térségben két főhálózati elem található:
A 8. sz. elsőrendű főút Székesfehérvár-Szentgotthárd közötti szakasza megközelítőleg keletnyugat irányban halad a várostól kb. 20 km-re déli irányban. Az úttal a 8429. sz. összekötő út
termet kapcsolatot, amely Jánosházánál kapcsolódik a 8. sz. főúthoz.
A Sopron-Balatonederics között vezető 84. sz. elsőrendű főút megközelítőleg északnyugatdélkeleti irányban szintén kb. 20 km-re vezet a várostól nyugati irányban. A 84. sz. főút és
Celldömölk között a kapcsolatot a 8404. sz. Pápa – Sárvár összekötő út biztosítja.
Összekötő utak:
Celldömölk várost északi területein érinti a 8404. sz. összekötő út. Az út nyugati irányban
Sárvárt érintve éri el a 84. sz. másodrendű főutat. A 8404 sz. összekötő út keleti irányban
Pápa felé vezet. Pápán csatlakozik a 83. sz. másodrendű főúthoz.
A 8611. sz. Kapuvár felé vezető összekötő út, a város keleti oldalán Pápa felé vezető 8404. sz.
összekötő útba köt be.
A 8452. sz. Úraiújfalu felé vezető összekötő út szintén a 8404. sz. összekötő útba köt be,
annak nyugati Sárvár felé vezető szakaszába a város külterületi részén.
A 8432. sz. összekötő út a 84. sz. főút felől Gérce-Vásárosmiske-Mesteri felől köt be
Celldömölkre.
A 8433. sz. összekötő út Vásárosmiskénél köt rá a 8432. sz. összekötőútra, Celldömölk déli
határán pedig a Celldömölk-Jánosháza 8429. sz. összekötő útra köt.
A 8429. sz. összekötő út Celldömölk felől déli irányban Jánosháza felé vezet, ahol a 8. sz.
főútra köt.
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A 8459. sz. összekötő út Izsákfától délre köt a 8429. sz. összekötő útra, délkeleti irányban
Nemeskocson át Boba felé vezet az út.
Bekötő utak
A 84137. sz. bekötőút Kocsk felé vezet, amely Celldömölk felé a 8433. sz. összekötő útba köt
be az izsákfai elágazás előtt néhány száz méterrel.
A közlekedésből származó légszennyezés vizsgálata során a Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiadott A közúti forgalom figyelemmel kísérése
2009 kiadvány adatait használtuk fel. A Celldömölk területét érintő számlálóállások
összefoglalását mutatja a következő táblázat.
27. táblázat: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Által üzemeltetett Celldömölki forgalomszámláló
állomások
Út száma
8429
8404
84315

Celldömölköt érintő
útszakasz
Izsákfa
Alsóság, Sági u.
Baross u
Wesselényi u

Út típusa
Összekötő út
Összekötő út
állomáshoz vezető út

Az alábbiakban részletezzük a forgalomból adódó légszennyezőanyag kibocsátást.
Az egyes útszakaszok forgalmából eredő légszennyezettség összehasonlíthatósága végett a
számításoknál mindegyik útszakasz 200 m hosszú útszakaszát vettük alapul. A
forgalomszámlálási adatokat, valamint az egyes gépjárműtípusok jellemző fajlagos
légszennyezőanyag kibocsátásait figyelembe véve kiszámítottuk az utak adott szakaszán zajló
forgalomból eredő légszennyezőanyag kibocsátást. A számításaink eredményét az alábbi
táblázatban foglaltuk össze.
28. táblázat: A Magyar Közút Nonprofit Zrt által vizsgált Celldömölki útszakaszokon történő
közlekedéséhez kapcsolódó légszennyezőanyag kibocsátás
Utak
Izsákfa
Sági u (Alsóság)
Baross u
Wesselényi u

Összforgalom
(db/h)
144
368
183
189

Számított kibocsátás (g/h)
CO
NO2
SO2
Részecske
287,0
60,8
0,6
9,5
738,4
131,2
1,1
16,6
366,4
69,0
0,6
9,4
378,8
70,3
0,6
9,6

A fenti táblázatok alapján elmondható, hogy a jelenlegi közlekedésből adódó
légszennyezőanyag kibocsátásának pillanatnyi értéke helyenként jelentős. A legnagyobb
forgalmat lebonyolító út a Sági u. A közlekedésből adó legnagyobb légszennyezés ennek
megfelelően a Sági u. által lebonyolított forgalomhoz kapcsolható. A szennyező anyagok
kibocsátása általában talajszinten, maximálisan 50 cm magasságban történik. A kibocsátás
pillanatában a koncentráció adott értéke a kibocsátástól távolodva tovább csökken. A fenti
számlálási eredményeket az értékek szemléletesebbé tétele érdekében az alábbi ábrákon
mutatjuk be.
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2. ábra: A Magyar Közút Nonprofit Zrt által vizsgált utak forgalomi nagyságának sorrendje
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3. ábra: A Magyar Közút Nonprofit Zrt által vizsgált útszakaszokon elhaladt járművek
szennyezőanyag kibocsátása
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Összegezve a fenti bemutatott adatok alapján elmondható, hogy a település esetében a
közlekedésből adódó légszennyezőanyag kibocsátás mértéke nem elhanyagolható. Jelentős
a gépjárművek okozta CO- ill. részecske kibocsátás, így ezen hatás enyhítésére
közlekedésszervezési intézkedések meghozatala válhat szükségessé.

A város légszennyezettsége (összegzés)
A légszennyező források által kibocsátott szén-momoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid
valamint szilárd nem toxikus porra vonatkozó mennyiségek összefoglalását mutatja a
következő táblázat.
29. táblázat: Légszennyező anyagok összesített mennyisége szén-dioxidra, nitrogén-oxidokra,
kén-dioxidra valamint szilárd, nem toxikus porra vonatkozóan
Légszennyező forrás
Ipar és szolgáltatás
kibocsátása 2010. évben
Háztartások kibocsátása
2010. évben
Közlekedés kibocsátása
2009. évben

Légszennyező anyag mennyisége, kg/év
SzénNitrogénKénSzilárd nem
monoxid
oxidok
dioxid
toxikus por
5 236

4 289

<0,5

984

3 244

3 965

n.a.

n.a

47 927

8 817

76

1 171

A fenti táblázat adatai közül az ipar légszennyező anyag kibocsátását a 2010. évi
légszennyezés mértéke éves bevallások alapján dolgoztuk fel, mivel a 2011. évi adatok a
Felügyelőség által még nem kerültek feldolgozásra. A háztartás légszennyező hatását a 2010.
évi KSH adatok alapján, míg a közlekedés okozta hatást a Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiadott A közúti forgalom figyelemmel kísérése
2009 kiadvány adatai alapján határoztuk meg.
Összegezve megállapítható, hogy a városban a légszennyezés főként a közlekedéshez
kapcsolódik. A városban működő iparvállalatok kén-dioxid kibocsátása nem jelentős. A
tüzelési folyamatok mind az ipar, mind pedig a lakossági fűtés vonatkozásában
alulmaradnak a közlekedés nitrogén-oxid kibocsátásától.
Az ipar légszennyező hatása az elérhető legjobb technikák alkalmazásával
minimalizálható. A lakossági fűtéshez használt földgázból adódó nitrogén-oxid
kibocsátás alternatív energiaforrás felhasználásával csökkenthető. A belváros
légszennyezettsége forgalomszervezéssel, megfelelő mentesítő utak megépítésével
csökkenthető.
A város légszennyezettségi állapotának vizsgálata során felmerült problémák
kiküszöbölésére elengedhetetlen a megfelelő intézkedések meghozatala annak
érdekében, hogy a város lakossága egy egészségesebb és élhetőbb települési
környezetben élhessen.
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A.3.2.

A föld állapota

Az Celldömölköt is magában foglaló Kemenesalja kistáj a Rába eróziósan letarolt
hordalékkúp részlete, amelynek felszínét löszös-homokos-iszapos rétegek borítják. Ezek
vastagsága a 10-20 m-t nem haladja meg. Alattuk nagy vastagságú pliocén-pannóniai rétegek
fekszenek, bennük jó víztározó homokos öszletekkel. A szerkezeti vonalakkal tagolt
medencealjzatot triász és kréta képződmények alkotják. A mélyebb rétegekből 80 °C
hőmérsékletű víz nyerhető.
A.3.2.1.
Talaj állapota és igénybevétele
A mezőgazdasági területek okszerű és szakszerű talaj használatának meghatározásához
alapvető információt jelent az előforduló talajtípusok ismerete, és azok területi
elhelyezkedése. A talajtípusok ismeretében lehet kialakítani a területen használatos kultúrákat.
A genetikus talajtípusok közigazgatási területen történő elhelyezkedését a Térképmelléklet 5.
számú térképe mutatja be. A Térképmelléklet 6. számú Térképe a térségben előforduló talajok
vízgazdálkodási tulajdonságait mutatja.
A genetikus talajtípusokat tartalmazó térképről jól látható, hogy Celldömölk Város
közigazgatási területén belül 5 talajtípus található:
• Csernozjom-barna erdőtalajok
• Lápos réti talajok;
• Réti csernozjomok;
• Agyagbemosódásos barna erdőtalajok;
• Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalaj).
A következő táblázat az egyes talajtípusok megoszlását mutatja az összterület függvényében.
30. táblázat: Talajtípusok megoszlása az összterület függvényében
Talajtípus
Csernozjom-barna erdőtalajok
Lápos réti talajok
Agyagbemosódásos barna erdőtalajok
Réti csernozjomok
Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalaj).

Előfordulás, %
53
42
3
1
1

A táblázat alapján jól látható, hogy Celldömölk közigazgatási határán belül megtalálható
talajtípusok legnagyobb hányadát a csernozjom-barna erdőtalajok valamint a lápos réti talajok
alkotják. A következőkben részletezzük a fő talajtípusok és a Celldömölkön előforduló
altípusok jellemzőit.
Barna erdőtalajok
Az ebben a főtípusban egyesített talajok az erdők és a fás növényállomány által teremtett
mikroklíma, a fák által termelt és évenként földre jutó szerves anyag, valamint az ezt elbontó,
főként gombás mikroflóra hatására jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által
megindított biológiai, kémiai és fizikai hatások a talajok kilúgzását, agyagosodását,
elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki.
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A főtípus jellemző folyamatai.
Humuszosodás: A humuszosodás mértékét és mélységét az erdős vegetáció által évente
termelt holt biomassza, vagyis elsősorban a felszínre hulló lombanyag határozza meg. Mivel
az eredetileg is sok szerves savat tartalmazó erdei alomtakaró bontását nagyrészt a
mikroszkopikus gombák végzik, ezért a termelt szerves anyag savanyú, ami az erdőtalajok
erőteljes kilúgzását és savanyúságát okozza.
Kilúgzás: A kilúgzás vagyis az oldható anyagok kimosódása a talajszintekből egyik
legfontosabb folyamata az erdőtalajok képződésének. Előfeltétele az elegendő és nagy
hányadában talajba jutó csapadék. Elősegíti a kilúgzást az erdei növénytakaró által termelt
szerves anyag. A barna erdőtalajok lombos fái gyökérzetének jellege és elhelyezkedése segíti
a lefelé áramló talajoldat mozgását, és ezáltal a kilúgzást és a felső szintek elsavanyodását.
Agyagosodás: Az agyagosodás a másik meghatározó folyamata az erdőtalajok képződésének.
Előfeltétele az agyagosodásnak az agyagásványok építőköveit tartalmazó ásványi összetétel,
valamint a mállást elősegítő klimatikus jelleg és biológiai folyamatok. Következménye a
kedvezőbb vízgazdálkodás és tápanyagmegkötés, mert az agyag sok vizet és tápanyagot képes
tárolni.
Agyagvándorlás: (lessivage). E folyamat során az agyagos rész elmozdul a mélység felé
anélkül, hogy összetétele lényegesen megváltozna. Előfeltétele az agyagelmozdulást előidéző
szerves és szervetlen anyagok képződése, legalább gyengén savanyú kémhatás és a kilúgzási
szintből a felhalmozódási szint felé tartó állandó vízmozgás. Következménye a
textúrdifferenciálódás, vagyis a felső szintek elszegényedése és az alattuk levők gazdagodása
az agyagban.
Agyagszétesés: (podzolosodás). A szélsőségesen savanyú és durva szemcséjű vagy köves
erdőtalajok esetében következik be az ásványok (agyagásványok) alkotóelemeikre való
felbomlása: kovasavra, alumíniumra és vasra. A szétesés termékei közül a vas és az
alumínium a helyéről elmozdul és a szervesanyaggal együtt a mélyebb rétegekben
halmozódik fel. Következménye a feltalaj tápanyagokban való elszegényedése és további
savanyodása.
Kovárványképződés: Homokos talajképző kőzeten, a felhalmozódási szint tagolódása útján
jön létre, a feltalaj alatt vöröses-barnás csíkok formájában mutatkozik. Előfeltétele a gyengén
savanyú vagy savanyú közegben az agyagelmozdulás, megfelelően nagy diffúziósebesség és
oxidációs viszonyok. Következménye a homok talajok tápanyag- és vízgazdálkodásának
javulása.
Redukció(glejesedés): Az időszakos és helyi redukció oka a talajrétegek vízgazdálkodása
közötti különbség hatására kialakuló levegőtlenség. Előfeltétele a nagy különbség a kilúgzási
és a felhalmozódási szint vízáteresztő képessége között, aminek hatására nagyobb csapadék
esetén víztorlódás keletkezik a két szint határán, és így időszakos talajvízréteg alakul ki a
nedves évszakokban, mely nyárra eltűnik.
Savanyodás: A savanyúság származhat a talaj szerves és szervetlen alkotórészeitől, valamint a
kilúgzásból. Következménye a tápanyagellátásban fellépő zavar, valamint a savanyúságra
érzékeny növények károsodása, ill. elpusztulása.
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Celldömölk területén legnagyobb hányadban előforduló altípusok:
Csernozjom barna erdőtalajok
Az e típusú talajok szelvényében két folyamat nyomai dominálnak. Az egyik a kilúgzás, ami a
talajtípust a barna erdőtalajokhoz kapcsolja és aminek a következménye a vasas agyagosodás,
a másik az erőteljes humuszosodás, ami már a csernozjom talajok főtípusára jellemző. E
talajok általában a barna erdőtalajok és a csernozjom talajok elterjedési területének határán
találhatók.
A szelvény felépítésére jellemző az erőteljes, mélyen kialakult humuszos szint, mely gyakran
a barna erdőtalaj felhalmozódási szintjébe is belenyúlik, elfedve annak színét és eredeti
tulajdonságait. Az agyagtartalomban nincs különbség a kilúgzási és felhalmozódási szintek
között. A humusz eloszlása a szelvényen belül megfelel a csernozjom talajokénak.
A csernozjom barna erdőtalajok löszös üledéken képződtek, mechanikai összetételük a
barnaföldekénél könnyebb, homokos vályog. Vízgazdálkodásukra a kisebb vízraktározó
képesség jellemző. Szántóként hasznosíthatók. A szántók kedvező évjáratban jó (int. 70-110),
aszályos években gyengébb (int. 40-70) termékenységűek.
Réti talajok
A réti talajok főtípusába azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az időszakos
túlnedvesedés játszott nagy szerepet. Ez lehet az időszakos felületi vízborításnak, vagy a
közeli talajvíznek a következménye. A vízhatásra beálló levegőtlenség jellegzetes
szervesanyag-képződést és az ásványi részek redukcióját váltja ki. A réti talajok
tulajdonságait a tapadós humuszanyagokkal, a nehéz művelhetőséggel, a foszfor erős
megkötődésével, valamint a nitrogén tavaszi nehéz feltáródásával jellemezhetjük. A réti
talajokon a termés különösen nedves években kicsi, száraz években viszont jó.
A főtípus jellemző folyamatai:
Humuszosodás: A réti talajoknál a humuszanyag mindig fekete vagy szürke. Ez a jellegzetes
szín abból származik, hogy a humuszanyag nagyrészt levegőtlen viszonyok közt képződött és
vassal kapcsolódott. A humuszos szint vastagsága változó, alsó határuk mindig viszonylag
éles. A szerves anyag mennyisége általában nagyobb, mint a környező területek talajaiban, de
kevesebb, mint sötét színéből következne.
Kilúgzás: Két oka van. Egyik, hogy a réti talajok általában a terep mélyebb részeiben
fordulnak elő, ahová a környező területeken keletkezett felületi lefolyás irányul, vagyis a réti
talajokra több víz jut, mint azokra a területekre, amelyek csak a csapadékvíz hatása alatt
állnak. Másik, hogy a réti talajok képződésekor sok esetben a talajvíz olyan közel van a
felszínhez, hogy a kapilláris zóna felső határa eléri a feltalajt. Az első esetben a több víz
mozgatja lefelé az oldható sókat, a második esetben a talajvízből kapillárisan felemelkedő
oldatok állandó kapcsolatban maradnak a forrásukkal, a talajvízzel, és az esetleg betöményedő
talajoldatok diffúzió útján ismét felhígulnak, a sók a kevés sót tartalmazó talajvízbe jutnak.
Glejesedés: Elsősorban a magas talajvíz vagy mélyen fekvő helyzete miatt ráfolyási víz
hatására képződik.
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Sófelhalmozódás: Elsősorban a Ca- és Mg-sók felhalmozódása jellemzi. Jellegzetessége, hogy
itt a karbonátok mellett a szulfátok felhalmozódása a gyakori. Na-sók felhalmozódása a Bszintben a szolonyeces réti talajok típusában fordul elő. Itt a gyengén oszlopos, tömöttebb
szintben ugyancsak gyakori a szulfátok, elsősorban a gipsz megjelenése. Mindezek a
sófelhalmozódási formák sokkal gyengébbek, mint a szikes talajokban, e talajok
termékenységére azonban még így is csökkentő hatással vannak.
Szelvényfelépítésük: ABC szintes talajok, melyekben az A szint az egyenletesen humuszos
felső szintet, a B szint a csökkenő humusztartalmú szintet, vagy - a szolonyeces réti talajok
esetében - a sófelhalmozódás szintjét jelenti.
Celldömölk térségében előforduló altípusok:
Lápos réti talajok
Képződésükben mind a láposodási, mind a rétiesedési folyamat szerephez jutott. E két
képződési folyamat közös vonása, hogy feltétele az időszakosan, ill. állandóan túl bő
nedvesség. A lápos réti talajok szelvényében a feltalaj szervesanyag-tartalma alapján
kimutatható a lápos folyamat lejátszódása. Homoktalajoknál általában a 4-10 % szerves
anyagot tartalmazó, víz hatása alatt álló talajképződményeket soroljuk a lápos réti talajok
közé, vályog- vagy agyagtalajoknál pedig a 7-20 %-ot tartalmazót. E szelvények morfológiai
képe a fekete humuszos szinttel jellemezhető, amelynek átmenete a mélység felé éles, és az
átmenet helyén már rendszerint megtaláljuk a glejesedés, rozsdásodás nyomait.
Vízgazdálkodására a túlzott nedvesség jellemző; ennek hatása alatt alakult tápanyaggazdálkodása kedvezőtlen.
A lápos réti talajok vályog mechanikai összetételűek, kedvező vízgazdálkodási tulajdonsággal
rendelkeznek és 70-100 cm közötti átlagos talajvízmélység jellemzi őket.
A talaj igénybevétel szempontjából a legnagyobb gondot – az ország más településeihez
hasonlóan – az illegális szemétlerakók jelentik, amelyek közvetlenül szennyezik a talaj felső
rétegét és a talajvizet. Ezért fontos az illegális lerakók felmérése, megszüntetése és
felszámolása.
A város környezetének geológiai adottságai alapján a talaj szennyezésére kifejezetten
érzékeny a térség. Itt a felszíni vizek elszennyeződéseinél fokozottabb problémát jelent a
talajfelszín alatti vizek elszennyeződése, mivel ezeknél a biológiai regenerálódás nem megy
végbe. A talaj jó állapotát és sérülékenységét összevetve megállapítható, hogy a jelenlegi
állapot megőrzése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a talaj védelmére.
A.3.2.2.

Kőzetek, ásványok és igénybevételük

A Celldömölköt magában foglaló kistáj a Rába eróziósan letarolt hordalékkúp részlete,
amelynek felszínét löszös-homokos-iszapos rétegek borítják. Ezek vastagsága a 10-20 m-t
nem haladja meg. Alattuk nagy vastagságú pliocén-pannónia rétegek fekszenek, bennük jó
víztározó homokos öszletekkel. A szerkezeti vonalakkal tagolt medencealjzatot triász és kréta
képződmények alkotják.
Celldömölk közigazgatási határain belül előforduló kőzetek túlnyomó része a kistájra
jellemző löszös üledék. A település környezetében nagy arányban képviseltetik magukat a
glaciális és alluviális üledékek is.
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Az 4. számú térképmellékleten Celldömölk közigazgatási határán belül megtalálható kőzetek
típusait láthatjuk.
A valamikori bányászat a Ság hegy bazaltjára, illetve a város néhány területén a periglaciális
agyagrétegekre és a mésziszapos- márgás pannóniai agyagrétegekre terjedhetett ki.
Celldömölk területén jelentősebb agyag ásványi kitermelés körülbelül 80 évvel ezelőtt volt.
Napjainkban Celldömölk területén A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása
szerint 500611 azonosítószámon Celldömölk I. mélyművelésű szénhidrogén bánya van
nyilvántartva..

Összefoglaló
A fentiek alapján jól látható, hogy Celldömölk közigazgatási határán belül megtalálható
talajtípusok legnagyobb hányadát a csernozjom-barna erdőtalajok valamint a lápos réti
talajok alkotják. A csernozjom barna erdőtalajok löszös üledéken képződtek, mechanikai
összetételük a barnaföldekénél könnyebb, homokos vályog. Vízgazdálkodásukra a kisebb
vízraktározó képesség jellemző. Szántóként hasznosíthatók. A szántók kedvező évjáratban jó
(int. 70-110), aszályos években gyengébb (int. 40-70) termékenységűek. A lápos réti talajok
vályog mechanikai összetételűek, kedvező vízgazdálkodási tulajdonsággal rendelkeznek és
70-100 cm közötti átlagos talajvízmélység jellemzi őket. A város környezetének geológiai
adottságai alapján a talaj szennyezésére kifejezetten érzékeny a térség. A talaj jó állapotát
és sérülékenységét összevetve megállapítható, hogy a jelenlegi állapot megőrzése érdekében
fokozott figyelmet kell fordítani a talaj védelmére.
Celldömölk közigazgatási határain belül előforduló kőzetek túlnyomó része a kistájra
jellemző löszös üledék. A település környezetében nagy arányban képviseltetik magukat a
glaciális és alluviális üledékek is. Napjainkban Celldömölk területén A Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal nyilvántartása szerint 500611 azonosítószámon Celldömölk I.
mélyművelésű szénhidrogén bánya van nyilvántartva.

A.3.3.

A vizek állapota

A.3.3.1.

A felszíni vizek állapota

Celldömölk térségét az alábbi jelentősebb vízfolyások érinti.
Ezek:
•
•
•

Marcal
Kodó patak
Cinca-patak

A vízfolyások állapota a 2010 évben elfogadott vízgyűjtő gazdálkodási tervekben
meghatározásra kerültek, a VKI szerinti „jó állapot” elérésének figyelembevételével. A
felszíni vizek minőségére vonatkozó adatok a VGT alapján az alábbiakban mutatjuk be.
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31. táblázat: A felszíni vizek VGT szerinti minősítése
Ökológiai
állapot

Kémiai
állapot

Védett területek
állapota
Védett természeti
terület

mérsékelt

ah.

bizonytalan

ah.

ah.

bizonytalan

mérsékelt

ah.

károsodott

mérsékelt

ah.

károsodott

Minősítések
Víztest neve

Kategória

Kodó és
vízrendszere
Cinca
Marcal Tornapatakig
Marcal Gerencepatakig
Forrás: VGT, 2010.

természetes
jellegű
természetes
jellegű
természetes
jellegű
természetes
jellegű

Környezeti
célkitűzések
a jó állapot
elérhető
a jó állapot
elérhető
a jó állapot
elérhető
a jó állapot
elérhető

A célkitűzés
elérése
2027
2027
2027
2027

Celldömölk város közigazgatási területén belül a volt téglagyári agyagbánya területén
található tavak kialakulása a XX. század elejére tehető.
A parktó 6370 m2 nagyságú, 0,4-3,9 m mélységű. Vízutánpótlása talajvízből, illetve a CellModul Kft. tiszta csapadékvizéből van. A horgásztó 1,4-7,1 m mély, 17-360 m2 nagyságú, és
csak talajvízből tud utánpótlódni.
A szabdalt partú mesterséges tavak partját nádasok, bokrok, ligetek teszik változatosabbá. A
tó népszerű horgászhely, környéke kedvelt pihenő park.
A.3.3.2.

A felszín alatti vizek állapota

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete adja meg a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolását.
A rendelet alapján:
1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület
a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős
vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei.
b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő,
dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.
c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni
állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint
regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti
övezete is.
d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály
szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.
2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület
a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.
b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem
tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és
dolomitmárga képződmények találhatók.
c) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül
található.
d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni
állóvizek mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete.
e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek.
3. Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozó területek.
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A vízbázisok, a távlati vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelmét
hivatott szolgálni a 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet. A rendeletbe foglaltak
figyelembevételével elkészítették Celldömölk vízbázis védőidom, és védőterület kijelölését,
melyet az A.I.1.2 alfejezetében mutattunk be.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapján Celldömölk nitrátérzékeny területek közé sorolható.
A felszín alatti vizek védelme különösen fontos, mivel jelenleg a város ivóvíz ellátását a
Celldömölk Körzeti Vízmű rétegvízbázisa biztosítja. A vízbázis vízadó rétegei sérülékenyek.
A várost ellátó vízbázis vizének Fe, és ammónia tartalma okoz problémát.
A közüzemi vízellátást a településen 100 %-os, a keletkező szennyvizek elvezetése és
tisztítása 92 %-os, így éves szinten mintegy 30 000 -35 000 m3/év mennyiségű szennyvíz
szikkad el, kerül be a talajba.
Az évtizedek alatt elszikkasztott mennyiségű szennyezőanyag a felszín alatt anaerob
körülmények között átalakulva és egymásra hatva, kedvezőtlen kémiai, biológiai és biokémiai
folyamatokat eredményez.
Celldömölk felszínalatti földtani közegeinek érzékenysége miatt különösen fontos feladat a
szennyezőanyagok bejutásának megakadályozása a talajba és a talajvizekbe.
Összefoglaló
A város területétől északra, észak-nyugatra elhelyezkedő felszín alatti vízkészlet védelme
mind mennyiségi, mind minőségi szempontból a város egyik kiemelkedő környezetvédelmi
feladata kell, hogy legyen.
A kutak által kitermelt víznek magas a Fe-, és ammónium tartalma, de előkezelés után
kiváló ivóvíz-minőségű. A vízbázis védelme érdekében kijelölésre kerültek a védőövezetek,
védőidomok.
A felszín alatti vizek vonatkozásában a rétegvízbázisok mellett kiemelt jelentőségű a
termálvíz hasznosítása. Celldömölkön a Városgondnokság üzemeltetésében lévő Vulkán
Fürdő 3 db termálkútja felsőpannon homok, homokkő rétegeket csapol meg. A vízjogi
engedély alapján a kitermelhető vízmennyiség 242 m3/ nap, melynek kb. 2%-át gyógyászati
célra hasznosítják. A fennmaradó rész hasznosítása fürdő célú. (Forrás: VGT, 2009.)

A.3.4.

Természetvédelem, Élővilág állapota

A.3.4.1.

Tájhasználat, tájvédelem

A Celldömölköt magában foglaló Vas megye természeti adottságai alapján Magyarország
egyik legváltozatosabb területe. Nyugati része középhegység, ez a nyugat-magyarországi
peremvidék, két középtájjal a Magyar Előalpokkal és az Alpokaljával. A megye délnyugati
területe a Dunántúli-dombság része, annak középtája – a Zalai dombság – található itt. A
megye területének közel fele síkság, a Kisalföld része három középtájjal: Kemeneshát,
Sopron-Vasi síkság és a Marcal-medence.
Celldömölk a Kemenesalja kistájon helyezkedik el. A lejtős kistáj a patakvölgyek kivételével
teraszos hordalékkúpsíkság jellegű. A domborzatnak nincs a területhasznosítást befolyásoló
szerepe.
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A kistáj túlnyomó többségét agyagbemosódásos barna erdőtalajok alkotják. Termőrétegük
többnyire 40-70 cm mélységben megjelenő erősen összecementált kavicsréteg miatt sekély.
Termékenységük gyenge, jobb évjáratokban is legfeljebb közepes. A barnaföldek
vízgazdálkodása jó, termékenysége kedvező. A Celldömölkön előforduló csernozjom barna
erdőtalajok szántóként hasznosíthatók. A szántók kedvező évjáratban jó, aszályos években
gyengébb termékenységűek. A szántókon búza, kukorica, napraforgó és cukorrépa mellett a
kívánatosnál kisebb a pillangósok termesztési aránya.
A következő táblázat Celldömölk város földrészlet statisztikáját mutatja.
32. táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként
Művelési ág

Földrészletek
száma

erdő
fásított terület
gyep (legelő)
gyep (rét)
gyümölcsös
kert
kivett
szántó
szőlő
Forrás: http://takatnet.hu

86
17
100
115
67
201
4499
969
693

Alrészletek
száma
89
17
103
121
67
213
4507
1134
699

Összes
alrészlet
terület
(m2)
4586981
105800
2372559
837943
67830
1438143
9584223
32576862
820848

Legkisebb
alrészlet
terület
(m2)
11
773
161
14
288
359
7
49
94

Legnagyobb
alrészlet
terület
(m2)
1172482
45445
303720
45191
5449
212965
312443
725324
6113

Átlagos
alrészlet
terület
(m2)
51539
6224
23035
6925
1012
6752
2127
28727
1174

A településen a különböző földrészletek művelési ágainak megoszlása a fenti táblázat szerint
a következő:
• Erdő
8,76 %
• Fásított terület 0,2 %
• Legelő
4,53 %
• Rét
1,6 %
• Gyümölcsös
0,13 %
• Kert
2,75 %
• Kivett
18,29 %
• Szántó
62,18 %
• Szőlő
1,57 %
A településen több helyi értékvédelem alá vont építmény található, de szép számban akadnak
országos műemléki védelem alatt álló építmények is. A város építészeti elemei közül a
toronyházak, felhőkarcolók hiányoznak, a lakótelepek ill. családi házas övezetek zöld területei
általában rendezettek. A tájképet a történelmi belvárostól elkülönülten kialakított iparterület
nem degradálja. A város külterületi részén helyenként előforduló illegális hulladéklerakások
ezen területek tájképbe való illeszkedését gátolják.
Összességében a Kemenesaljára jellemző táji arculat és tájhasználat a mértékadó a
településen. Ezt a tájképet a belvárostól elkülönülten kialakított fejlődő iparterület nem
degradálja. A térségre jellemzőek a szántó művelési ágú részek. A városra jellemző a
falusias-kisvárosias felépítés. Meghatározók a műemlék jellegű építmények.
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A.3.4.2.
Élővilág
Celldömölk a Marcal-medence részeként Kemenesalján fekszik. A kistájra legjellemzőbb
területhasznosítások a szántó, a rét, a legelő illetve az erdő és a lakott terület. Celldömölk
növény- és állatvilágának alakulásában az említett hasznosítási módok jelentős szerepet
játszanak. A település flórájának és faunájának vizsgálata során bemutatjuk a kistérségre
jellemző élővilágot, részletesen kitérve a település jellemző élőhelyeinek növény- és
állatfajainak ismertetésére.
A.3.4.2.1. NÖVÉNYVILÁG
Celldömölk növényvilága
A kistáj gyakori élőhelyei:
L2a – Cseres-kocsánytalan tölgyesek
Hegy-dombvidékeink alacsonyabb régióiban előforduló, cser- és kocsánytalan tölgy
különböző arányú elegyei alkotta erdők igen változatos gyűjtőcsoportja. A lombszintben
uralkodó a Quercus cerris és / vagy a Q. petraea s.l., a Q. robur teljesen hiányzik, az árnyaló
fafajok (főleg a Fagus sylvatica és a Carpinus betulus) hiányoznak vagy nagyon ritkák. A
gyepszintben mindig van több-kevesebb igényesebb fényigényes és / vagy szárazságtűrő erdei
faj (nem lehetnek egyeduralkodóak sem a zavarástűrő, sem az üde erdei fajok). Többnyire
gyakoriak a füvek és a sások is.
Közepes vagy jó növekedésű (15-25 m) erdők. A lombszintet laza, sok fényt áteresztő
lombozatú fafajok uralják. Ma már leggyakrabban homogén szerkezetű, egykorú erdők, a
változatosabb szerkezetű állományok ritkák. A cserjeszint borítása a korábbi emberi hatások
és a talaj függvényében igen változó lehet. Rendszeres irtás következtében alacsonyabbá
válik, mészben gazdagabb talajokon sűrűbb, magasabb, kisavanyodó talajon alacsonyabb és
ritkább lehet. A gyepszint a cserjeszint záródásának és magasságának megfelelően hasonlóan
változó. Alacsony és / vagy ritka cserjeszint többnyire fejlettebb, magas és sűrű cserjeszint
kisebb borítású gyepszinttel kapcsolódik össze.
A lombszint uralkodó, legjellemzőbb fafaja a Quercus cerris és / vagy a Q. petraea s.l. Az
elegyfajok (legjellemzőbb talán az Acer campestre, A. platanoides, a Pyrus pyraster, a Sorbus
torminalis, ritkábban a Tilia cordata, a Carpinus betulus; de szinte bármelyik hazai, hegydombvidékeinken előforduló fafaj jelen lehet) részben termőhelyi, részben történeti okokból
gyakran hiányoznak vagy ritkák. Meszes alapkőzeten és / vagy emberi hatásra gyakran jönnek
létre csaknem elegyetlen cseresek. A talaj kémhatásának a savas felé tolódásával, ill. a
tengerszint feletti magasság növekedésével, ill. az ország területén északkeleti irányban
haladva a lombszintben egyre inkább a kocsánytalan tölgy jut uralomra.
A cserjeszintben minden gyakoribb erdei cserjefaj előfordulhat [pl. Crataegus monogyna, C.
oxyacantha (C. laevigata), Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina s.l.,
stb.]. Jellemző lehet egyes fafajok akár nagyobb arányú megjelenése is (legfontosabbak: Acer
campestre, Fraxinus ornus). Kisebb mennyiségben jelen lehet a Carpinus betulus és a Tilia
cordata, ritkábban a F. excelsior és az A. platanoides is. Ez utóbbiak megjelenése azonban –
mennyiségüktől, valamint a gyepszint összetételétől függően – már arra utalhat, hogy itt
valamilyen üdébb erdő is lehetne.
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A gyepszint legszembetűnőbb fajai az általános erdei füvek és sások közül kerülnek ki (pl.
Melica uniflora, Poa nemoralis, Festuca heterophylla, Carex montana, C. flacca, C.
michelii), ezek közül legalább egy nagyobb mennyiségben jelen kell legyen. Mint általában a
fényben gazdag erdőkben, gyakori lehet a Brachypodium sylvaticum, és a Dactylis glomerata
s.l. is. Jellemző még a fényben gazdag és / vagy száraz erdei fajok legalább néhányának
jelenléte [pl. Pulmonaria mollis, Brachypodium pinnatum, Chrysanthemum (Tanacetum)
corymbosum, Lathyrus niger, Sedum (Hylotelephium) maximum, Campanula persicifolia,
Silene viridiflora, Potentilla alba, Digitalis grandiflora, Trifolium, Vicia, Hieracium fajok,
északkelet felé a Lychnis coronaria is]. A környező üde erdőkkel gyakori közös faj lehet a
Viola alba, a Galium schultesii, a G. sylvaticum és a Potentilla micrantha. A tavaszi geofiton
aszpektus nem jellemző, fajai inkább csak szálanként, kisebb mennyiségben jelennek meg. A
cseres-tölgyesekben olykor meglehetősen sok üde lomberdei fajt találunk (pl. Galium
odoratum, Stellaria holostea, Carex pilosa, Lathyrus vernus). Ez elsősorban akkor fordulhat
elő, ha a talaj vízgazdálkodása jobb, vagy a közelben sok az árnyas üde erdő. Szárazabb
körülmények ill. elszigetelt állományok esetében az üde lomberdei fajok hiányoznak (a
fajszegény, jellegtelen gyepszintű állományokból is hiányoznak). A talaj kémhatásának
savanyodásával párhuzamosan szintén egyre kevesebb az üde lomberdei faj és nő a
tápanyagszegény környezetet jól tűrő, gyengén mészkerülő fajok (pl. Veronica officinalis,
Luzula luzuloides, Genista, Chamaecytisus, Hieracium fajok) száma. Ugyanakkor gyakoriak a
jellegtelen gyepszintű állományok is. Ekkor a gyepszintet általános és / vagy zavarástűrő erdei
fajok uralják (pl. Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata s.l., Viola odorata ill. Torilis
japonica, Chaerophyllum temulum, Alliaria petiolata, Urtica dioica, Geum urbanum) és a
száraz, fényben gazdag tölgyesekre jellemző (feljebb részben említett) fajok ritkák (de nem
hiányoznak teljesen!). A száraz tölgyesek legjellemzőbb generalista maradékai ezekben az
erdőkben talán a Clinopodium vulgare és a Veronica chamaedrys.
L2b-Cseres-kocsányos tölgyesek
Csapadékosabb síkságokon, alacsony, lapos dombvidékeken előforduló, cser- és kocsányos
tölgy különböző arányú elegyei alkotta erdők. A lombszintben uralkodó a Quercus cerris és /
vagy a Q. robur., de a Q. petraea s.l és szálanként a Carpinus betulus is gyakran jelen van.
Gyakran változó vízellátású (időszakosan nedves ill. száraz) területek edafikus okból tölgy
dominanciájú erdei. Egyes típusainak jelenlegi állományai másodlagosak lehetnek, helyükön
korábban (100-200 éve) sokszor fás legelők voltak, ez gyakran meglátszik a szerkezetükön és
a fajkészletükön is. Az igényesebb szárazságtűrő és / vagy fényigényes erdei fajok is
előfordulnak, de többnyire kisebb számban.
Talajuktól függően gyenge, közepes vagy jó növekedésű (idős korban 15-25 m-t elérő) erdők.
Gyakran kisebb ligetes részekkel, mocsaras, vízállásos foltokkal, gyepekkel mozaikosak. A
lombszintet laza, sok fényt áteresztő lombozatú fafajok uralják. Mivel korábban részben fás
legelők ill. erősen legeltetett erdők voltak, ez gyakran látszik a szerkezetükön. A
változatosabb szerkezetű állományok záródása nem teljes, a lombkoronák közötti hézagokat
szúrós cserjék tölthetik ki. A ma már homogén szerkezetű, egykorú erdők esetében az egykori
terebélyes fákat ültetett faállományra cserélték. A cserjeszint borítása közepesen vagy erősen
fejlett, de emberi hatásra hiányozhat is. A gyep- és mohaszint a lomb- és cserjeszint
záródásának és magasságának megfelelően változó.
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Jelenleg fafajokban meglehetősen szegény erdők, a lombszint uralkodó, legjellemzőbb fafaja
a Quercus cerris és / vagy a Q. robur, de a Q. petraea s.l és szálanként a Carpinus betulus is
gyakran jelen van (a kocsánytalan tölgy helyenként domináns szerephez is jut). Az elegyfajok
(legjellemzőbb talán az Acer campestre, a Pyrus pyraster, az Ulmus minor) részben
termőhelyi, részben történeti okokból gyakran hiányoznak vagy ritkák. Az erdészeti
telepítések révén nagyon gyakori mesterségesen bevitt elegyfaj a Pinus sylvestris (néha más
fenyőfélék is).
A cserjeszintben legjellemzőbbek a korábbi legeltetést ill. az annak felhagyását jól tűrő szúrós
fajok (pl. Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Juniperus communis, Rosa canina s.l.),
valamint a vörösgyűrű som (Cornus sanguinea) és a változó vízellátásra utaló kutyabenge
(Frangula alnus) – de a fényigényes boróka mindenütt erősen visszaszorulóban van.
A gyepszint faji összetétele változatos, de jellemzőbbek a fajokban szegény állományok.
Egyes (erősebb vízhatás alatt álló) állományokban sok a réti, nagyrészt változó vízellátást is
jelző faj, pl.: Molinia spp., Deschampsia caespitosa, Juncus effusus, Potentilla erecta,
Agrostis spp., Anthoxantum odoratum, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris, amelyek közül
néhány inkább acidofrekvens jellegű. Nem hiányoznak a fényigényes és /vagy szárazságtűrő
erdei fajok sem, bár számuk rendszerint nem túl nagy, pl.: Potentilla alba, Vincetoxicum
hirundinaria, Clinopodium vulgare, Trifolium spp., Festuca heterophylla, Betonica (Stachys)
officinalis, Peucedanum oreoselinum. Egyes állományokban (főleg a korábbi fáslegelőkben)
ubikvista száraz-félszáraz gyepi (pl. Achillea millefolium, Festuca rupicola, Centaurea
pannonica, Potentilla argentea agg., Rumex acetosa), másokban (amelyek zárt erdős
környezetben találhatóak) általános és üde erdei fajok (pl. Circaea lutetiana, Dryopteris filixmas, Stachys sylvatica, Festuca gigantea) is előfordulhatnak. Ritkák azok az állományok,
amelyek védett fajt őriznek (pl. Asphodelus albus a Bakonyalján és Somogyban, Gladiolus
palustris a Bakonyalján). Egyes cseres-kocsányos tölgyesekben a talajon (de főleg a fák
körül) jelentős a mohák, elsősorban a Polytrichum formosum aránya. A láposodó helyeken –
hazánk tölgyeseiben egyedülállóan – tőzegmoha (pl. Sphagnum fallax, S. palustre, S.
fimbriatum) foltok is megjelenhetnek.
K2-Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
Elegyes, Quercus petraea s.l., valamint gyertyán és / vagy bükk uralta üde, többnyire mély
talajú hegy-dombvidéki erdők. A lombszintben nagyobb arányban jelen lehetnek a hársak és
ritkábban a juharok is. Az ilyen erdők egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az
állományokban együtt jelentkeznek az árnyas és a fényben gazdag erdők sajátosságai. Az
erdőbelső nagyobb részben és jellemzően árnyas, de a fényben gazdagabb részek többnyire
jelen vannak (arányuk azonban igen változó lehet). A cserjeszint ritkán ér el nagyobb
záródást. A gyepszint legnagyobb mennyiségben előforduló fajai az általános és az üde erdei
fajok közül kerülnek ki, gyakori a fejlett kora tavaszi geofiton aszpektus.
Többnyire jó növekedésű, idős korban 20 m-t meghaladó átlagmagasságú erdők.
Természetesebb körülmények között változatos szerkezetűek és fafajösszetételűek. A mai
állományok lombszintje – a régóta tartó emberi hatásoknak megfelelően – többnyire
egyenletesen kettős (de helyenként összefolyhat). A felső lombszintet a fényt jól áteresztő
lombozatú, az alsót az árnyaló fafajok uralják. A lombszint által átengedett fény összes
mennyisége a korábbi beavatkozásoknak, a talajnak, és az állomány korának megfelelően igen
tág határok között változhat. A természetszerű állományokra a fényben gazdagabb és árnyas
foltok kis területen megjelenő mozaikja a jellemző. A kezelt erdők között gyakran találunk
egyenletesen árnyas állományokat, de a második lombszint a korábbi erdészeti beavatkozások
miatt részben vagy egészben hiányozhat is, ekkor az erdőbelső fényben gazdagabbá válik.
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A cserjeszint nem vagy csak kisebb foltokban jelentős, kivéve a tartósan második szint nélküli
állományokat, ahol igen fejlett lehet (bár ez szintén függ a cserjeszintet gyakran érintő
erdészeti beavatkozásoktól). A gyepszint térben és időben is igen változó, tavasszal többnyire
jól fejlett, nyáron a lombszint árnyalásának megfelelően egyaránt lehet nudum és közel 100%
is.
A lombszint elegyes, nem ritkán kettőnél több fafajból áll, legfontosabb fajai: kocsánytalan
tölgy (Quercus petraea s.l.), gyertyán (Carpinus betulus), kislevelű hárs (Tilia cordata), bükk
(Fagus sylvatica). Jellemző lehet a Quercus cerris, a Cerasus (Prunus) avium, a Fraxinus
excelsior és a Dél-Dunántúlon az ezüst hárs (Tilia tomentosa) jelenléte, de minden hazai,
hegy-dombvidéken élő fafaj előfordulhat. A Nyugat-Dunántúlon elegyfa lehet az itt őshonos
erdeifenyő (Pinus sylvestris) is. A négy legjellemzőbb fafaj aránya tág határok között
változhat, a többi általában kisebb mennyiségben fordul elő. Kivételt jelenthet a csertölgy, a
magas kőris, az ezüst hárs és a mezei juhar, amelyek – nagyobb területen elsősorban – emberi
hatásra lehetnek jelen magasabb arányban a gyertyános-kocsánytalan tölgyesekben.
A cserjeszintben mindig találni általános erdei fajokat, amelyek közül több gyakrabban
jelenik meg az üdébb erdőkben [pl. Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus
oxyacantha (C. laevigata)]. Előfordulhatnak a környező szárazabb erdők mész- és
melegkedvelő cserjéi is (pl. Euonymus verrucosus, Cornus mas). Gyakori, hogy a
cserjeszintben egyes fafajok, elsősorban a gyertyán, a hársak, vagy a mezei juhar az uralkodó.
A gyepszint leggyakoribb fajai az üde erdei (pl. Galium odoratum, Stellaria holostea, Carex
pilosa, Vinca minor, Viola sylvestris (V. reichenbachiana), Euphorbia amygdaloides,
Dentaria (Cardamine) bulbifera, Polygonatum multiflorum, Campanula rapunculoides,
Pulmonaria officinalis) ill. az általános erdei (pl. Convallaria majalis, Melica uniflora, Poa
nemoralis, Brachypodium sylvaticum) fajok közül kerülnek ki. Ezek egy része tavasszal
virágzó geofiton [pl. Adoxa moschatellina, Corydalis spp., Galanthus nivalis, Scilla spp.,
Dentaria (Cardamine) bulbifera, Isopyrum thalictroides, Anemone ranunculoides].
Rendszeresen előfordul több-kevesebb fény- (pl. Campanula persicifolia, Festuca
heterophylla, Melittis carpatica, Primula veris) ill. nedvességigényesebb (pl. Aegopodium
podagraria, Carex sylvatica, Galeobdolon luteum agg.) faj is. Északkeletről délnyugat felé
megjelennek, ill. egyre gyakoribbá válnak az atlantikus és illír jellegű fajok (pl. Knautia
drymeia, Cyclamen purpurascens, Primula vulgaris, Vicia oroboides, Lathyrus venetus,
Ruscus hypoglossum, Tamus communis, Aremonia agrimonoides).
RC - Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők
Olyan kemény fájú őshonos fajok uralta, többnyire elegyetlen, erdei lágyszárúakban
szegényes erdők gyűjtőcsoportja, amelyek más csoportba [J-L-ig] nem sorolhatók be biztosan.
Rendszerint szántókra, gyepekre telepített, vagy erdők helyén kialakított faállományok,
kivételesen gyepeken, felhagyott szántókon spontán kialakult vagy bizonytalan származású
erdők. Leggyakoribb fafajaik a cser- és kocsányos tölgy, a magas és magyar kőris.
Többnyire nem túl változatos szerkezetű, elegyetlen faállományok. A telepített állományok
záródása a termőhely minőségétől függ (talajhibák, tápanyaghiány, lecsupaszított termőréteg
esetén kiritkult, fátlan foltok is előfordulhatnak). Az erdőtelepítés ténye miatt az
állományalkotó fafaj valamennyi egyede mag eredetű, sorokba ültetett. Az elegyfák többnyire
hiányoznak, az erdősítésnél csak az állományalkotó fafajt telepítik, idővel néhány elegyfa
szálanként megjelenhet. A cserje és gyepszint változó fejlettségű lehet. Gyakori, hogy az
erdőköpenyeken többé-kevésbé zárt cserjeszegély alakul ki, míg az állományok belsejében
inkább csak szórtan, kisebb foltokban jelennek meg a cserjék. A gyepszint változó fejlettségű
lehet, a ritkás gyepszintű állományok nem gyakoriak.
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A lombszint gyakori, uralkodó fajai: Quercus cerris, Q. robur, Fraxinus excelsior, F.
angustifolia subsp. pannonica, ritkábban Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia spp.,
Carpinus betulus (bár a hársak fája puha, egyéb biológiai tulajdonságaik alapján ebbe az
élőhelybe soroltuk őket). Jellegtelen és fajszegény cserje-, illetve gyepszint jellemzi ezeket az
állományokat (kivételt csak az üde lomberdők helyén telepített vagy kialakult cseresek,
kocsányos tölgyesek, ritkán magas kőrisesek jelenthetnek). Ha a területet hosszabb ideig
mezőgazdaságilag művelték, az erdősítést gyakran teljes talaj-előkészítés után végzik, így az
eredeti vegetációból nincs túlélő faj. A fás és lágyszárú növényfajok betelepülése függ attól,
hogy propagulumforrásaik milyen messze vannak, vannak-e vektorok a propagulumok
terjesztésére, milyen mértékűek az erdőművelési beavatkozások (mechanikai és vegyszeres
ápolások, tisztítások). A cserjék közül elsősorban az általánosan elterjedtebb, tágabb ökológiai
valenciájú, terméseiket főként madarak révén terjesztő fajok települnek meg (pl. kökény,
vörösgyűrű, egybibés galagonya, varjútövis benge, csíkos kecskerágó). A gyepszint faji
összetétele nem jellemző, az igényesebb erdei fajok azonban többnyire hiányoznak. A kora
tavaszi aszpektus többnyire hiányzik, ha van, akkor a bolygatás miatt kizárólag egyévesekből
(pl. Stellaria media, Veronica hederifolia, V. triphyllos, V. arvensis, Bromus sterilis, Lamium
purpureum) áll, geofitonok csak kivételesen fordulnak elő (üde erdők elcseresített
származékai). A betelepülő lágyszárú növényfajok általában indifferens társulásigényűek (pl.
Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Galium mollugo, Ballota nigra, Torilis japonica,
Fallopia dumetorum, Vicia hirsuta, V. tetrasperma), egy részük vegetatív úton terjeszkedve
nagyobb területeket kolonizálhat [pl. Agropyron (Elymus) repens, Poa angustifolia,
Calamagrostis epigeios, Rubus caesius, Urtica dioica, Solidago gigantea]. A telepített
erdőkben megjelenő első, nem túl igényes erdei fajok a Geum urbanum, Alliaria petiolata, a
Brachypodium sylvaticum, a Polygonatum latifolium, a Viola odorata lehetnek – ezeket
általában évtizedek múltán sem követik a további erdei fajok. Egyes esetekben (üde erdők
helyére telepített cseresek) a gyepszintben több, az egykori vegetációra utaló faj is maradhat.
Közepesen gyakori élőhelyek közé tartoznak:
• RB - Puhafás pionír és jellegtelen erdők,
• E1 – Franciaperjés rétek,
• P2b - Galagonyás-kökényes-borókás cserjések,
Ritka élőhelyeknek számítanak:
• B4 – Lápi zsombékosok,
• D1 – Láprétek,
• D2 – Kékperjés rétek,
• B2 - Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet,
A kistáj egykori természetes vegetációjából fennmaradt, védelemre szoruló élőhelyek a
megmaradt természetszerű erdők, a többé-kevésbé átalakított élővizek - Rába, Marcal, Cinca mentén még itt-ott fellehető kemenesaljai síklápok, a bazalthegyek flóraszigetei.
A kistájon fellelhető élővizek, melyek szinte ökológiai folyosóként kötik össze a
szigetszerűen fennmaradt természetes élőhelyeket, viszonylag gazdagok még vízi, lápi és
mocsári növényzetben. Így többféle békalencsés hínáros is megtalálható ezeken a helyeken.
Máshol, eutrofizálódott mocsarakban és tavakban kolokános társulásokat találhatunk. A
rögzült hínáros társulások közül az átokhínáros a leggyakoribb. Holtágak, tavak jellemző
növényzete a süllőhínáros- békaszőlőhínár, a békaszőlőhínár, a tündérrózsa-vízitökhínár, és a
sulymos. Leginkább a Marcal mentén találunk nádas és gyékényes foltokat.
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Útszéli árkok, patakok közelében a Kemenesháton patakmenti harmatkásással talákozhatunk,
míg a Marcal völgyében a magassásos társulások, és az iszapnövényzet, mint például a
varangyszittyós is fellelhetők. Folyóink melléke még néhány mocsárrétet is megőrzött. A
Rába mentén kisebb foltokban kaszálóréteket is találunk, így franciaperjerétet, és
ecsetpázsitos franciaperjerétet egyaránt. A száraz szikla- és pusztagyepek csoportjából a Sághegyi, a Hercseg-hegyi, és a Kis-Somlyói lejtősztyepprét foltokat kell megemlíteni, ahol
egykor a fekete kökörcsin is előfordulhatott. A fás növénytársulások közül a füzesek (csigolya
füzes, mandulalevelű bokorfüzes, puhafa-ligeterdő) a Rába mentén találhatók meg. A
bükkösök erre a területre nem jellemzőek, csak a Kemeneshát déli, magasabb részein, északi
kitettségű, hűvösebb lejtőkön fordulnak elő (Káld, Bögöte, Szajk környéke). Száraz tölgyesek,
bokorerdők már csak töredékesen lelhetők fel a Ság-hegyen és a Hercseg-hegyen. A
napsütötte, közepesen száraz dombhátak jellegzetes erdei az egykor egyeduralkodó cserestölgyesek, melyek a Cser fennsíkját valaha összefüggően borították, napjainkra csak
szigetszerű foltokban fordul elő. A királyné gyertyás cseres-kocsányos-tölgyes a lapos
hegyhátak kavicsos felszínének különleges társulása, mely legszebb formájában Sitke,
Ostffyasszonyfa és Celldömölk közelében lelhető fel. Az erdőszélek, határok gyakori
társulása a töviskés.
Celldömölk egyedülálló értéke a Ság-hegy. A Ság-hegyi vulkán egy 5 millió évvel ezelőtt
kitört tűzhányó maradványa. Az aláhulló vulkáni porból keletkező tufarétegekre bazaltkőzetté
dermedt láva települt. Ez a fokozatosan pusztuló lávapajzs tanúhegyként őrzi az alsóbb laza
képződményeket. A Ság hegy természeti és Tudománytörténeti értéke mellett tájképi értéke és
szépsége is egyedülálló. A Ság hegyet 1975-ben nyilvánították védetté, és ezzel létrejött
Magyarország egyik legkisebb és Vas megye első természetvédelmi körzete, amely az Őrségi
Nemzeti Parkhoz tartozik. A hegy növényzete jelentősen eltér a környezetétől, önálló
flóraszigetet alkot, karsztbokor ligetekkel, nyílt és zárt árvalányhajas pusztagyepekkel,
melegkedvelő molyhos tölgyes társulásokkal. Bár a hegy tetejének letermelése miatt az
eredeti növényzet tönkrement, a Ság lágyszárú növényfajai között sok értékes faj akad. A
kunkorgó árvalányhajon túl a területen leány- és feketekökörcsin, tavaszi hérics, tarka
nőszirom, pirosló kígyószisz és nagy ezerjófű is nyílik. A sziklás letöréseken pedig az ilyen
helyekre jellemző sziklai ternye, aranyos fodorka és édesgyökerű páfrány él.
A.3.4.2.2. ÁLLATVILÁG
A kistáj (közel) természetszerű állatvilága két főbb élőhelyen maradt fenn igazán, ezek: a
Cser erdőségei, és a folyók, tavak menti vizes élőhelyek. Máshol, a mezőgazdasági területek
állatvilágát
inkább
csak
a
közeli
területek
(erdők)
hatásai
alakítják.
A rovarvilág még csak alig van feltárva, általánosságban azért elmondhatjuk, hogy a hazai
melegkedvelő tölgyesek, és a vízfolyásokat követő ártéri erdők fajai jellemzőek. Ki kell
emelnünk mindenképpen egyetlen fajt, a legnagyobb testű hazai bogárfajunkat, a
szarvasbogarat. A Rába a Dunántúl egyetlen olyan folyóvize, mely 12 hazai szitakötőfajnak
az élőhelye, főként a tisztább, Sárvár feletti szakaszokon. Folyóink, a Rába és mellékvizei,
holtágai népszerűek a horgászok körében, így élővilágáról érdemes pár szót ejtenünk.
Legjellemzőbb halai a márna, a dévérkeszeg, és a balin. A sügérféléket a védett magyar bucó,
a német bucó, a selyemdurbincs képviseli. A holtágak jellegzetességei a kárász, a megritkult
törpeharcsa, a compó, és a réti csík. A vizek kiemelkedő emlősfaja a vidra, míg a gazdag
növényzettel borított holtágak, patakok mentén a pézsmapatkány, a kószapocok, és a
vízicickány élnek. Említést érdemel még a csalitjáró pocok, a törpe egér, és a hermelin. A
Rába-völgy madárvilága viszonylag gazdag, több, mint másfélszáz madárfajt figyeltek meg
eddig a folyó mentén.
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Mindenekelőtt a fehér gólyát érdemes megemlíteni, mely, bár táplálékforrásai a neves rétek
visszaszorulásával csökkentek ugyan, mégis gyakori vendég nálunk, fészkeit nemegyszer
nagyobb kéményekre, villanyoszlopokra rakja. Gyakori madarunk még a szürke gém is, a
kopár zátonyokon a kis lile, és a billegetőcankó jellegzetes. A nádasokban megtelepszik a
vízityúk, a füzesek jellegzetes faja a függőcinege. Az átvonuló madarak közül a kárókatona és
a nagykócsag példányait láthatjuk. A fekete gólya a nagy, összefüggő erdők hiánya miatt már
ritkaságnak számít. A kanalas gém vonuló, kóborló egyedeit Ostffyasszonyfa és Kenyeri
közelében figyelték meg. Olykor egy-egy rétisast is lehet látni. A Rába-mente már csak kis
számban élő faja a jégmadár, a szalakóta, míg az idősebb gyertyános-tölgyesek jellemző
madara a fekete harkály, és a ritka hamvas küllő. A folyó meredek partfalain jelentős
partifecske-állomány él. A fokozottan védett, színpompás gyurgyalag homok- és löszfalakba
vájja költőüregét, így a Kemeneshát keleti lejtőin, Gércétől Hosszúperesztegig vannak
jelentős telepeik.
Celldömölk vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bír a Ság-hegyre valamint a Marcal folyóra
jellemző állatvilág.
A Ság-hegy állatvilága.
Állatföldrajzi tekintetben a hegy leginkább közép-erurópai elterjedésű fajoknak ad otthont, s
közülük is a szárazságot, melegebb klímát és a viszonylag nagy hőingadozást kedvelőknek,
tűrőknek. Ezidáig 25 csigafajt és 50 nappali lepkét írtak le. A bogarak közül említésre méltó a
hazánkban kipusztultnak hitt gyászos cincér megtalálása a Ság hegy bokorerdeiben. Hüllők
közül a fürgegyík és a rézsikló fordul elő. Az utóbbi faj napfényes, meleg időben
megfigyelhető napozás közben a köveken. A keresztes viperával sokan összetévesztik és
agyonütik, pedig az ember számára teljesen ártalmatlan jószág. A tanúhegy madárvilága
viszonylag gazdag. Gyakran köröz és időnként fészkel is a vörös vércse. Megtalálható a
területen az erdei füles- és macskabagoly is. Sziklák zugaiban több helyen megtelepszik a
házi rozsdafarkú és a citromsármány. Az országosan is ritka kövirigó a 70-es években még
fészkelt a bányaudvarban. A 90-es évek elején megjelent, és azóta egy meredek sziklafalon
költ a holló. Gyakran látható erdei pinty, csuszka, a fülemüle, énekes és feketerigó, valamint
vörösbegy. Érdekesség a néhány éve felbukkanó vándorsólyom. Az emlősök közül gyakori a
közönséges erdei egér, az erdei pocok, a mezei nyúl és a róka.
Marcal állatvilága
A Marcal folyó ősi állapotában az élőhelyek sokszínű változatosságát nyújtotta. A
háborítatlan mocsárvidékek, árterek, ligeterdők és zsombékosok, kis erek és kiterjedt
vízállások, a betorkolló mellékpatakok nagyobb esésű mederszakaszaival együtt gazdag vízi
élővilágot, így fajokban és egyedszámban is bővelkedő halállományt tartottak fenn. A 19.
század második felétől azonban a szabályozás után gyökeresen megváltozott a Marcalmedence vízrajzi képe, a járhatatlan ingoványok helyét ma rétek, legelők, ligetes tájak és
megművelt területek vették át. Az évek múlásával a természet újra kezdte visszahódítani a
partokat, a mederkotrások elmaradásával kialakultak a nagyvízi meder nádasai és
galériaerdői, melyek helyenként - főként az alsó szakaszon - ősdzsungel sűrűségben borítják a
hullámteret. Összességében a mai Marcal, egyenes vonalvezetése és a monotónia, a változatos
sebességű víztereinek hiánya miatt nem volt soha ideális élettere a halaknak. Hozzájárult
ehhez még az időnkénti ipari szennyezés, az állandó jellegű, mezőgazdasági vegyszerek,
szennyvizek miatti kémiai terhelés és az utóbbi időkben erősen csökkent vízhozam, mely a
túlméretezett mederben csak lassan tud folydogálni, így a többi kedvezőtlen tényezővel együtt
egy erősen eutrofizálódott vízfolyást eredményezett. Mindezek ellenére egy lassan gyarapodó,
stabil halállománnyal rendelkezett.
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Eredetileg a Marcalban 23 halfaj élt, de összesen 40 féle faj előfordulását dokumentálták
eddig. Gyakori fajok: bodorka, szivárványos ökle, domolykó, nyúldomolykó, küsz, csuka,
ponty. Egyéb előforduló fajok: vörösszárnyú keszeg, balin, szilvaorrú keszeg, jászkeszeg,
compó, márna, fenékjáró küllő, széles kárász, ezüstkárász, fehér busa, pettyes busa, vágócsík,
harcsa, naphal, sügér, süllő, kurta baing, karikakeszeg, dévérkeszeg, laposkeszeg, razbóra,
vágó durbincs, angolna, amur, paduc, halványfoltú küllő, törpeharcsa, menyhal, selymes
durbincs, magyar bucó, tarka géb. Újabban terjeszkedő idegen fajok: folyami géb, feketeszájú
géb. Ezek közül a legjellemzőbbek: nyurgaponty, ponty, csuka, keszegfélék, domolykó, amur,
kárász, süllő, harcsa, balin, busa, sügér, márna, törpeharcsa, fekete sügér, tokfélék, naphal.

A.3.4.3.

Védett természeti értékek

A település Izsákfai déli határán a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként ökológiai folyosó
halad keresztül.
Celldömölk és térsége az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez
tartozik.
Celldömölk közigazgatási területét is érintő, országos jelentőségű természeti értéken kívül
nemzeti jelentőségű védett értékek is találhatók. A településen ex lege védett források nem
találhatók. A természetvédelmi oltalom alatt álló területeket a Térképmelléklet 6. számú
Térképén követhetjük nyomon.

A.3.4.3.1. NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEK
Celldömölkön található nemzetközi jelentőségű területek:
• NATURA 2000 - európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület
• Nemzeti ökológiai hálózat
NATURA 2000 területek
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek egy olyan összefüggő európai
ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul
kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Olyan zöld
infrastruktúra, mely biztosítja Európa természetes élőhelyeinek ökoszisztéma szolgáltatásait,
valamint jó állapotban való megőrzöttségét.
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő
területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként
kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi
irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket foglalja magába.
A következőkben ismertetjük a területen megtalálható Natura 2000 területek általános
jellemzőit. A leírt jellemzők a Natura 2000 területe egészére vonatkoznak.
Különleges természetmegőrzési területek - Site of Community Impotance
Az Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive, 92/43/EEC) az Európai Unió egyik
legfontosabb jogi eszköze a biodiverzitás védelme érdekében.
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Különleges Természetmegőrzési Terület: olyan közösségi szempontból jelentős természeti
értékekkel rendelkező terület, amely a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 2. A) és 3. A)
számú mellékletében meghatározott faj jelentős állománya, élőhelye, valamint rajta a 4. A)
számú mellékletben meghatározott közösségi szempontból jelentős élőhelytípus található.
Az irányelv, minthogy fő célja elősegíteni a biológiai sokféleség megőrzését a gazdasági,
társadalmi, kulturális és regionális igények figyelembe vételével, hozzásegít egy közös cél, a
fenntartható hasznosítás megvalósításához; minthogy a biológiai sokféleség megőrzése egyes
esetekben megkívánja a folyamatos emberi beavatkozást, vagy egyáltalán az arra való
ösztönzést.
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő
területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként
kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi
irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket foglalja magába.
A következőkben ismertetjük a területen megtalálható Natura 2000 területek általános
jellemzőit. A leírt jellemzők a Natura 2000 területe egészére vonatkoznak.
Terület megnevezése:
Azonosító:
Illetékes NPI:
Illetékes KTVF:
Teljes terület

Ság-hegy SCI
HUON20001
ŐNPI
NyDT-KTVF
234.706 hektár

Az adott élőhelyre vonatkozó adatokat a következő táblázat mutatja.
33. táblázat: Ság-hegy SCI
Élőhely típusa (* = kiemelt)
Szubpannon sztyeppék*
Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas ygepek *
Lejtők és sziklatörmelékek Tilo-Acerion-erdői*
Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel*
Pannon cseres-tölgyesek
Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir

Reprezentativitás*
D
A
B
B
D

Kiterjedés (%)
10
20
15
10
2

*Reprezentativitás: Megmutatja, hogy az adott élőlény mennyire tipikus az adott területen
A: kiváló; B: jó; C: jelentős

Az adott élőhelyre vonatkozó jellemző jelölőfajokat a következő táblázatban láthatjuk.

34. táblázat: Jelölőfajok adatai – Ság-hegy SCI
Faj kód

Magyar név (latin név)

Emlősök
1355
Vidra (Lutra lutra)
Hüllők, kétéltűek
1993
Dunai tarajosgőte(Triturus dobrogicus)
1220
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
1188
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
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Faj kód

Magyar név (latin név)

Halak
2522
Lápi póc (Umbra kameri)
1145
Réticsík (Misgurnus fossilis)
Gerinctelenek
Apró fillércsiga (Anisus vorticulus)
4056
Lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)
1042
1086
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
1059
Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)
Növények
4081
Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)
Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir

Populáció*

Általános
megőrzöttség**

A
B

B
B

B
A
C
C

B
A
B
C

C

B

*Populáció: A faj populációjának mérete és sűrűsége a területen az országos állományhoz viszonyítva
A: 100% - 15%; B: 15% - 2%; C: 2% - 0%
**Általános megőrzöttség: Az adott faj megőrzöttsége szempontjából a terület értékelése A: kiváló; B: jó, C: megfelelő

Nemzeti Ökológiai Hálózat
Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN
szervezésében. Az ökológiai hálózat funkcionális elemei:
Magterületek:
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek
ideális nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő
életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai.
Ökológiai folyosók:
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai
folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.
Pufferterületek:
A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és
folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól.
Rehabilitációs területek:
A kijelölendő rehabilitációs területek a magterületek, ökológiai folyosók és
védőövezetek hálózati elemek területein belül zárványként jelentkező, vagy ezekkel
határos ökológiailag sérült állapotú területek, melyek megszakításokat okoznak az egyes
zónákban. Helyreállításukat követően a hálózathoz kapcsolhatóak.
A településen a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként az Izsákfai településrészen ökológiai
folyosó halad keresztül, a Ság-hegy pedig magterüleként van nyilvántartva.
A.3.4.3.2. ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK
Országos jelentőségű egyedi jogszabállyal védett természeti területek
Celldömölk területén országos jelentőségű egyedi jogszabállyal védett természeti terület a
Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet.
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Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet területe 235 hektár, ebből fokozottan védett 24 hektár. Országos
védettséget 1975-ben kapott, ezzel megalakult hazánk második legkisebb tájvédelmi körzete.
A Tájvédelmi körzet az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága alá tarozik. A Ság hegy mindössze
278 méteres kúpja a mintegy ötmillió éve keletkezett. A Pannon-tenger lassan feltöltődött és
kiszáradt, az évmilliók koptatták a hegyet, formálták a tájat. A környékről a szél és a víz
mintegy 60-70 m vastag réteget szállított el, de a vulkáni tevékenységből származó kemény
bazaltréteg a hegy platóján megvédte az alatta lévő lazább kőzeteket. Így alakult ki jellegzetes
kettős kúp alakja. A század elején megkezdték, és mintegy ötven éven át folytatták a hegy
értékes bazaltjának letermelését, így a hegy egykori alakja már csak részben látható, és a hegy
egyik nagy kúpja nem más, mint meddőhányó. De a kitermelések nyomán napvilágra került a
vulkáni kürtő, a magmacsatorna, és a bazaltláva megkövesült, hatalmas darabjai.
A Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet növény- és állatvilágának részletes bemutatását az A.3.4.2.
fejezet tartalmazza.
A Ság hegy nemcsak geológiai, florisztikai, hanem gazdálkodási egységet is képez. A hegyen
mindig nagy becsben volt a szőlő. A szőlőművelés kezdetét a kutatók a római korra teszik.
A régi idők szőlőfajtái a rajszőlő és a juhfark voltak. Sajnos a század eleji filoxéravész ezeket
sem kímélte, nem maradt belőlük. Ezután több szőlőfajtát telepítettek a kertekbe, egységesen
elfogadott fajta azonban máig sem alakult ki.
A kúpról leomlott bazaltot és bazalttufát már a középkorban is használták építkezésekhez. A
hegy eredeti alakját elpusztító bányászat 1907-ben kezdődött, és 50 évig tartott. E fél
évszázados bányászat alatt mintegy 1,7 millió vagon (17 millió tonna) követ termeltek ki,
aminek következtében az eredetileg 291 m magas szabályos kúp alakú hegy felső harmadának
alakja teljesen megváltozott, legmagasabb pontja 279 m-re csökkent, a hegy belsejében
szaggatott bányaudvarok képződtek, kívül meddőhányók magasodtak fel. A legmélyebb
bányaudvar (0 szint) 200-201 m-en van. A bánya Közép-Európa legmodernebb bányája volt
saját iparvasúttal és áramfejlesztővel. A Ság hegy az 1957-es bezárása óta nem bányaként,
hanem földtörténeti bemutatóhelyként hívja fel magára figyelmet.
Országos jelentőségű „ex lege” védett természeti területek
Celldömölk környezetében országos jelentőségű „ex lege” védett természeti területek közül
lápok találhatók. A település közigazgatási határán belül 7 db nyilvántartott láp található.
A láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg
amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség,
illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve
tőzegképződési folyamatok jellemzik. A lápok tavakhoz (medencékhez), folyókhoz (holtágak,
meanderek), mély fekvésű, hullámos felszínekhez (turjánok), hegy- és dombvidéki suvadásos
területekhez kötődnek. Talajvízből, állóvízből, szivárgó vagy áramló vízből táplálkoznak.
Sás-, nád-, valamint moha- és tőzegmohatőzeget termelnek. Lehetnek úszólápok, rétlápok,
tőzegmohalápok, láperdők és forráslápok. Az egyes lápok a tőzeg tulajdonságait tekintve
lehetnek meszesek, vasasak, savanyúak, semlegesek vagy lúgosak. Alakzati szempontból
kétféle láptípust különböztetünk meg: síklápokat (hazánkra általában ez jellemző) és
dagadólápokat.
Celldömölkön fellelhető „ex lege” védett lápok helyét és kiterjedését mutatja a következő
táblázat.
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35. táblázat: Celldömölk területén található „ex lege” védett lápok
hrsz.
0143/2
0144
0162/2
0164/4c
0164/5
0271/5
0563/2

A.3.5.
A.3.5.1.

Kiterjedés, ha
4,4617
0,0983
1,7184
0,4951
3,6086
8,6362
22,3923

Épített környezet
Védett épületek, építmények

A közigazgatási területen országos és helyi védettségű épített értékek is találhatók.
Celldömölk Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2006 (XI. 08.) sz. helyi rendelete
szabályozza a város építészeti örökségének helyi védelmét.
Az országos és helyi műemléki védelem alatt álló épületeket, épülethomlokzatokat,
objektumokat az alábbi fejezetekben ismertetjük.
A.3.5.1.1. ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, OBJEKTUMOK
Az országos védelem alatt álló épületeket, objektumokat a 2006.-ban készült Örökségvédelmi
Hatástanulmány, illetve a Kulturális Örökségvédelem Hivatal nyilvántartása alapján az
alábbiakban részletezzük.
1. Objektum neve – törzsszám: LAKÓHÁZ,volt Arató-ház
7656
Cím:
Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 11.
hrsz.:
12/1, 12/2
Stílus:
eklektikus
Datálás:
19. század vége
2. Objektum neve – törzsszám: EVANGÉLIKUS TEMPLOM 10925
Cím:
Nemesdömölk, Ostffy Miklós tér
hrsz.:
549
Stílus:
barokk
Datálás:
1744-ben épült. Átépítésre került 1894-ben Stetka Péter
tervei szerint.
3. Objektum neve – törzsszám: ROMTEMPLOM
7654
Cím:
Pórdömölk, Koptik Odó u.
hrsz.:
303
Stílus:
román
Datálás:
12. századi, gótikus átalakítás a 13. század közepén történt,
a 18. században pajtának használták, szentélyében gótikus
freskótöredékek találhatóak a 14. századból
4. Objektum neve – törzsszám: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM, volt bencés templom
7650
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Cím:
hrsz.:
Stílus:
Datálás:

Kiscell, Hollósy tér
881
barokk
1744-1748
Belsőben barokk falképek találhatók 1774-ből, melyek
Dorfmeister István művei. Berendezései: fő- és
mellékoltárok, szószék, keresztelőkút, padok, barokk
stílusban, melyek 18. sz.-iak. Rokokó stílusú szekrények a
18. sz. második feléből.

5. Objektum neve – törzsszám: KÁLVÁRIA ÉS SZENTSÍR KÁPOLNA
Cím:
Kiscell, Hollósy tér
hrsz.:
880
Stílus:
barokk
Datálás:
1755 körül, építette Liptay János ezredes

7651

6. Objektum neve – törzsszám: JOACHIM-HÁZ
7651
Cím:
Kiscell, Hollósy tér 2.
hrsz.:
884
Stílus:
barokk
Datálás:
18. század, részben átalakításra került a 19. sz. végén.
7. Objektum neve – törzsszám: LAKÓHÁZ, volt arató-ház
Cím:
Kiscell, Király János u.13.
hrsz.:
897
Stílus:
eklektikus
Datálás:
a19. század végén épült

10624

8. Objektum neve – törzsszám: PLÉBÁNIA, EGYKORI SÓHIVATAL
7655
Cím:
Kiscell, Koptik Odó u.7.
hrsz.:
538
Stílus:
copf
Datálás:
1768, bővítésre és átalakításra került 1840 körül és a 20. sz.ban.-18. század, részben átalakításra került a 19. sz. végén.
Rendőrség, egykori sóhivatal, majd főszolgabírói
hivatalként funkcionált
9. Objektum neve – törzsszám: RÓMAI KATOLIKUS IFJÚSÁGI KÖZPONT, Lázár-ház,
volt zeneiskola, volt lakóház. 7658
Cím:
Kiscell, Sági út 20.
hrsz.:
1072/2
Stílus:
romantikus
Datálás:
épült 1880 körül, mely azóta részben átalakításra került
10. Objektum neve – törzsszám: SZENTHÁROMSÁG- SZOBORCSOPORT 7653
Cím:
Kiscell,Szentháromság tér
hrsz.:
1009/1
Stílus:
klasszicista
Datálás:
1836-ban állíttatta Joachim József
11. Objektum neve – törzsszám: volt POLGÁRMESTERI HIVATAL, volt bencés kolostor,
7652
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Cím:
hrsz.:
Stílus:
Datálás:

Kiscell, Szentháromság tér 1.
875
barokk
1764.
A belsőben stukkódíszes helyiségek
falfestések részben lefedettek.

találhatóak,

a

12. Objektum neve – törzsszám: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM, Szent Miklós templom
7649
Cím:
Alsóság, Sági út
hrsz.:
2454
Stílus:
barokk
Datálás:
18. század első felében épült, átépítve 1814-ben volt.
Ismételt átépítése és bővítése 1935-ben történt. A templom
belső festése neobarokk stílusú, mely 1948-ban készült,
Rács-Reich Imre műve. Berendezése: Egy késő barokki
mellékoltár 1825-ből, mely AntonErtl műve, illetve a
főoltárkép 1961-ből
13. Objektum neve – törzsszám: LAKÓHÁZ
9565
Cím:
Alsóság, Sági út 177.
hrsz.:
2405/1/2
Stílus:
klasszicizáló, népi
Datálás:
19.században épült
14. Objektum neve – törzsszám: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM, Nepomuki Szent János
templom
7751
Cím:
Izsákfa, Izsákfa u.
hrsz.:
3250
Stílus:
klasszicizáló késő barokk
Datálás:
1798-tól 1803-ig épült.
Berendezése: oltár, szószék, empire melyek 1800 körüliek,
illetve egy oltárkép 1850-ből, Eder szignóval
15. Objektum neve – törzsszám: MEDGYESY-SOMOGYI KÚRIA, lakás és óvoda
7752
Cím:
Izsákfa, Izsákfa u. 39.
hrsz.:
3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258/1, 3258/2, 3259, 3263
Stílus:
feltehetően barokk
Datálás:
1720 körül épült mai, klasszicista alakját a 19. század első
felében nyerte el
16. Objektum neve – törzsszám: A bencés templom és rendház műemléki környezete

9828

A.3.5.1.2. HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, OBJEKTUMOK
Az országos védettségű műemlékeken kívül a településen számos helyi értékvédelem alá vont
építmény is található, melyeket Celldömölk Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló Celldömölk Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2006 (XI. 08.) sz.
helyi rendelete tartalmazza.
Helyi egyedi védelemben részesültek azon épületek, melyek országos védelemre nem
érdemesek, ugyanakkor a település kulturális örökségének részei.
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Építmény, épülethomlokzat
Celldömölk jellemző – eklektikus - építészeti karakterét meghatározzák a város
századfordulós ill. azt követő évekbeli polgári villái, ezért számos épület, és épülethomlokzat
került helyi védelem alá. A következő táblázatok ezeket a helyi védelem alatt álló értékeket
mutatják be.
36. táblázat: Helyi védelem alá helyezett épületek
Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rendeltetés, használat
malomépület
lakóház
lakóház
általános iskola konyhája, szociális
konyha
lakóház
vasútállomás felvételi épülete
lakóház és üzlet
lakóház
általános iskola
általános iskola
lakóház
lakóház
lakóház
zeneiskola
lakóház és bank
posta
lakóház
intézmény
tűzoltóság
templom
kórház
templom
ravatalozó
Sághegy Fogadó
óvoda
templom
kapu
harangláb és emlékmű

Hrsz.
2
2
732
743
748
812/12
692
384
722/2
734
883
837/2
408
396/2
545
850/3
522
1368/1
1369/1
1391/17
992
1195/8
906
3987/1
2698/1
2797
2752/6
3258/1

Cím
Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15.
Nemesdömölk, Nemesdömölki út 15.
Kiscell, Rákóczi Ferenc u. 10-12.
Kiscell, Árpád u. 18.
Kiscell, Szabadság tér 2.
Kiscell, Wesselényi u.
Kiscell, Petõfi Sándor u. 17/A
Kiscell, Széchenyi u. 22.
Kiscell, Árpád u. 33.
Kiscell, Széchenyi u. 17.
Kiscell, Hollósy tér 1.
Kiscell, Király János u. 26.
Kiscell, Petõfi Sándor u. 32.
Kiscell, József Attila u. 3.
Kiscell, Dr. Géfin Lajos tér 13.
Kiscell, Dr. Géfin Lajos tér 14.
Kiscell, József Attila u. 11.
Kiscell, Dr. Géfin Lajos tér 11.
Kiscell, Dr. Géfin Lajos tér 10.
Kiscell, Koptik Odó u. 2/A
Kiscell, Vörösmarty u.
Kiscell, Hunyadi János u. 11.
Pityervár, Pozsony u.
Sághegy
Alsóság, Sági út 174.
Alsóság, Somogyi Béla u.
Alsóság, Sági út
Izsákfa, Izsákfa u.

Az alábbi táblázatban szereplő lakóházak homlokzatai a város karakterében meghatározó
szerepet töltenek be, ezért helyi védelem alatt állnak.
37. táblázat: Helyi védelem alá helyezett épülethomlokzatok
Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hrsz.
590
589
639
638
584/2
587
588
717
719
724
755/3, 755/4
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Cím
Kiscell, Petõfi Sándor u. 9.
Kiscell, Petõfi Sándor u. 11.
Kiscell, Árpád u. 11.
Kiscell, Árpád u. 13.
Kiscell, Rákóczi Ferenc u. 39.
Kiscell, Rákóczi Ferenc u. 33.
Kiscell, Rákóczi Ferenc u. 31.
Deák Ferenc u. 22.
Kiscell, Deák Ferenc u. 26.
Kiscell, Árpád u. 29.
Kiscell, Dózsa György u. 11/A és 11/C
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Ssz.
12
13
14
15
16
17
18

Hrsz.
804
927
795
1007
1085
1064
1011

Cím
Kiscell, Dózsa György u. 8.
Kiscell, Kossuth Lajos u. 10-12.
Kiscell, Budai Nagy Antal u. 4.
Kiscell, Kisfaludy Károly u. 2.
Kiscell, Szentháromság tér 7.
Kiscell, Szentháromság tér 6.
Kiscell, Kisfaludy Károly u. 1.

Szakrális emlékek
Celldömölk története során a város fejlődését meghatározóan alakította a vallási központi
szerep. A szakrális emlékek védelmét indokolja a hagyományok tiszteletén túl az is, hogy
ezek az építmények a jelenlegi hitéletnek is fontos helyszínei, illetve közösségépítő- és ápoló
szereppel bírnak, a helyi identitást erősítik. A város fejlesztési elképzelései között kiemelt
helyen áll a turisztikai fejlesztés, amelynek fontos eleme a szakrális turizmus fellendítése,
ezért ezen építmények védelme ill. helyreállítása közösségi érdek. Az út menti keresztek
továbbá a település fejlődésének tanulmányozásában is segítségre lehetnek, ezért a
helytörténeti témájú ismeretterjesztés fontos elemei (pl. az egykori településhatárokon álló
keresztek, a Marcal egykori árterületének határát jelző kereszt). A fentieken túl a szakrális
emlékek jelentősége abban áll, hogy általában fontos tájképi, településképi elemek. A
védelem célja az értékes építmények megtartása, állaguk megóvása ill. szükség esetén
felújításuk.
38. táblázat: Helyi védelem alá helyezett szakrális értékek
Ssz.
1
2
3

Rendeltetés, használat
út menti kereszt
út menti kőkereszt
út menti kőkereszt

4

út menti kőkereszt

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

út menti fakereszt
emlékmű
út menti kőkereszt
Szent István harang
templom melletti kőkereszt
út menti kőkereszt
a település határán álló fakereszt
út menti kőkereszt
zsindelyes fedésû fa harangláb
út menti fakereszt
út menti kőkereszt

Hrsz.
082/3
0190/4
0192/4
1832/1,
1832/2
1489/1
3755/3
3831
3753
3198/6
0419/1
0406
3251
3251
0633/6

Cím
Pityervár, a 8404 sz. és a 8611 sz. utak kereszteződése
Pityervár, Pozsony utca, telephely
Pityervár, a Temető dûlő területén
Kiscell, Sági út 35 és 35/A
Pórdömölk, Arany János utca 31.
Sághegy
Sághegy
Sághegy
Alsóság, Sági út
Alsóság, a 8429 és a 8432 sz. utak kereszteződése
Izsákfa, Izsákfa utca
Izsákfa, Izsákfa utca
Izsákfa, Izsákfa utca
Izsákfa, Bokodi utca
Izsákfa, a Bokodi utca és a 8432. sz. út kereszteződése

Utcakép
A város központi részén található, Kossuth Lajos utca - Wesselényi Miklós utca – Baross
Gábor utca – Széchenyi István utcák által határolt terület a település épített örökségének
értékes eleme, értékét egységessége adja. A terület kertvárosi beépítésű lakókörnyezet,
jellemző építészeti karakterrel. A védelem célja az épülettömegek, a homlokzatok és az
építészeti megjelenés egységességének fenntartása, a védelem módja pedig az illeszkedés, a
környezethez való alkalmazkodás követelményének előírása.

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.

1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C

63

Celldömölk Város Települési Környezetvédelmi Programja
Orsos tér
Szintén a területi védettség kategóriájába tartozik Celldömölkön az ún. orsós utcaterek
védelme. Itt a településtörténetileg kialakult orsós tér mint településszerkezeti elem védendő.
A vonatkozó részletes építési előírásokat a Helyi Építési Szabályzat tartalmazza. A
településen található orsós terek a következők:
• az alsósági barokk római katolikus templom előtti orsós tér (hrsz.: 2454, 2266/2, 2453,
2452/1, 2452/3)
• az alsósági modern római katolikus templom előtti orsós tér (hrsz.:2797, 2798,
2799/1)
• az izsákfai későbarokk római katolikus templom előtti orsós tér (hrsz.:3197, 3287,
32503, 3251, 3381)
A.3.5.1.3. RÉGÉSZETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK
Celldömölk város régészeti értékeinek bemutatását Ilon Gábor által 2006-ban készített
Örökségvédelmi Hatástanulmány részeként készült Régészeti védelem c. fejezet alapján
mutatjuk be.
A mai város 5 település részben szerves, részben politikai indíttatású fejlődése kapcsán alakult
ki. Az első szakaszban a Pór- és Nemesdömölk, valamint Kiscell egyesítésével kialakult
Celldömölk, majd a második lépésben ehhez csatolták Ság (Alsó- és Nagyság néven is
nevezték) és Izsákfa (másként Ságfő) falvakat.
1984-ig regionális központi funkciót is ellátott, mint járási székhely. Ennek létrejöttét –
korábbi történelme (hiteleshely) helyett – a vasúti csomóponti szerep determinálta. Pór- és
Nemesdömölk mellé – mint harmadik településmag – a 17. században alapított Cell, mint
bucsujáró hely lépett be.
Az Árpád-kori Dömölk történelmének meghatározó eleme a pannonhalmi bencés
rendtartományi központhoz tartozó bencés apátság, amely a 14. századtól hiteleshelyként is
működött. A mai Izsákfa területén (Bokodpuszta, azaz Praed.Bokod) kereshető a hajdani
Bokudi főesperesi (egyházi igazgatási központ) központ, köztük annak épületei (pl. templom,
parókia). Az írott történelmi forrásokból kiolvasható kép azonban az alábbi régészeti adatok
segítségével időben kibővíthető, illetve jócskán gazdagabbá, részletesebbé tehető.
A város és a határában (kapcsolt településrészekkel) talált régészetileg meghatározható
leleteket (ingó örökség elem) és lelőhelyeket korszakok szerint vizsgálták: őskor, római kor,
középkor. Celldömölk – az ásatások, leletmentések és terepbejárások, valamint a műemléki
kutatások alapján –, annak ellenére, hogy önálló városi múzeummal soha nem rendelkezett, s
a megyeközponttól is távol van, ami akadályozta a kutatás elmélyülését, bővelkedik ős-,
római- és középkori településnyomokban, építményekben, temetőkben és egyéb régészeti
jelenségekben. A hatástanulmány készítése során 35 régészeti lelőhelyet találtak.
Az Örökségvédelmi Hatástanulmány az alábbi lelőhelyekről számol be:
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39. táblázat: Régészeti leletek jellege
Sz.
1
2
3
4
5
6
7
8

Lelőhely
Vilmosmajori árok K-i oldala (halmok)
Eltz kastély/Horváth E. u. 17. (XVII-XVIII. század)
Sasházi dűlő (halom)
Deák Ferenc u. 11. (temető)
Pórdömölk, bencés apátság (templom és temető)
Zsidó temető (X. századi kengyelek)
Sándorházamajor (halom)
Sándorházamajor/ Romlott vár (telep, vár)

9

Ság-hegy I. (vár, temető)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ság-hegy II. (telep)
Ság-hegy III. (urnatemető)
Alsóság- Alsó dűlő I/Vulkán fürdő (telep)
Alsóság, Puskin utcától északra (telep, kincslelet?)
Alsóság-Sághegy (urnatemető)
Alsóság, róm. kat. templom (temető) XVII-XIX. század
Alsósági halom/Homoki- Alsó dűlő (halom)
Alsóság- Kismező dűlő (halom)
Alsóság- Alsó dűlő II. (telep)
Alsóság- Alsó dűlő III. (telep)
Izsákfa- Magorta dűlő (telep)
Izsákfa- Bokodpuszta /homokbánya (temető)

22

Izsákfa- Bokodpuszta IV. (telep)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Izsákfa- Bokodpuszta I. (telep)
Izsákfa- Bokodpuszta, Kodóés Bozóti-patak összefolyása (telep)
Izsákfa- Bokodpuszta II. (telep)
Izsákfa- Bokodpuszta III. (telep)
Izsákfa- Kodó dűlő II. (telep)
Izsákfa- Kodó dűlő III. (telep)
Izsákfa- Kodó dűlő IV. (telep)
Izsákfa- Kodó dűlő I. (telep)
Izsákfa kastélydomb (kastély)
Izsákfa- Guta dűlő (kincslelet)
Izsákfa- Szél Hossza (őrhely, telep)
Izsákfa- Dercona dűlő (villa)
Izsákfa-Fertőre dűlő (temető)

Hrsz.
032.
153/2.
0102/1.
615.
303.
906-907.
0526/2.
0503.
192., 3733/6., 3741/2., 3741/6.,
3742., 3751-3752.
3255.
3470-3475.
0461/2., 0461/4.
1896/1-2.
3166-3177.
2646., 2454.
0338/1.
0284.
0461/4., 1939-1943.
0461/2.
0668.
0677/1-3.
0631-33., 0673., 0674/1-5. 0675.,
0677/1.
0628., 0634.
0628.
0592.
0592.
0581/1.
0577/5.
0577/3., 0577/5.
0594.
0573/5.
0552/2.
0557.
0565.
0563/2.

Őskor
Ság hegy (10-11. sz. lelőhely): a hajdani platón a réz-, a késő bronz- és a kora vaskor –
nemzetközi hírű – településeit és temetőit, valamint egy barlangot a bazaltbányászás
elpusztította. Közben több bronz kincslelet került elő. Egy urnamezős korú temető a bánya
hajdani iroda épülete (ma: étterem és turista szálló) és a Krisztina borozó és panzió telkén
volt, egy másikat a hegy oldalából ismerünk.
Izsákfa-Bokodpusztán (21. sz. lelőhely) a mára már bezárt homokbányában egy kora
bronzkori hamvasztásos sírt tártak fel 1995-ben. Talán korabeli településre utal néhány
felszínen gyűjtött edénytöredék a 28. sz. lelőhelyről. 1981-ben Izsákfán, a községi temető
melletti Guta-dűlőben (32. sz. lelőhely) késő bronzkori (i.e. 9. századi) bronz kincset találtak.
Izsákfától nyugatra fekvő Bokodpuszta határrészen, a Kodó-patak mindkét oldalán szinte
összefüggő újkőkori, réz- és bronzkori, valamint vaskori (25., 27-29. sz. lelőhelyek)
településnyomok találhatók.
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A város határában a 88. sz. út hídja mellett, a Cinca-patak partján, az Ostffyasszonyfára
vezető út torkolatával és az olajtárolókkal szemben (1. sz. lelőhely) kora vaskori, kutatatlan,
erősen elszántott halmokat láthat a figyelmes szemlélő. Helyüket Lázár Jenő 1951-es cikke 1.
képén jelzi.
A városhoz tartozó Alsóságon (13. sz. lelőhely) i. e. 8. századi (a késő bronz- kora vaskor
átmenetének időszakából) bronz kincslelet találtak, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum őriz.
Alsóság Kismező elnevezésű határrészén (17. sz. lelőhely), a „Kismezei tumulusként” említett
halmot Lázár Jenő feltárta, anyagát ismertette. A kora vaskori halomsírban fagerenda fedésű,
kőfalakkal rendelkező sírépítmény volt. További ismeretlen, de feltételezhetően késő bronz-,
kora vas- esetleg római kori halomsírokat (1., 3., 7., 16. sz. lelőhelyek) ismerünk a város
határából.
Egy kelta, edénymelléklettel eltemetett harcos hamvasztásos sírja a Deák F. u. 11. sz. alatt (4.
sz. lelőhely) temetőre utal. Az ide temetkezők lakóhelye a közelben, a mai város épületei alatt
sejthető. További kelta jelenlét igazolt a 20. sz. lelőhelyen (Izsákfa-Mágorta).
Ókor (római kor)
Bokodpuszta mellett a Dercona-dűlőben (34. sz. lelőhely) a Kodó-patak partján egy római
kori villáról tudnak, amelyben 1962-63-ban kisebb kutatás volt. Ez is Savaria territoriumának
egy a coloniától távoli földesúri birtokközpontja, s ahhoz a csoporthoz tartozik, amelyeket a
Ság hegy környékén (Tokorcs: telep és kincslelet, Mesteri-Intaháza: villa, Kemeneskápolna:
villa) is ismert. Ezek egyik létalapját a korszakban már bizonyosan művelt sághegyi szőlők
jelentették.
Izsákfa további római kori településnyomai a vízfolyások mellékének korabeli sűrű
megszállásáról (23-26., 33. sz. lelőhely) vallanak.
Sándorháza területéről (8. sz. lelőhely) is jelzésértékű nyomok ismeretesek.
Népvándorlás- és középkor
Izsákfa- Bokodpusztán a szünetelő művelésű homokbánya területén (21. sz. lelőhely) késő
avar kori temető részlete (44 sír) került feltárásra, s ugyanott egy késő középkor/kora újkori
temető sírjai is előkerültek, ill. elpusztultak.
A magyar honfoglaláskor időszakából egy lovas sírra következtethetnek a Celldömölk egyik
Zsidó temetőjéből (6. sz. lelőhely) ismert kengyel alapján. A temetők területén és környékén –
amennyiben nem magányos temetkezés volt – őseink temetője rejtőzik.
Az államalapítást követően elsőként a talán II. Béla alapította (Pór/Egyházas) dömölki bencés
apátságot (5. sz. lelőhely) érdemes megemlíteni, amely a 14. századtól hiteleshelyként
működött. Az apátság 1960-ban, Kozák Károly által megkutatott temploma erősen romos
állapotában ma nem éppen vonzó, mégis szemet gyönyörködtető látványosság a városba
látogató turisták számára. A szentély mára elpusztult falfestményeit Rómer Flóris (18151889) egyik könyvének színes rajzai őrizték meg az utókornak. A templom melletti temetőt a
Nemzeti Múzeum megbízásából Holéczy Zoltán orvos ásta meg. 2000-ben pedig a rendház
gazdasági udvarának szemétgödrei kerültek elő egy bejelentetlen útépítés során.
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Celldömölk és a kapcsolt Alsóság között, a benzinkút szomszédságában egy kora Árpádkori
(11. századi), ma még az írott forrásokban szereplőként nem azonosítható település (12. sz.
lelőhely) részlete került feltárásra az ún. Vulkán fürdő I. üteme építési területén. A fürdő
tervezett beépítési területének közvetlen környékén (attól délre és nyugatra: 18. és 19. sz.
lelőhelyek) ismert régészeti lelőhelyek vannak!
Izsákfa „Kastéldomb” (31. sz. lelőhely) elnevezésű helyen, a Kodó-patak partján helyezkedik
el egy szép formájú, kis Árpád-kori (13-14. század) föld-fa vár. Soha nem kutatták. Területe
fákkal borított, amelyek védelmét jól szolgálják. A patak partján, több helyen Árpád- és
középkori településnyomok figyelhetők meg.
Izsákfa-Bokodpusztán késő középkori település maradványai kerültek elő 2003-ban (22. sz.
lelőhely), amikor egy tartályt helyeztek a földbe az itt működő fatelep (tulajdonos: Wravuska
Gyula) területén.
Sághegy (9. sz. lelőhely): Árpád- és középkori, nagyméretű kővár. Ennek maradványait a
bányaművelés nagyrészt valószínűleg megsemmisítette. A XX. század elején még helyenként
álló, plató alatti védőövezet falmaradványai a mai járószint alatt a plató és a panzió között
elhelyezkedő teraszon (őskor óta létező földút) lehetséges.
Sándorháza területén (8. sz. lelőhely) középkori telep és esetleg erődítés feltételezhető. Nem
kizárható, hogy a műemlékileg és régészetileg máig kutatatlan Eltz-kastély (2. sz. lelőhely) és
az alsósági r.k. templom, amelyek jelenlegi ismert története a 17. században indut.
A.3.5.2.

Településszerkezet

A város több településből tevődött össze. Az első egyesítés, Nemesdömölk, Pórdömölk és
Kiscell összevonása korábban, Alsóság és Izsákfa igazgatási összevonása később történt.
Celldömölk eredeti három települése ma már összenőtt és csak építészeti karakterben való
elkülönülésük lehetséges és kívánatos.
Alsóság önálló egyutcás település, amely keresztirányú utak mentén szintén jellegében
egyutcás módon fejlődött. A legutóbbi idők néhány parcellázása válik csak el ettől. A
Celldömölk és Alsóság közötti út melletti területek az elmúlt évtizedekben fokozatosan
beépültek, mely folyamat azóta is folytatódik.
Izsákfa tipikus egy utcás település, amely utca azonban "Y" alakban elágazik. A település a
leginkább őrzi falusi, féloldalas fésűs beépítési jellegét. Mivel a Sági-erdő elválasztja
Alsóságtól, a településrész a továbbiakban is megtartja térbeli önállóságát és karakterét.
Településkarakter, telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
Celldömölk
Celldömölk máig őrzi a hármas települési egység szerkezeti elemeit.
Pórdömölk középkori utcahálózata és beépítése teljes egészében eltűnt. Feltehető, hogy a
romtemplomtól délre található major-épületek sem követik a középkori beépítést.
Nemesdömölk központjában a Baross utca, az Ostffy utca és a Széchenyi István utca az
eredeti, legkésőbb XVIII. századi nyomvonalat követi. Ugyanígy a templom is a barokk kor
emléke, de sem korábbi, sem későbbi történelmi korok emlékei nem maradtak fenn.
Kiscell központját feltehetően az ellenreformáció idejében létezett település utcahálózata és
templom-kolostor együttese határozta meg.
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A legújabb korban az I. világháború előtt, de inkább a két világháború közötti időszakban
alakult ki a Kossuth utca, Sági utca, Széchenyi utca és a további utcák beépítése. Ez a beépítés
egy, legfeljebb két emeletes eklektikus stílusjegyeket hordozó, zártsorú, keretes beépítés.
A városias zóna és az újkori szabadonálló beépítések között átmenetként található néhány
földszintes, zártsorú beépítéses utca (Kisfaludy utca), amelynek beépítési magassága, áthajtós
kapuval rendelkező homlokzata, ugyancsak védelem alá helyezendő és az új épületeknél is
követendő.
Pórdömölk, Celldömölk és Kiscell központjait körülfonja az újkori családi házas beépítés,
amelyre a szabályosan kimért telekosztás jellemző és egy-egy utcára, tömbre vagy
tömbcsoportra vonatkozó viszonylag homogén megjelenés.
Alsóság
A városrészben található sok keskeny utcával átszőtt kiskertes, kisebb lakóépületekkel
beépített, valamint a nagykertes, nagyobb lakó ,illetve gazdasági- és melléképületekkel
beépített lakóövezetet egyaránt. Utcahálózatát jellemzően szilárdburkolatú, különböző
forgalmi terhelésű gyűjtő és forgalmi utak alkotják, a közműhálózat gyakorlatilag kiépült a
zárt rendszerű csapadékvízelvezetés kivételével, a közterületek hasznosítottak és gondozottak.
A Hegyi utca két oldalán a Bem József utcától a Sághegy felé eső részen láthatóan a legújabb
korú, úgynevezett kis telkes beépítés létesült (Újtelep).
Izsákfa
Izsákfa igen karakteres, egy utcás faluközponttal rendelkezik.
Szilárdburkolatú úthálózata, közművei a zárt rendszerű csapadékvíz és szennyvíz elvezetés
kivételével kiépültek. Lakó- és szállásférőhelyeket biztosító épületekkel való beépítése
folyamatosan történik. A városrész bekapcsolása a városközpont gazdasági, társadalmi
közösségébe megoldandó feladat.
Sághegy
A Sághegy területe tájvédelmi körzeti védettséggel rendelkezik, amelynek természeti értékei
és látványa is védendő. Az elmúlt évtizedek zártkerti parcellázása ezt az értéket jelentősen
lerontotta.
A Sághegy elbontott tömegének kráterében idegenforgalmi, kulturális, képzőművészeti stb.
rendezvények megtartása és a hozzá szükséges építmények kellő érzékenységgel
megalkotandó épületei nem rontják a meglévő értékeket. Sőt, bizonyos forgalomnövekedés a
táj megismeréséhez és a tájvédelmi körzet gazdasági fenntarthatóságához is vezethet.

A.3.5.3.

Zöldterületek, településökológiai adottságok

A város zöldterületeinek ismertetését Celldömölk Településszerkezeti és Szabályozási Terve
alapján mutatjuk be.
A közigazgatási terület három nagy erdőterülettel rendelkezik (Zsidra-dombi kosárfüzes,
Kismező/Sági-erdő, Enyi-erdő), amelyek külterületen helyezkednek el. A Sági-erdőt és az
Enyi-erdőt a Kodó-patak menti gyepterület köti össze, amely kiegészítésre szorul abból a
célból, hogy a két erdő között folyamatos “erdősáv jellegű” zöldfelület alakuljon ki a Kodópatak mentén. Ez a sáv érje el a Marcal-folyó menti gyepes, ligetes sávot is.
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A város É-i részén DNy-ÉK-i irányban folyik a Cinca-patak, amely gyeppel csak helyenként
kísért. Ugyanez vonatkozik az Izsákfától D-re Ny-K-i irányban folyó Kodó-patakra is.
A külterületi erdőkhöz és a patakmedreket kísérő külterületi zöldfelületekhez belterületi
zöldfelületek nem kapcsolódnak és nem is kapcsolhatók. Fontos szerep jut a Sági-erdőnek,
amely Izsákfa és Alsóság belterületét választja szét.
Az Alsóság és Celldömölk belterületi összenövését vagy külön tartását – közötte zöldfelülettel
már vizsgálták. A különböző városrendezési ideológiák is ellentétesen nyilatkoznak a
települések összenövésének támogatásáról vagy azok külön tartásáról. Jelenleg
mezőgazdasági művelésű belterület választja szét a két beépült belterületet. A
Településszerkezeti terv a – spontán megindult - belterületi összenövést változatlanul
megtartja, de a két település között a Sport utca és a Mátyás király utca - Puskin utca beépített
lakósávja között K felé, jellemzően vegyes és lakóterület, Ny felé különleges és üdülőterület
kialakítását javasolja. Ezáltal a két település zöldfelület jellegű sávval elkülönül egymástól és
e terület egyben ideális helyet biztosít a megvalósult Vulkán-fürdőhöz kapcsolódó további
balneológiai és szabadidő központ fejlesztéseknek.
Közparkok
Celldömölk több közparkkal ill. egyéb zöldterületi egységgel rendelkezik, amelyeket
megvédeni, ill. továbbfejleszteni szükséges.
Meglévő közparkok:
• Kiscell központjában a kolostor, templom, kálvária, szentháromság szobor körüli,
MÁV lakóházak előtti és a gimnázium előtti közpark egy egységként kezelendő.
Rendeltetése az, hogy a városközpont közparkját képezze. Celldömölk Város
Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív
Program támogatási rendszerében, a NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű –
ben kisvárosi fejlesztések tárgyú pályázati konstrukcióban „Közösségi tér megújítása –
Celldömölk” című pályázatán nyert támogatást. A pályázat megvalósulása keretében
elkészült a barokk park, amely nemrégiben szökőkúttal és Koptik Odó apát szobrával
gazdagodott.
• A Koptik Odó utca és a Kassa utca közötti park rendeltetése városrészt kiszolgáló
közpark, amely egyben a szomszédos iskolákat is kiszolgálja szabad sport- és
játszóterületekkel. Növényállománya hiányos, lehetőleg nagy díszértékű, ugyanakkor
várostűrő fajokkal, nagy lombot növelő egyedekkel és cserjékkel egységes
kertépítészeti terv alapján kiegészítendő.
• A Hársfa utca menti park rendeltetése szintén városrészi közpark. Növényállománya
kiegészítendő. Jelentős játszóterülettel rendelkezik, mely a környéki lakótelepek
igényeit elégíti ki.
Alsóságon és Izsákfán az érvényben lévő Településszerkezeti terv szerint közpark nincs
nyilvántartva.
Közkertek
Celldömölk több kisebb közkerttel, ill. parkjellegű egyéb övezeti területtel rendelkezik. Ezek
az alábbiak:
• A Baross G. utca és a Széchenyi I. utca torkolatánál álló evangélikus templom körüli
közkert. Fenntartása megfelelő, pihenőkertként funkcionál.
• A Széchenyi I. utca, Bartók B. utca és József A. utca sarkain található két kis közkert.
Fenntartásuk megfelelő, az itt lévő szobrokhoz tartozó díszkertként funkcionálnak.
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•

A Hunyadi J. utca és a Sági út sarkán lévő, volt Zeneiskola előtti közkert. Fenntartása
megfelelő, díszkertként működik.

Alsóságon a bányatelepet kiszolgálandó létesült a Kráter utca - Eötvös utca - Kőtörő utca által
bezárt, kb. 4 teleknyi területen egy közkert, míg Izsákfán a Településszerkezeti Terv szerint
nincs nyilvántartott közkert.
Fásított közterek
• Alsóság központjában a Sági utca kitölcséresedésében, a templom körüli orsós térben
zöldfelületű köztér már kialakult és az továbbfejleszthető annak ellenére, hogy a Sági
utca kétszer egynyomos forgalmi sávjai fennmaradnak.
• Alsóság keleti oldalán, a Somogyi Béla utca orsós alakú terében szintén a templom
körül már kialakult egy köztér. Ez úgy fejleszthető tovább, hogy a Somogyi Béla utca
két oldalán egy-egy 12-16 m szabályozási szélességű út kihagyásával a teljes közbülső
sáv megszakítás nélkül - kivéve a gyalogos átközlekedési lehetőségeket - parkosítható.
• Izsákfa faluközpontjában, a templom körüli kis zöldfelület megtartandó annak
ellenére, hogy az Izsákfa utcában a kétszer egysávos forgalmi út még hosszútávon
megmarad. Ezen közkert funkciója díszkert jellegű.
Jelentős zöldfelületű intézményi területek
• Cellen a Kolozsvári utca és a Kassa I. utca közötti szabályos területen elhelyezkedő
sportterület. Elhelyezkedése jó, közvetlenül csatlakozik a közparkhoz, megtartandó.
• A pityervári temető a 908. hrsz-ú út két oldalán. Bővítése szükséges az É-D-i irányú
távvezetékig.
• Az alsósági temető a Hegyi utca két oldalán. Bővítése nem lehetséges.
A város táji, illetve természeti adottságainak mai állapotára a nagymértékű emberi
beavatkozások, illetve ezek átalakító hatásai jellemzőek. Ennek ellenére a városban a tájra
eredetileg jellemző természetföldrajzi adottságoknak néhány értékes reliktuma megtalálható,
melyek napjainkban – nagyrészt már védett – természeti értékek.
A város területén honos ill. meghonosodott fák jegyzékét mutatja az 1. számú melléklet.
A zöldfelületek kialakításának szabályozását a Celldömölk Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2006.
(XI.8.) Ök. sz. rendelete tartalmazza.

A.3.5.4.

Közlekedésszervezés

A településen található közlekedési útvonalak részletezését Celldömölk Településrendezési és
Szabályozási Terve alapján mutatjuk be.
Főutak
Celldömölk környezetében két fő közlekedési főútvonal található:
• A 8. sz. elsőrendű főút Székesfehérvár-Szentgotthárd közötti szakasza megközelítőleg
kelet-nyugat irányban halad a várostól kb. 20 km-re déli irányban. Az úttal a 8429. sz.
összekötő út termet kapcsolatot, amely Jánosházánál kapcsolódik a 8. sz. főúthoz.
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• A Sopron-Balatonederics között vezető 84. sz. másodrendű főút megközelítőleg
északnyugat-délkeleti irányban szintén kb. 20 km-re vezet a várostól nyugati irányban.
A 84. sz. főút és Celldömölk között a kapcsolatot a 8404. sz. Pápa –Sárvár összekötő
út biztosítja.
Összekötő utak:
• A 8404. sz. összekötő út Celldömölk várost északi területein érinti. Az út nyugati
irányban Sárvárt érintve éri el a 84. sz. másodrendű főutat (Sopront Keszthellyel
összekötő út), majd a 88-as sz. és a 86-os sz. másodrendű főúton át érhető el
Szombathely. A 8404 sz. összekötő út keleti irányban Pápa felé vezet. Pápán
csatlakozik a 83. sz. másodrendű főúthoz. A 83. sz. másodrendű főút északi irányban
Győrbe vezet, míg délkeleti irányban a 8302. sz. és a 8328. sz. összekötő úton át
Kisbéren keresztül érhető el a 81. sz. Székesfehérvárt Győrrel összekötő másodrendű
főút. Kisbérről indul a Komáromba vezető 13. sz. főút, illetve alsóbbrendű összekötő
hálózati elemeken keresztül érhető el Tatabánya térsége.
• A 8611. sz. Kapuvár felé vezető összekötő út, a város keleti oldalán Pápa felé vezető
8404. sz. összekötő útba köt be. Az útnak Belednél van kapcsolata a 86. sz. főúttal.
• A 8452. sz. Úraiújfalu felé vezető összekötő út szintén a 8404. sz. összekötő útba köt
be, annak nyugati Sárvár felé vezető szakaszába a város külterületi részén.
• A 8432. sz. összekötő út a 84. sz. főút felől Gérce-Vásárosmiske-Mesteri felől köt be
Celldömölkre.
• A 8433. sz. összekötő út Vásárosmiskénél köt rá a 8432. sz. összekötőútra,
Celldömölk déli határán pedig a Celldömölk-Jánosháza 8429. sz. összekötő útra köt.
• A 8429. sz. összekötő út Celldömölk felől déli irányban Jánosháza felé vezet, ahol a 8.
sz. főútra köt.
• A 8459. sz. összekötő út Izsákfától délre köt a 8429. sz. összekötő útra, délkeleti
irányban Nemeskocson át Boba felé vezet az út.
Bekötő utak
A 84137. sz. bekötőút Kocsk felé vezet, amely Celldömölk felé a 8433. sz. összekötő útba köt
be az izsákfai elágazás előtt néhány száz méterrel.
Celldömölk város úthálózatának összetételét mutatja a következő táblázat.
40. táblázat: Celldömölk város úthálózatának összetétele
Úthálózat hossza
-kiépített
-kiépítetlen
-autóút
-egyéb út külterületi
-I. rendű út
-II. rendű út
-járda

Mértékegység
km
km
km
km
km
km
km
km

2009
11 007
10 827
0,755
0
0,18
0
0
1,45

Évek
2010
11 007
10 827
0,755
0
0,18
0
0
1,45

20011
11 007
10 827
0,755
0
0,18
0
0
1,45

Az összes úthálózatnak 95 %-a minősíthető szilárd burkolatnak.
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Vasúti közlekedés
A városon halad keresztül a Győr-Celldömölk vasútvonal. A vasútvonal a 168/2010. (V. 11.)
Korm. Rendelet 1. melléklet alapján a „transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként
működő vasúti pályák” 10-es számú vasútvonala.
További vasútvonal a 168/2010. (V. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet alapján a „transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák” 20-as számú
Székesfehérvár-Szombathely vonal.
A.3.5.5.

Felhagyott ipari és egyéb területek, kijelölt iparterületek

Téglagyár
Az 1900-as évekig működött a településen téglagyár. Ahol a városi téglagyár kemencéi
voltak, ott napjainkban liget található. Régen Félix ligetnek vagy Japán parknak hívták, és a
park létrejötte Göttmann Bódog nyugalmazott csendőr alezredes munkájának az eredménye.
Saját pénzen munkásokat fogadott, akik a téglagyár posványai és a kemence romjai között
téglahalmokat hordtak el, nádat irtottak, fákat ültettek. Götmann Bódogot tevékenysége
elismeréséért díszpolgárrá választották. (Forrás: http://www.celldomolk.hu)
A 2000-es évek elején a volt téglagyári anyaggödrökben kialakult tavak rendezése is
megtörtént, melyek park-tóként és horgásztóként üzemelnek.
Sághegyi bazaltbánya
A környező síkságából 150 m-re kiemelkedő Ság-hegy egy 5 millió
éves tűzhányó maradványa. A tanúhegy lankája homokos pannon képződményekből, a
meredekebb kúp vulkáni tufából és bazaltból áll.
A kúpról leomlott bazaltot és bazalttufát már a középkorban is használták építkezésekhez. A
hegy eredeti alakját elpusztító bányászat 1907-ben kezdődött, és 50 évig tartott. 1909-ben
alakult meg a Sághegyi Bazalt-bánya RT., alapítói Lázár Ferenc és Mittelmann Mór voltak,
később Trebics Oszkár is tőkéstárs lett, majd a vállalat családi részvénytársasággá alakult. A
kiépített bányában a nagyüzemi termelés 1911-ben indult meg. A részvénytársaság 1945-ig
működött, majd az államosított vállalat 1957-ben befejezte a termelést, mivel a hegy értékes
kőzetanyaga kimerült. E fél évszázados bányászat alatt mintegy 1,7 millió vagon (17 millió
tonna) követ termeltek ki, aminek következtében az eredetileg 291 m magas szabályos kúp
alakú hegy felső harmadának alakja teljesen megváltozott, legmagasabb pontja 279 m-re
csökkent, a hegy belsejében szaggatott bányaudvarok képződtek, kívül meddőhányók
magasodtak fel. A legmélyebb bányaudvar (0 szint) 200-201 m-en van. A bánya KözépEurópa legmodernebb bányája volt saját iparvasúttal és áramfejlesztővel. A bányaudvaron
belül csillével, a bányaudvarok között siklóval mozgatták a követ. A bazaltfalat robbantással
omlasztották. A hasításra alkalmas követ a kővágók dolgozták fel. A zúzó- és osztályozó
berendezés segítségével a terméskőből különböző méretű és minőségű zúzalékot állítottak elő.
Osztályozás után a zúzott követ vasúton szállították a felhasználás helyére. A termelés
átlagosan napi 500 tonnát tett ki, de csúcsidőben elérte a napi ezer tonnát is. A bányában
dolgozók legmagasabb létszáma 600 körül lehetett. A legtöbb követ az 1930. előtti években
bányászták, majd a termelés fokozatosan csökkent az 1957-es bezárásig. A Ság hegy azóta
nem bányaként, hanem földtörténeti bemutatóhelyként hívja fel magára figyelmet.
1975-ben a hegytetőt és környékét tájvédelmi körzetté nyilvánították. 1977-ben az egyik
elhagyott bányaépületet felújították, és helytörténeti gyűjteménnyel berendezték a Sághegyi
Múzeumot.
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2011-ben a NyDOP projekt keretén elnyert támogatás, az Önkormányzat, és az Őrségi
Nemzeti Park összefogásával elkezdődött a Kemenes Vulkán Park címet viselő projekt
kivitelezése. A vulkán park koncepció lényege, hogy vonzó lehetőséget adjon a tudatos, aktív,
tematikus és szórakoztató turisztikai kikapcsolódásra, egyben oktatási és ismeretterjesztési
központként is működjön. Fontos cél, hogy szolgálja a természetvédelem elvárásait, tanítson
az élő- és élettelen természet védelmére. A beruházás során megépítésre kerül a vulkánház,
melyben interaktív kiállítóhely szolgálja az igényes szórakoztatást és ismeretterjesztést. A
projekt további része a Ság hegyen lévő múzeumépület felújítása, melyben a bányászat során
előkerült régészeti leletek kapnak helyet. Az épület körüli kőparkban a gyerekek
lemeztektonikai óriáskirakó és forgatható táblaoszlopok segítségével tanulhatnak. Illetve a
tájvédelmi körzetben megújul a geológiai tanösvény is.
Ipari Park
A központi városrész D-i részén az iparvágánytól D-re található a közel 30 ha területű Ipari
park. Az Ipari parkban több cég helyet kapott, többek között a CELLMODUL Kft,
CELLKOMP Kft., Antók Nyomdaipari Kft.

A.3.6.

Önállóan kezelt hatótényezők

A.3.6.1.
Hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás
A hulladék keletkezése a civilizált társadalmak elkerülhetetlen, természetes velejárója. A
hulladékoktól való megszabadulás viszont mindig is gondot okozott. Ezek a gondok
elsősorban a hulladék termelőjénél jelentkeznek, de a mennyiség és a veszélyesség
növekedésével konfliktusokat okoznak a társadalmi és a természeti környezetben is. Ezek a
konfliktusok csak egy, a hulladékokkal kapcsolatos viselkedési normákat tartalmazó és
rögzítő hulladékgazdálkodási rendszerrel oldhatók fel.
Magyarországon egy ilyen átfogó rendszer kereteit teremtette meg az Országgyűlés, amikor
2000. május 23-án elfogadta a 2001. január 1-től hatályos 2000. évi XLIII. törvényt a
hulladékgazdálkodásról, amely ezen a társadalmilag és gazdaságilag egyaránt fontos területen
első ízben fogalmazza meg a viselkedési normákat, a jogokat és kötelezettségeket.
A különleges kezelést igénylő, veszélyes tulajdonságokkal rendelkező hulladékokat külön kell
kezelni.
A törvény a hulladékgazdálkodás általános szabályai mellett többek között meghatározza a
gyártó, a forgalmazó, a terület ingatlantulajdonosainak és –használóinak kötelezettségeit. A
hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodás szervezése keretében a települési
önkormányzatok számára kötelezővé tette települési hulladékgazdálkodási tervek elkészítését.
Celldömölk jelenleg még nem rendelkezik helyi hulladékgazdálkodási tervvel. A következő
hat évre szóló terv elkészítésére 2011 év végén külső szakértői irodát bízott meg Celldömölk
Város Önkormányzata. A terv elkészítése jelenleg folyamatban van.
A hulladékgazdálkodási törvény 5. § szerint minden tevékenységet úgy kell megtervezni és
végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet
terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve
környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő
ártalmatlanítását.
A
hulladékgazdálkodási
törvény
alapján
összegezzük
a
hulladékgazdálkodási helyzetet, majd az ebből fakadó feladatokat.
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Celldömölk város területén keletkező nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására,
valamint kezelésére a Celli-Huke Kft., mint közszolgáltató jogosult. A Kft. érvényben lévő
hulladék begyűjtésre ill. kezelésre vonatkozó engedélyeinek számát a következő táblázat
tartalmazza.
41. táblázat: A hulladékok begyűjtésére/kezelésére vonatkozó engedélyek
Engedély száma
3533-2/5/2008
579-7/4/2008
579-7/5/2008
3918-1/6/2008
821-5/3/2011

Megnevezése
Nem veszélyes hulladék begyűjtési engedély
Veszélyes hulladék begyűjtési engedély
Nem veszélyes hulladék begyűjtési, komposztálással
történő hasznosítási engedély
Hulladékhasznosítási engedély
Nem veszélyes hulladékok begyűjtési és hasznosítási
engedélye

Celldömölk telephellyel rendelkező hulladékkezelők/szállítók jegyzékét a következő táblázat
tartalmazza.
42. táblázat: Celldömölk telephellyel rendelkező hulladékkezelő/szállító vállalkozások
jegyzéke
Ügyfél név
Balogh Zsolt
Hegedüs Ferenc

Cím (székhely)
9500 Celldömölk Gábor
Áron Utca 1.
9500 Celldömölk Pórdömölk
Utca 3.

Engedélyszám

Engedélyezett
tevékenység

004364-023/2010

szállítás

001042-027/2008

szállítás, begyűjtés

004729-007/2004
000446-055/2009
000680-026/2010
000680-063/2010
000446-075/2009
004429-009/2009

szállítás, begyűjtés,
előkezelés

Kemenes Fém Bt

9516 Vönöck Kossuth U. 51.

Kemenes Fém Kft

9500 Celldömölk Pápai 1.

Kemenesvíz
Viziközmű Kft.
Kobor-Trans
Fuvarozo, Szolgáltato
És Kereskedelmi Kft

9500 Celldömölk
Nemesdömölki Utca 20.

001261-073/2008

begyűjtés

9500 Celldömölk Gábor Á.
U. 25. Fsz.3.

002115-033/2010

szállítás

szállítás, begyűjtés

A.3.6.1.1. TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK, KÖZTISZTASÁG
A közterületen keletkezett települési hulladékok összegyűjtéséről az Önkormányzat köteles
gondoskodni.
Az Önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatai:
• a közterületek rendszeres tisztán tartása, általános jellegű takarítása,
• a közutak tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítés;
• a zöldterületek tisztán tartása, kaszálása, az átereszek tisztán tartása, fakivágással és
növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátása,
• az illegális lerakók feltárása, felülvizsgálata, felszámolása, tiltó táblák kihelyezése,
• a közterületen elszórt hulladék összegyűjtése, és elszállíttatása;
• köztemető fenntartása (itt keletkezett hulladékok gyűjtése, elszállíttatása)
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Celldömölk város területén keletkező nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására a
Celli-Huke Kft., mint közszolgáltató jogosult. A Kft. által Celldömölk városból begyűjtött
hulladékok mennyiségét mutatja a következő táblázat. A táblázatban szereplő hulladék
mennyiségek a termelői és lakossági hulladékokat is magukba foglalják.
43. táblázat: Begyűjtött hulladékok mennyisége
EWC-kód

20 01 36
20 02 01
20 03 01

Begyűjtött hulladék
mennyisége, kg
2010
2009

Hulladék megnevezése
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú
hulladékoktól
Biológiailag lebomló hulladékok
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot
is
Lom hulladék
Beton, Tégla, Cserép

20 03 07
17 01 07
Összesen:
*
Lomtalanítás + a hulladékudvarban begyűjtött
**
Hulladékudvarban begyűjtött

0

1.528

14.940

221.020

4.109.020

3.406.722

57.220*
17.040**
4 198 220

90.090*
49.800**
3 769 160

44. táblázat: Szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége
EWC kód
15 01 01
15 01 02
15 01 07
15 01 04
15 01 05
Összesen:

Frakció
Papír
Műanyag csom. hull
Üveg
Fém
Társított csom. hull.

Szelektíven begyűjtött (kg/év)
2009
2010
103 545
88 914
108 115
153 463
5 870
44 460
0
0
9 980
8 804
227 510
295 641

A fenti táblázatban szereplő hulladék mennyiségek az összes szelektíven begyűjtött
hulladékot tartalmazza, azaz a gyűjtőszigetekről, a hulladékudvarból, illetve a házhoz menő
szelektív begyűjtő-járatokból származik.
45. táblázat: Celli-Huke Kft. által begyűjtött összes nem veszélyes hulladék mennyisége
Év
2009
2010

Mindösszesen
(kg)
4 425 730
4 064 801

A Kft. Celldömölkön hulladékudvart üzemeltet. A hulladékgyűjtő udvarban a lakosság illetve
a termelők által beszállított szelektíven gyűjtött hulladékok kerülnek begyűjtésre. A
beszállított hulladékot átvételkor szemrevételezéssel ellenőrzik. A hulladékokat fajtánként
elkülönítve konténerekbe gyűjtik. A szállítási mennyiség elérését követően engedéllyel
rendelkező hulladékkezelő részére átadásra kerülnek.
A hulladékudvarba korlátlan mennyiségben beszállítható ingyenesen: szelektíven gyűjtött
csomagolási anyagok, gumi, síküveg, fémhulladék, elektronikai hulladék, elemek,
akkumulátorok, használt sütőolaj. 5 m3-ig beszállítható ingyenesen zöldhulladék, 2 m3-ig limlom hulladék, és az első 500 kg-ig építési törmelék.
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A Kft. a hulladékudvarban az alábbi táblázatban szereplő veszélyes hulladékokat fogadta a
2009-2010 években.
46. táblázat: Celli-Huke Kft. által begyűjtött összes veszélyes hulladék mennyisége
Év

2009

EWC kód
20 01 35*
16 06 01*
20 01 35*

2010
20 01 23*

Hulladék megnevezés

Begyűjtött (kg/év)
Összesen Mindösszesen

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21
és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól
Ólomakkumulátorok
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21
és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól
Klór-fluor- szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett
berendezések

800

860

60
1225
1283
58

Celldömölkön a lakosságtól történő szelektív hulladékok gyűjtésére a hulladékudvaron kívül
hulladékgyűjtő szigeteket működtet a közszolgáltató, melyeken papír, műanyag, fém, üveg
hulladékok begyűjtése történik. A hulladékgyűjtő szigetek valamint a hulladékudvar
elhelyezkedését mutatja a következő ábra.

4. ábra: Hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvar elhelyezkedése
(Forrás: http://sites.google.com/site/zoldorseg/terkepek/szelektiv)

A településen házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is működik, mely során papír, műanyag,
fém, és biológiailag lebomló hulladékokat szállítanak el rendszeresen a lakosságtól.
A biológiailag lebomló hulladékot a Kft. által üzemeltetett komposztáló telepen hasznosítják.
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A szelektíven gyűjtött hulladékmennyiséget és az összes egyéb, lakosságtól begyűjtött
hulladékfajták mennyiségét vizsgálva látható, hogy a szelektív hulladékgyűjtés aránya 6-8 %
körüli, ez az országos átlag (15 % ) alatti.
A településen keletkező kommunális hulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása a város
közigazgatási területén belül megoldott. A szemétgyűjtés kéthetente egy alkalommal történik.
A házhoz menő szelektív hulladékszállítás havonta egyszer, biohulladék elszállítás pedig
hetente, illetve kéthetente egy alkalommal történik.
A szelektív gyűjtőszigetekről történő hulladékbegyűjtés heti 1 alkalommal történik.
Az építési törmelék a KIHU 2006 Kft. vönöcki inert hulladéklerakóján kerül ártalmatlanításra.
Szelektív hulladék átvételét biztosító vállalkozások:
• Papír, műanyag, társított : Sárvári HUKE Kft. 9600 Sárvár, Ikervári u. 23.
• Üveg: Zalai HUKE Kft. 8900 Zalaegerszeg,Posta u. 65.
A hulladék begyűjtéséhez használt edényzetek kommunális vegyes hulladékgyűjtés esetén a
lakosság tulajdonában vannak, míg a szelektív gyűjtésre használtak a Kft. tulajdona.
A hulladék gyűjtésbe bevont lakások száma: 95 %. (Forrás: KSH, 2010)
A szelektív gyűjtésbe bevont lakosok száma a Celli-Huke Kft. adatszolgáltatása alapján kb.:
12.000 fő.
A.3.6.1.2. TERMELÉSI HULLADÉKOK
Jelen program szempontjából termelési hulladék körbe soroltuk azokat a hulladékokat,
melyek nem lakossági eredetűek és nem kommunális jellegűek, továbbá nem minősülnek
veszélyes hulladéknak. A termelési hulladékok mennyiségét a HIR rendszerben megtalálható
termelő vállalatok hulladékos adatszolgáltatása alapján adjuk meg. A 2010. évi termelési
hulladékok adatainak feldolgozása még folyamatban van, így a hulladékmennyiségeket a
2009. évi adatok alapján dolgoztuk ki.
Celldömölk városában 2009-ben 4 866 292 kg termelési hulladék keletkezett, melynek
96 %-át az alábbi táblázatban szereplő 10 legjelentősebb hulladéktermelő vállalkozások
termelte.
47. táblázat: Termelési hulladékok 2009. évi mennyisége Celldömölkön
Hulladéktermelő
Antók Nyomdaipari Kft - nyomda
Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. - Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
KONTYOS UDVAR ÜZLETHÁZ KFT. - KONTYOS UDVAR ÜZLETHÁZ
WEWALKA KFT. - cukrászüzem
MÁV ZRt. - logisztikai központ
MÁV Vasjármű Kft. - MÁV Vasjármű Kft. Kocsijavító Osztály
Cellcomp Kft. - elektronikai alkatrész összeszerelő üzem
Kobor-Trans Fuvarozó, Szolgáltató És Kereskedelmi Kft - Szállítmányozási telephely
Rail Cargo Hungaria Zrt. - MÁV Teherkocsimosó és Szennyvíztisztító Telep
König Maschinen Kft. - Sütőipari Gépgyártó Üzem
Forrás: http://okir.kvvm.hu/hir/
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1 099 110
902 240
804 190
628 690
355 147
275 558
225 749
126 740
120 000
110 380
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A.3.6.1.3. VESZÉLYES HULLADÉKOK
Celldömölk város termelői által bejelentett veszélyes hulladék mennyisége 117 288 kg volt
2009.-ben. Ennek a mennyiségnek a 87 %-át a következő táblázatban bemutatott
10 legnagyobb hulladéktermelő adta.
48. táblázat: Veszélyes hulladéktermelő vállalkozások 2009-ben
Hulladéktermelő
Mennyiség (kg)
MÁV ZRt. - logisztikai központ
28 423
Cellcomp Kft. - elektronikai alkatrész összeszerelő üzem
21 877
MÁV-GÉPÉSZET Zrt. - járműfenntartási műhely
12 452
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. - Üzemanyagtöltő állomás
11 911
Kemenesaljai Egyesített Korház Celldömölk - Kemenesalja Egyesített Kórház
7 919
Antók Nyomdaipari Kft - nyomda
7 590
Celli-Festék Kft. - Festéküzem
3 306
Mávépcell Mély-Magas És Vasútépítő Korlátolt Felelősségű Társaság - Swietelsky
3 294
Vasúttechnika Kft. központi telephely
Molnár-Molnár Autójavító, Gépjármű- És Alkatrészkereskedelmi Kft - Renault szervíz
2 817
König Maschinen Kft. - Sütőipari Gépgyártó Üzem
2 800
Forrás: http://okir.kvvm.hu/hir/

A.3.6.1.4. ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSOK
A település számos területén találhatóak illegális hulladéklerakások, melyet
Városgondnokság heti rendszerességgel, illetve a Zöld Őrség évente egyszer eltávolít.

a

A városgondnokság adatszolgáltatása alapján az alábbi helyszíneken kerül eltávolításra heti
szinten az illegális hulladék:
• Korona ABC mögött;
• Vasvári Pál utca;
• Kontyos udvar;
• Ipari iskolánál elhelyezett szelektív gyűjtők mellett;
• Izsákfai temetővel szembeni terület;
• Sághegy elkerülő úton a 4 db 500 l-es kihelyezett kuka melletti terület.
Mennyisége: 2-3 m3 között
Összetétele:
• 40 % lomhulladék;
• 60 % vegyes hulladék
A Zöld Őrséghez csatlakozott tanulók a várost járva, az elhagyott illegális
hulladéklerakásokat feljegyzik, majd honlapjukon szerepeltetik ezeket a területeket,
mindaddig, amíg megszüntetésre nem kerülnek. A szervezet tagjai minden évben
kiválasztanak egy „gócpontot” melyet megtisztítanak (2010. temető környezete, 2011 Ság
hegy). Az általuk jegyzett területeket az alábbi ábra szemlélteti.
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5. ábra: Illegális lerakások
Forrás: http://sites.google.com/site/zoldorseg/terkepek/illegalis

A.3.6.2.
Zajterhelés
A zajvédelem a környezetvédelem speciális területe, a többi szakterülettől eltérő szemléletet
igényel.
A zajhatás nem olyan látványos környezeti hatás, mint az egyéb környezeti elemek –például a
hulladék, vagy a légszennyezés – esetében megfigyelhető, ezért a szakterület általában nem
kapja meg az őt megillető figyelmet, annak ellenére, hogy a zajnak jelentős élettani hatásai
vannak.
Tudományos vizsgálatok alapján megállapították, hogy már egészen kis hangnyomásszintek
is reakciókat váltanak ki az emberi szervezetben. Zajos környezetben élők vagy dolgozók
körében gyakori a magas vérnyomás, tartósan ható 60 dB-es zajszint vegetatív idegrendszeri,
esetenként keringési rendellenességet okozhat. Azonban ennél kisebb – 40 dB körüli –
zajszintek is zavarják már a nyugalmat, ami különösen az éjszakai pihenőidőszakban
kellemetlen, megszokhatatlan, és ezért igényel odafigyelést.
Az iparosodás, és a motorizáció XX. századi ugrásszerű fejlődésével a zaj a települések
meghatározó környezeti hatásává vált. Egyre nagyobb mértékű zajterhelés éri a lakosokat, ami
különösen a nagyobb városokban meghatározó, és ad okot egyre több esetben panaszra mind
a közlekedés, mind az üzemi létesítmények esetében.
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Ercsi zajhelyzetének elemzése során –mint általában– három fő területre kell kitérni. Ezek a
következők:
• közlekedés
• ipari tevékenységek
• kulturális, szórakoztató ipar.
A település környezeti zajhelyzetét döntő módon a közlekedés határozza meg. Az üzemi vagy
szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen környezetben
érzékelhető, vagy okoz problémát. Ezzel szemben a közlekedés az egész település
szükséglete, így kisebb nagyobb mértékben minden közlekedési létesítmény környezetében
kell zajterheléssel számolni.
Az ipari létesítmények zajhatása helyi problémát okoz. Jelentős zajterhelés az adott területen
intézkedést igényel, de a teljes település zajhelyzetét nem befolyásolja döntő mértékben.
Időnként problémát okozhatnak a kulturális, szórakoztató létesítmények, rendezvények.
A helyi sajátosságokat elemezve megállapítható, hogy Celldömölk zajhelyzetét döntő módon
a közúti közlekedés határozza meg, ezért vizsgálatunk során kiemelt figyelmet fordítottunk
ezen problémának.
A környezeti zajterhelési határértékek úgy kerültek meghatározásra, hogy biztosítsák az
egészség védelmét, megadják a lehetőségét a nyugodt pihenésnek. Jelenleg a környezeti
zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet szabályozza külön-külön
az üzemi és közlekedési létesítményekre, valamint az építkezésre.
A település területi felhasználása, és a probléma összetettsége miatt zajvédelmi szempontból a
térség differenciált szabályozása szükséges. Meg kell határozni az érzékeny, kiemelt védelmet
igénylő létesítményeket, területeket, és ki kell jelölni a fokozottan védett területeket, valamint
a csendes övezeteket. (Zajvédelmi szempontból a természetvédelmi oltalom alatt álló
területek bizonyos, meghatározott részei is igen érzékenyek, így fokozott védelmük
szükséges.) Vizsgálni kell azonban a jelentős zajjal terhelt, különösen a közlekedési
létesítmények környezetében fekvő területeken az intézkedési lehetőségeket is.
A.3.6.2.1.

KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ZAJTERHELÉS

A közlekedési létesítményekből származó környezeti zajterhelésére vonatkozó határértékeket
a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. számú melléklete határozza meg, melyet a
térségre vonatkozóan az alábbi táblázatban ismertetünk:
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49. táblázat: Közlekedési zajterhelési határértékek

Zajtól védendő terület

Üdülőterület, különleges
területek közül az
egészségügyi terület
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű),
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények területei,
és a temetők, a
zöldterület
Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű), a vegyes
terület
Gazdasági terület

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre (dB)
Az országos
közúthálózatba tartozó
Az országos közúthálózatba tartozó
mellékutaktól, a
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a
települési önkormányzat
települési önkormányzat
tulajdonában lévő
tulajdonában lévő belterületi
Kiszolgáló úttól,
gyűjtőutaktól és
gyorsforgalmi utaktól, belterületi
lakóúttól
külterületi közutaktól, a
elsőrendű főutaktól és belterületi
származó zajra
vasúti mellékvonaltól és másodrendű főutaktól, az autóbuszpályaudvarától, a
pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és
repülőtértől, illetve a
pályaudvarától, a repülőtértől, illetve
nem nyilvános fel- és
a nem nyilvános fel és leszállóhelytől
leszállóhelyektől
származó zajra
származó zajra
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
06-22
22-06
06-22 óra 22-06 óra
06-22 óra
22-06 óra
óra
óra
50

40

55

45

60

50

55

45

60

50

65

55

60

50

65

55

65

55

65

55

65

55

65

55

A fenti határértékeknek az új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású területeken a
meglévő közlekedési létesítményektől származó zajterhelésre is teljesülnie kell, de új út
létesítése, meglévő korszerűsítése esetén is biztosítani kell a betartását.

Vasúti közlekedés zajterhelése
A városon halad keresztül a Győr-Celldömölk vasútvonal. A vasútvonal a 168/2010. (V. 11.)
Korm. Rendelet 1. melléklet alapján a „transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként
működő vasúti pályák” 10-es számú vasútvonala.
További vasútvonal a 168/2010. (V. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet alapján a „transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák” 20-as számú
Székesfehérvár-Szombathely vonal.
A vasútvonal által lebonyolított személy- és teherforgalomra vonatkozó forgalmi adatokat a
MÁV Zrt. Celldömölki Állomásfőnöksége bocsátotta a rendelkezésünkre. A menetrend
szerinti adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.
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50. táblázat: A vasúti személy-, és teherforgalom jellemzői Celldömölk
Vonat típusa
10-es vonal
Személy
Gyors
Teher
20-as vonal
Személy
Gyors
Teher

Vonat szám

Vonat hossza
(m)
nappal
éjjel

Sebesség
(km/h)

nappal

éjjel

21
12
11

4
0
1

80
122
500

36
0
500

100
100
100

45
24
22

15
0
11

90
118
500

90
0
500

100
100
100

A Celldömölkön áthaladó vasúti fővonalak közlekedésből származó zajterhelését az alábbi
számítással határoztuk meg.
A vasútvonal zajkibocsátásának vizsgálata
Az MSZ 07-2904-1990. sz. Vasúti közlekedési zaj számítása c. szabvány alapján elegendő
hosszúságú, egyenes vezetésű vasútvonal 25 m távolságban akadálytalan zajterhelés esetén az
egyes vonatfajták LAeq,i (25), dB egyenértékű A-hangnyomásszintjét az alábbi képlettel kell
kiszámítani:
l
v
L Aeq ,i (25) = Loi + 10 log Qi + 10 log i + 20 log i
loi
v oi
ahol,
Loi:
Az i-edik fajtájú vonat vonatkoztatási egyenértékű A hangnyomásszintje [dB],
Qi:
Az i-edik fajtájú vonat mértékadó forgalma [vonat/óra],
li:
Az i-edik fajtájú vonat hossza [m],
loi
A vonatkoztatási vonathossz [m],
vi:
Az i-edik fajtájú vonat tényleges vonatsebessége [km/óra],
voi:
A vonatkoztatási vonatsebesség [km/óra].
Az alábbi táblázat az egyes vonatfajták 1 órára vonatkozó nappali és éjszakai mértékadó
forgalmát szemlélteti.
51. táblázat: Nappali és éjszakai óraforgalom
Vonat típusa
10-es vonal
Személy
Gyors
Teher
20-as vonal
Személy
Gyors
Teher

Qi (vonat/óra)
nappal

éjjel

1,31
0,75
0,69

0,5
0
0,125

2,81
1,5
1,375

1,825
0
1,375

Az egyes vonatfajták LAeq,i (25) dB egyenértékű A-hangnyomásszintjét az alábbiakban
ismertetjük.
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52. táblázat: Az egyes vonatfajták számított hangnyomásszintjei (dB)
VONAT TÍPUSA

VONAL
LAEQ,I (25)
LAEQ,I (25)
NAPPAL (DB)
ÉJJEL (DB)

10-es vonal
személy
gyors
teher
20-as vonal
személy
gyors
teher

52,43
51,84
57,93

48,25
0
46,23

56,26
54,71
60,92

54,39
0
61,8

A fentiek alapján, az alábbi képletet felhasználva határoztuk meg az LAeq (25) kiindulási
egyenértékű A-hangnyomásszinteket:
m

0,1
( 25 )
L Aeq (25) = 10 log ∑10 LAeq ,i
i =1

ahol m a vonatfajták száma.
Az értékeket az alábbi táblázat tartalmazza.
53. táblázat: Kiindulási egyenértékű hangnyomásszintek (dB)
10-es vonal
20-as vonal

LAEQ (25)
NAPPAL
59,8
62,9

LAEQ (25)
ÉJJEL
50,4
61,8

A számítási eredmények alapján a legnagyobb zajkibocsátás a 20-as vonalon nappal (62,9dB)
adódik.
Ezen területen a vasúti fővonal forgalmából megengedett zajterhelés határértéke:
nappal (06-22 óráig)
éjjel (22-06 óráig)

65 dB(A)
55 dB(A)

A számított zajterhelés, és a határértékek összevetéséből megállapítható, hogy a vasútvonal
mentén a nappali zajvédelmi követelmények teljesülése biztosított, de az éjszakai időszakban
a 20-as fővonal mentén határérték túllépés tapasztalható.
A település helyszínrajza, illetve rendezési terve alapján a vasúti fővonal közvetlen
környezetében lakóterületek fekszenek. Ezek távolsága az Esze Tamás u. és a Kinizsi u.
végén a vasúttól mintegy 25 m, így a referencia távolságra számított zajterhelés tekinthető
mértékadónak. A Vágány u. lakóházai is ilyen távolságra esnek. Érintettek továbbá a
Pityervári lakóterületek, illetve a Wesselényi u. lakóházai.
A város Település szerkezeti és szabályozási terve értelmében a vasúti fővonalak mentén az
50 m-es védőtávolság betartása a lakóházakkal kapcsolatban feltétlenül szükséges. E
védősávon belül építeni nem, - de külön jogszabályok szerint - kertművelést folytatni szabad.
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Közúti közlekedés zajterhelése
A közlekedés által okozott környezetterhelések meghatározására forgalomszámlálási adatok
alapján műszaki számításokat végeztünk. A törzshálózati pontokra vonatkozó
forgalomszámlálási adatokat az ÁKMI bocsátotta a rendelkezésünkre.
Az Országos Közúti Forgalomszámlálás alapján 2010-ben a településen az alábbi gépjármű
forgalom volt tapasztalható:
54. táblázat: A település gépjármű forgalma a Magyar Közút Nonprofit Kft. adatai alapján,
(j/nap)
Közút száma
8429 (6+300)
Izsákfa
8429 (15+000)
Alsóság (Sági u.)
8404 (26+180)
Baross u.
84315 (0+200)
Wesselényi u.

Össz.
forgalom

szgk.

ktg.

ntg.

szerelv.

szbusz.

csbusz.

mkp.

2199

1853

98

116

94

34

0

4

5618

5054

107

145

99

112

0

101

2804

2465

66

112

82

37

0

42

2890

2508

57

80

49

103

0

93

A reprezentatív forgalomszámlálási adatokból számítással határoztuk meg a közlekedési
zajterhelést. A számítást a jelenleg érvényes, a „Közúti közlekedési zaj számítása” című, ÚT
2-1.302 útügyi műszaki előírás szerint végeztük. A szabvány szerinti alkalmazások a
következők voltak:
Akusztikai járműkategóriák:
• I.
járműkategória:
személy- és kisteher-gépkocsi
• II.
járműkategória:
szóló autóbusz, könnyű tehergépkocsi, motorkerékpár,
segédmotoros kerékpár
• III.
járműkategória:
csuklós autóbusz,
szóló
nehéz tehergépkocsi,
tehergépkocsi szerelvény
Forgalmi adatok képzése mértékadó zajterhelés számításához
A mértékadó zajterhelés számításának alapját képező nappali és éjszakai óraforgalom
megállapítása:
55. táblázat: Számítási eredmények
Útszakasz
8429 (6+300)
Izsákfa
8429 (15+000)
Alsóság (Sági u.)
8404 (26+180)
Baross u.
84315 (0+200)
Wesselényi u.

Átlagos nappali
óraforgalom
QnI
QnII. QnIII.

Átlagos éjszakai
óraforgalom
QeI
QeII. QeIII.

104

8

12

23

2

3

284

18

14

63

4

3

139

8

11

31

2

2

141

14

7

31

3

2

A közúti közlekedési zaj számítását az ÚT 2-1.302:2003 sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint
végeztük.
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Az út és időszakhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint – LAeq(7,5) - számítása
 3 0,1L ( 7, 5) i 
LAeq (7,5) = 10 lg ∑ 10 Aeq

 i =1

L Aeq (7,5) i = ( K t + K D ) i
p=0 az adott akusztikai járműkategóriához a terhelési paraméter teljesen sík területen
v=50 km/h sebesség esetén
KtI= 73,4 dB
KtII= 77,8 dB
KtIII= 81,8 dB
A műszaki előírás szerint a település útjai C akusztikai érdességi kategóriába tartoznak, a Kt
értékét korrigálni szükséges.

(

( K t korrigált ) i = 10 log 10 0,1K ti − 10

0 ,1G j

+ 10

0 ,1( G j + K )

)

K=4,9 - a C akusztikai érdességi kategória esetén
( K t korrigált ) I = 75,9 dB
( K t korrigált ) II = 80,4 dB
( K t korrigált ) III = 83,8 dB

(G1 = 69 dB)
(GII = 73,8 dB)
(GIII = 76,3 dB)
K Di = 10 log(Qi / v ) − 16,3 dB

56. táblázat: KDi Számítási eredmények
Útszakasz
8429 (6+300)
Izsákfa
8429 (15+000)
Alsóság (Sági u.)
8404 (26+180)
Baross u.
84315 (0+200)
Wesselényi u.

KDN:sebességtől függő
korrekció, nappal
I
II.
III.

KDE=sebességtől függő
korrekció, éjjel
I
II.
III.

-13

-24

-23

-20

-31

-29

-9

-21

-22

-15

-27

-28

-12

-24

-23

-18

-31

-29

-12

-22

-25

-18

-28

-31

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint
számítása:
Laeq(7,55)i= Kt+KD
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57. táblázat: Laeq(7,55)i Számítási eredmények
Laeq(7,55), nappal; dB
I
II.
III.

Útszakasz
8429 (6+300)
Izsákfa
8429 (15+000)
Alsóság (Sági u.)
8404 (26+180)
Baross u.
84315 (0+200)
Wesselényi u.

I

Laeq(7,55), éjjel; dB
II.
III.

62,7

56,0

61,2

56,2

49,4

54,7

67,1

59,7

61,9

60,6

53,2

55,4

64,0

56,3

60,9

57,5

49,7

54,4

64,1

58,7

59,1

57,5

52,1

52,6

Hangnyomásszint meghatározása a védendő létesítményeknél
A védendő létesítmények homlokzatánál számított hangnyomásszint:
L Aeq (d , h) = L Aeq (7,5) + K d + K h + K z + K m + K a + K l
ahol,
Kd=-1,6
Kh= 0,5 dB
Kz=0
Km=0
Ka=-0
Kl=0,5

- d távolságtól függő korrekció
- hangvisszaverődésektől függő korrekció (laza tér esetén)
- a növénysáv eredő zajszint módosító hatása
- a talaj és meteorológiai viszonyok miatti csillapító hatást
elhanyagoljuk
- a hangárnyékolástól függő korrekció
- β0=1800 látószög esetén

A vizsgált útszakaszok forgalmából adódó zajimissziót a fenti számítási mechanizmussal
határoztuk meg. A számítási eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza.
58. táblázat: A közúti közlekedésből származó zajimmisszió
Útszakasz
8429 (6+300)
Izsákfa
8429 (15+000)
Alsóság (Sági u.)
8404 (26+180)
Baross u.
84315 (0+200)
Wesselényi u.

Zajimmisszió dB(A)
nappal

Zajimmisszió dB(A)
éjjel

65,0

58,5

68,3

61,7

65,6

59,1

65,6

59,0

Határértékeknek való megfelelés
Az alábbi táblázat Celldömölkre vonatkozó, a közlekedésből származó környezeti zajterhelés
határértékeknek való megfelelését tartalmazza.
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59. táblázat: Határértékeknek való megfelelés
Útszakasz

Zajimmisszió Határérték Zajimmisszió
Határérték
dB(A)
nappal,
dB(A)
éjjel, dB*
nappal
dB*
éjjel

8429 (6+300)
65,0
60
Izsákfa
8429 (15+000)
68,3
60
Alsóság (Sági u.)
8404 (26+180)
65,6
60
Baross u.
84315 (0+200)
65,6
60
Wesselényi u.
*27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. számú melléklete alapján

58,5

50

61,7

50

59,1

50

59,0

50

A számítások eredményéből megállapítható, hogy a közúti forgalomból származóan igen
magas környezeti zajterhelés éri a várost, ami különösen az Alsóság városrészen okoz zavaró
hatást, de a forgalomszámlálási adatok alapján vizsgálva a település többi gyűjtő és forgalmi
úthálózata mentén is jelentős zajterheléssel kell számolni. A magas zajterhelések oka a
védendő létesítmények közúttól mért kis távolsága.
Zajtól védettebb területnek csak a kis forgalmú, lakóterületeket kiszolgáló utak minősülnek.
Különösen veszélyezteti a forgalom, és annak környezeti hatásai – légszennyező-anyag
kibocsátása, közlekedési zajterhelés – a város fokozott védelmet igénylő intézményeinek
működését.
Ilyen kiemelt védelmet igénylő létesítmények lennének a kórház, az oktatási intézmények.
Ezek egy részét jelenleg még nem éri veszélyes mértékű környezeti zajterhelés. Ezzel
szemben azonban egyes oktatási intézmény a jelentős forgalmú úthálózat mentén található. A
közutak forgalma határértéket meghaladó zajjal terheli ezen intézményeket.
A.3.6.2.2.
IPARI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ZAJTERHELÉS
A közlekedési zajtól eltérően a gazdasági tevékenység által okozott zaj lokális jellegű csak a
zajt kibocsátó termelő vagy szolgáltató környezetét terheli, így a lakosságnak csak kisebb
részét érinti. Ugyanakkor az üzemi létesítményekből származó zajhatás társadalmi megítélése
kedvezőtlenebb, mint a közlekedésié, a lakosság kevésbé tudja tolerálni nyugalmának ilyen
jellegű zavarását. Az üzemi létesítményekből származó környezeti zajterhelés megengedett
értékét a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete határozza
meg. A követelményeket a következő táblázatban ismertetjük:
60. táblázat: Üzemi létesítményekből származó zajterhelés határértékei zajtól védendő
területeken
Zajtól védendő terület

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület
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megítélési szintre
(dB)
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éjjel
06-22 óra
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45
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Itt térünk ki az építési munkálatok zajterhelésére is, melyek ugyan időszakosan terhelik a
környezetet, de a terhelés mértéke esetenként igen jelentős lehet. Az építési kivitelezési
tevékenységekből származó zajterhelés megengedett értékét a 27/2008. (XII. 03.) KvVMEüM együttes rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A követelményeket a következő
táblázatban ismertetjük.
61. táblázat: Építési kivitelezési munkálatokból származó zajterhelés határértékei zajtól
védendő területeken

Zajtól védendő terület

Üdülőterület, különleges területek
közül az egészségügyi terület
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek
közül az oktatási létesítmények
területei, a temetők, a zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre*
’
(dB)
ha az építési munka időtartama
1 hónap vagy
1 hónap felett 1 évig
1 évnél több
kevesebb
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra
60

45

55

40

50

35

65

50

60

45

55

40

70

55

65

50

60

45

70

55

70

55

65

50

Celldömölkön az ipari létesítmények számára kijelölt iparterület áll rendelkezésre, így az ipari
tevékenységek által okozott zaj a lakosság számára nem okoz jelentős terhelést ezeken a
területen. Az elmúlt tíz év tendenciájaként Celldömölkön is megfigyelhető azonban a
lakóterületeken egy-egy kis- és magánvállalkozás létesülése. Ezek zajhatása a közvetlen
környezetüket zavarhatja, még akkor is, ha a zajterhelési határértékek betartásra kerülnek.
A.3.6.2.3.
SZÓRAKOZTATÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ ZAJTERHELÉS
A kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden
hangosítást igénylő rendezvényről és egyéb helyhez kötött zajforrástól származó zajterhelés
megengedett értékeit a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete
határozza meg. A követelményeket a következő táblázatban ismertetjük:
62. táblázat: Szabadidős létesítményekből származó zajterhelés határértékei zajtól védendő
területeken
Zajtól védendő terület

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület
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Az ellátást biztosító szórakoztatóipari, kulturális illetve vendéglátó létesítmények és
rendezvények működési jellegükből adódóan közvetlen környezetüket terhelik. A lakossági
zavarást általában a hangosító berendezések okozzák, de zavaró lehet a hűtő és
légkondicionáló berendezések kültéri egységeinek működése is. A város belterületén ezen
létesítmények koncentráltan jelennek meg, növelve a belváros zajterhelését. A
szórakoztatóipar okozta zajterhelés miatt az utóbbi időkben lakossági panasz is érkezett az
Önkormányzathoz.

A.4. EGYÉB TÉNYEZŐK
A.4.1.

Emberi egészség állapota

Celldömölkre vonatkozóan nem állt birtokunkban olyan tanulmány, mely a város
egészségügyi helyzetét mutatja be, így a régióra vonatkozó információkat mutatjuk be ebben a
fejezetben.
A város természetes szaporulatának trendje – miként az ország és a megye más városaiban is
– csökkenő, mint ahogy ez az alábbi ábrán is látható. Ezzel együtt az átlagéletkor
növekedésével a lakosság folyamatosa elöregedésének lehetünk a tanúi.

Forrás: https://teir.vati.hu

Forrás: Nyugat-dunántúli Népegészségügyi
Jelentés 2005.

A férfipopulációban lényegesen nagyobbak az életkilátásokban rejlő tartalékok, mint a női
populációban. A nők várható élettartamának meghosszabbodását nehezíti, hogy társadalmi
szerepük és ennél fogva munkakörülményeik, életmódjuk egyre hasonlóbbá válik a
férfiakéhoz, mely velejárója, hogy körükben az egészségkárosító kockázati tényezők
közelednek a férfiakéhoz.
A Nyugat-Dunántúl teljes lakossága körében a legtöbben a keringési rendszer betegségeiben
halnak meg, azonban a korai, azaz a 65 éves kor előtti halálozás elsődleges okai a daganatos
betegségek. A korai halandóság összességében csökkent a régióban, mégis a nők
30 százalékkal, a férfiak 70 százalékkal nagyobb valószínűséggel halnak meg 65 éves koruk
előtt valamilyen rosszindulatú daganatos megbetegedés miatt, mint az Európai Unióban az
átlagos adatokat tekintve a hasonló korúak. (Forrás: www.vasnepe.hu)
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A légcső-, a hörgő- és a tüdőrák okozta halálozások száma a nők esetében olyan mértékben
emelkedett, hogy elérte a korábban magasan vezető emlőrákkal összefüggő halálozási
mértéket. Ezeknek a betegségeknek a 70-90 százaléka a dohányzás következtében alakul ki,
tehát túlnyomó többségük megelőzhető lenne. A dohányzással összefüggő halálozás mértéke
az országos szintnek megfelelő, az európai uniós értékekhez viszonyítva azonban a régióban
csaknem kétszer annyian válnak a dohányzás áldozatává. (Forrás: www.vasnepe.hu)
A Nyugat-Dunántúlon majdnem minden tízedik ember a túlzott alkoholfogyasztással
kapcsolatba hozható megbetegedések miatt veszti életét. A férfiak halálozási aránya e
tekintetben csökkent, így az országos szint alá került, de területenként különbségek
mutatkoznak. (Forrás: www.vasnepe.hu)
A testmozgás terén még vannak javítási potenciálok. A napi ráfordított idő tanulók esetében
kb. 20 perc, felnőttek körében még ennél is kevesebb, 10 perc körüli. Esetenként azonban
megfigyelhető az ellenőrzés nélküli edzés és energiabevitel, mely elsősorban a testépítő
fiatalok körében fordul elő. Kedvező változásként említhető azonban a „wellness” életforma
„divatossá” válása, azaz a korszerű táplálkozási- és mozgáskultúra elterjedése.
Klímaváltozás okozta egészségügyi problémák
Az emberi egészség vizsgálata során feltétlenül meg kell említenünk a klímaváltozás hatásait
is, mivel az egészségvédelem szoros összefüggésben áll a klíma-, és levegőtisztaságvédelemmel. Bizton állítható, hogy az intézkedések jelentős része levegőtisztaság- és
egészségvédelmi szempontból is jelentős. Gondolunk itt pl. az üvegházhatást is okozó
légszennyező anyagok kibocsátásának megelőzése, mely nem csak a klímaváltozásra, de az
emberi légzőszervek egészségének megőrzésére is jelentős hatással bír.
A szélsőséges időjárási események gyakoriságának növekedése az emberi egészségre is
kedvezőtlen hatású, mert az emberi szervezet általában nehezen viseli a hirtelen nyomás- és
hőingadozásokat. Utóbbiak az immunrendszert is gyengítik, ami által a szervezet
kiszolgáltatottá válik a különféle bakteriális és vírusos fertőzéseknek. Sokan érzékenyek az
egyre gyakoribb frontátvonulásokra is, melyek erős fejfájást, koncentrációs zavarokat, izületi
fájdalmakat, levertséget is okozhatnak.
Szintén nagy veszélyt okozhatnak – főként az idősek, kisgyermekek, betegek körében az
extrém hőmérsékleti értékek. A nyári hőhullámok során számos rosszullét ill. halálozás is
bekövetkezik, a hirtelen lehűlések és tartós hideg időszakok során pedig a meghűlés, kihűlés
szedi áldozatait.
Kutatások szerint a globális felmelegedés hozzájárul ahhoz, hogy évente 7-10 %-kal több az
allergiás és az asztmás betegek száma. Immunrendszerünk egyre kevésbé ellenálló az
allergénekkel szemben. A betegek számát növeli az is, hogy a magasabb átlaghőmérséklet
következtében korábban kezdenek virágozni a növények, így az allergiaszezon hosszabb ideig
tart. Minél hosszabb ideig vagyunk kitéve egy allergénnek, annál nagyobb rá az esély, hogy
allergiásak leszünk rá. Jelenleg Földünk népességének mintegy 15-20 %-a szenved allergiás
megbetegedésben.

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.

1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C

90

Celldömölk Város Települési Környezetvédelmi Programja

A.4.2.

Környezeti nevelés, oktatás

Az iskolarendszerű képzés keretében a környezeti nevelés hazánkban sok jó eredményt
hozott, ami bizonyos nemzetközi összehasonlításokban is megállja a helyét, esetenként
kiemelkedő. A környezeti nevelés nem kizárólag ismeretközlés, hanem készségfejlesztés,
tudat- és magatartásformálás, mely csak komplex pedagógiai fegyvertárral valósítható meg
eredményesen.
Minden óvodában feladat a környezeti nevelés. Kiemelten fontos, hogy az óvodás korosztály
sajátos, korcsoportjának, fejlettségének megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint
élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával környezeti nevelésben
részesüljön.
A környezeti neveltségi szint meghatározása, mérése nehéz feladatot jelent. Celldömölk
lakosainak környezeti tudatosságáról a város általános helyzetéből kiindulva általános képet
kaphatunk. Az általános képet pontosítani lehet az oktatásban és nevelésben legfontosabb
szerepet betöltő általános iskola oktatási anyagának ismertetésével.
Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai
programjában szerepel a tanórákon, és tanórán kívüli nevelés környezetvédelmi vonatkozása.
A tanórákon hozzárendelik az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat.
Az alsó tagozatosok részére oktatott környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse a
tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Az ötödik és hatodik
évfolyam számára oktatott természetismeret nevű tantárgy a környezetismeret tantárgyra
épülve a tanulókat a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére készíti fel. A tantárgy
vizsgálódásának középpontjában az élő- és élettelen természeti környezet, a táj- és a
környezet védelme áll. A hetedik és nyolcadik osztályban oktatott földrajz a társadalmigazdasági alapismereteken túl a természeti környezettel is foglalkozik. Mind a tananyag
szerkezete, mind az oktatott korosztály érzékenysége lehetővé teszi, hogy az ifjúság meg- és
felismerje a környezeti problémákat és azok súlyát.
Az intézményben a tanórán kívüli tevékenység során az alábbi programok adnak lehetőséget a
környezeti érzékenység kialakulásában:
• Rendszeresen bevonásra kerülnek a tanulók az iskola helyiségeinek és környékének
tisztántartásában (tisztasági őrjárat).
• A hetes napi feladata az osztály tisztaságának megóvása, a szemétkosár kiürítése.
• Szakkörök: Zöld Őr, vöröskeresztes foglalkozások
• Tanulmányi versenyen való részvétel: Kaán Károly természetismereti verseny, Teleki
Pál földrajzverseny
• Részvétel a településeken megrendezésre kerülő környezet- és egészségnevelési
előadásokon, programokon.
• Rendszeres hulladékgyűjtési akciók lebonyolítása, pl.: papírgyűjtés.
• Kiállítások rendezése jeles alkalmakra: pl. állatok világnapja, Föld napja, víz
világnapja, madarak, fák napja.
• Erdei iskola szervezése a 6. évfolyamon (A környezetvédelmi projekt tanórai és
tanórán kívüli keretben valósul meg.)
A település gimnázium, és szakközépiskolájának pedagógiai programjában is szerepel a
környezetvédelmi problémák megismertetése.
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A környezet- és természetvédelmi ismereteket külön tantárgyként tanítják, de azok
valamennyi szóba jöhető közismereti tantárgy anyagába is szervesen beépülnek (leginkább a
földrajz, a biológia és a kémia megfelelő tárgyköreibe). Természetesen a tanórán kívüli
foglalkozások (tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatás, állatkert, botanikus kert
látogatása, szakkör (biológia), stb.) tevékenységek (diákpályázatok, vetélkedők, „jeles napok”
– Víz Világnapja, Madarak és Fák napja, Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap, Állatok
Világnapja, stb. – megünneplése) során próbálja az iskola a tanulóinak a környezet
megóvásához szükséges elméleti alapokat átadni. Tanulók részt vesznek különböző gyűjtési
akciókban is.
A környezeti oktatás és nevelés komplexitása biztosítja a jövő nemzedékeiben a környezeti
tudatosságot és felelősségérzetet.

A.4.3.

Katasztrófavédelem, környezetbiztonság

A város fő veszélyforrását a szénhidrogén tárolás, a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítása,
és ipari felhasználása jelentik.
A tartálypark működéséből adódó veszélyeztetettség:
Celldömölk város mellett, Kemenesmihályfa közigazgatási területén található az OPAL
Tartálypark Zrt. A Zrt. a lakosság folyamatos üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében
üzemanyagok biztonsági tárolását végzi. A tartályparkban vasúti lefejtőt és töltőt valamint
tankautó töltőt üzemeltet. A telephelyen a jogszabály szerinti felső küszöbértéknél nagyobb
mennyiségű üzemanyagot (40/60 % arányban benzin ill. gázolaj) tárol, így a SEVESO általi
besorolás alapján, veszélyes üzemnek minősül.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és Celldömölk Polgármesteri Hivatalának a
megbízásából elkészült a lakossági tájékoztatót, és a város külső védelmi terve.
A terv felülvizsgálata, aktualizálása valamint a külső védelmi terv gyakorlat megtartása
folyamatos.
A megelőzési időszakban végzett munka (prevenció) nagyban befolyásolja a veszélyhelyzetkezelési és elhárítási időszak veszteségeit és a helyreállítási időszak teendőit. A SEVESOI IIhöz kapcsolódóan üzemspecifikus lakosságtájékoztató kiadványai a lakosság felkészítését
irányozta elő.
Veszélyes anyag szállításából adódó veszélyeztetettség:
A városon keresztülhaladó közlekedési utakon veszélyes anyag szállítása csak a veszélyes
anyagok közúti szállítására vonatkozó ADR nemzetközi veszélyes áru-szállítási szabályzat
szerint történhet.
A város területén mesterségesen keltett, természetes ionizáló-, nem ionizáló- és hősugárzással
kapcsolatos ismeretek, adatok és információk nem állnak rendelkezésre. Valószínűsíthető,
hogy káros mértékű sugárzás nincs.
Rezgésre vonatkozóan adatok szintén nem ismeretesek.
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A megye két fő vasútvonala Celldömölknél fut egybe. Az első Szombathelyről kiindulva
Celldömölknél hagyja el a megyét - szétválva - két irányba: Győr illetve Veszprém felé, hogy
aztán a két irány Budapesten újra találkozzon. A megye teher és személyszállításának
legnagyobb mennyisége többek között ezen a vonalon bonyolódik le. Potenciális
veszélyforrást jelent a vonalak mellet a Celldömölki teherpályaudvar is, ahol nagyobb
mennyiségű veszélyes árut is tárolnak rövidebb hosszabb ideig.
Összességében elmondható, hogy a város figyelemmel kíséri a környezetbiztonságot,
védelmi terv készült a OPAL Tartálypark Zrt. tartályparkjára. A szabályozókban
meghatározásra kerülnek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és tűzoltóságok részére a
felkészülés és védekezés időszakában végrehajtandó feladatok, a jelentési rendek,
együttműködési feladatok működésével kapcsolatos aktuális feladatok.
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B. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK
B.1. A célok megalapozása
A környezetvédelmi program stratégiai célkitűzéseinek megalapozásához a város környezeti
állapotának értékelése alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat.
Ennek egy jól bevált módszere és a környezetvédelmi programokhoz sajátosan illesztett, az
ún. SWOT analízis, amely a belső és külső tényezők alapján vizsgálja az adott állapotot és
meghatározza a kitörési irányokat. A gazdasági életben már bevált módszerrel biztosítható,
hogy a valós állapotból kiindulva kerüljenek a stratégiai célok kijelölésre.
Az egyes betűk jelentése:
S – erősségek (strengths)
W – gyengeségek (weaknesses)
O – lehetőségek (opportunities)
T – fenyegetések (threats)
(Az erősségek és a gyengeségek a belső állapotot jellemzik, míg a lehetőségek és a
fenyegetések a külső körülményeket.) Az analízis részletes bemutatását a következő táblázat
tartalmazza.
63. táblázat. táblázat: SWOT analízis
Erősségek (S)
•

Infrastrukturális ellátottság megfelelő

•

A helyi termelő és szolgáltató szektor
környezetterhelése minimális
Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer
üzemeltetésének feltételei adottak
A védett és műemlék jellegű épületek,
építmények száma magas

•
•
•

Jó vasúti kapcsolat

•

Gyengeségek (W)
•

az ivóvízhálózat állapota helyenként nem
megfelelő

•

Csapadékvíz-elvezetés nem megfelelő

•

A lakosság nem ismeri eléggé a környezet
állapotát és a védendő értékeket
Az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége, és
száma jelentős
A terület felszíni szennyeződésre érzékeny
(vízbázis)

•
•

Ság-hegy, mint védett természeti terület biológiai
• A vízfolyások minősége kifogásolható
sokfélesége jelentős
Lehetőségek (O)
Fenyegetések (T)
• Természeti adottságok felélése, az ökológiai
• Megfelelő településszerkezet miatt ipari
rendszerek feldarabolódása, biodiverzitás
vállalatok betelepedési lehetősége
csökkenése
• Külső források bevonása (EU, hazai) a
• Időközönként fellépő belvízproblémák
környezetvédelmi fejlesztésekbe
• Ivóvíz minőség javítás (KEOP pályázat)
• Környezeti káresemények kockázata
• Alternatív közlekedési módok fejlesztése (pl.:
• Környezetterhelő ipar telepítése a városba
kerékpárutak)
• Öko-, fürdő- és „szelíd turizmus”
továbbfejlesztése (Ság-hegy, Vulkán fürdő)
•

Régiós központ jelleg erősítése
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B.2. A város környezeti célállapota
Annak érdekében, hogy a város környezetvédelmi programját meg lehessen alapozni,
szükséges egy olyan „Környezeti Jövőképet” meghatározni, amely rögzíti a település jövőre
vonatkozó elképzeléseit.
Ez a jövőkép a fenntartható fejlődés alapelvén kell hogy nyugodjon.
A fenntartható fejlődés fogalma először 1987-ben kiadott Brundtland jelentésben
fogalmazódott meg a nagynyilvánosság számára. A fenntartható fejlődés érdekében a jelen
generációnak úgy kell kielégítenie saját szükségleteit, hogy ezzel ne veszélyeztesse a jövő
generációjának hasonló szükségleteinek kielégítését.
Egyszerűen megfogalmazva a fenntartható fejlődés egy olyan rendszer, melyre számtalan
külső hatás hat, és melyben számtalan belső hatás működik és ebből következőleg
fenntartásához rendszerszemlélet szükséges. Lényegében három egymást metsző kör eleme,
melyek egymást azonos helyen metszik, így:
• gazdaság,
• társadalom és
• környezet,
azonos súllyal és egyensúllyal rendelkeznek, amint azt a következő ábra mutatja

gazdaság
társadalom

környezet

6. ábra: A fenntartható fejlődés sematikus ábrája
Tehát a fenntartható fejlődés, a szociális egyensúly, az ökológiai egyensúly kialakításának és
fenntartásának szükségessége.
Jelen értelmezésben:
• A megújuló erőforrások felhasználásának üteme nem haladja meg azt az ütemet, amellyel
az ökoszisztéma képes újratermelni őket.
• A nem megújuló erőforrások fogyasztásának vagy újra nem hasznosítható hulladékká
alakításának üteme nem haladja meg annak ütemét, ahogy az ember helyettük megújuló
erőforrásokat fejleszt ki, és vesz fokozatosan használatba.
• A környezetszennyezés kibocsátási üteme nem haladja meg az ökoszisztéma feldolgozókapacitását.
A fenntartható fejlődés felismeri a természet fontosságát, és ahhoz alkalmazkodva, használva
annak hatékonyabb módszereit, minőségileg jobb, és igazán fenntartható életet kíván
biztosítani.
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A fenntartható fejlődés európai Helyi Megvalósíthatósági Terve (Local Agenta 21) 7. fejezete
– A fenntartható emberi települések fejlesztésének elősegítése – hét fő prioritást jelöl meg,
melyek a következők:
• a megfelelő lakás biztosítását mindenki számára;
• az emberi települések irányítását, a fenntartható földhasználat tervezését és irányítását;
• a környezetvédelmi infrastruktúra integrált fejlesztését, ide értve a vízellátást,
szennyvízelvezetést, a szemétszállítást és hulladékkezelést;
• a fenntartható energiaszolgáltató és közlekedési rendszereket;
• a katasztrófa fenyegette területek tervezését és szervezését;
• a fenntartható építőipart;
• a humán erőforrások fejlesztését, és a kapacitások bővítését.
Mindezek a prioritások megtalálhatóak egyrészt a jelenleg érvényes Nemzeti
Környezetvédelmi Program, illetve más, regionális és helyi fejlesztési tervek prioritásai
között. Ennek megfelelően a környezetvédelmi programnak is prioritásaiként kell tekintenie.
A fenntartható fejlődés e megközelítése olyan cselekvési útvonalat ajánl, amely gazdaságilag
hatékony, társadalmi szempontból igazságos, felelősségteljes, a környezet tekintetében pedig
egészséges.
A város települési környezetvédelmi programjának céljait döntően a következő főbb
szempontok határozzák meg:
• a környezeti állapot értékeléséből következő célok,
• a jogszabályi előírásokból következő célok,
• az EU tagságból fakadó célok.
Az állapotértékelés segítségével megállapíthatók azok a célok, amelyeket a város területén
szükséges megvalósítani annak érdekében, hogy a környezet állapota a kívánt elvárásoknak
megfeleljen. Ezeknek a céloknak a teljesítése nem kizárólag a Városi Önkormányzat feladata,
hanem részben a Celldömölkön tevékenykedő gazdálkodó szervezetekre és a lakosságra is
hárul. Ennek ellenére azért szükséges a célok egységes megfogalmazása, hogy az
Önkormányzat koordináló szerepe erősödhessen.
A város környezetvédelmi feladatait elsődlegesen az Önkormányzati Törvény és a
környezetvédelemmel összefüggő törvények szabályozzák. A legfontosabb jogszabályok a
következők:
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2000. évi LXIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

A célok kitűzése során figyelemmel kell lenni az országos, régiós és megyei szintű
koncepciók, programok teljesítésére, illetve a környezetvédelmi érdekek érvényesítésére.
Az EU jogszabályai a tagállamokat, a tagállamok természetes és jogi személyeit közvetlenül
kötelezik, így Magyarország és Celldömölk számára is kötelezővé váltak. Az EU
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joganyagából és környezetvédelmi politikájából adódó elvárások a célok megfogalmazásánál
a lehetőségek figyelembe vételével beépítésre kerültek.
A változtatáshoz, olyan szemléletváltás szükséges, amely hosszú folyamat eredményeképpen
valósulhat meg. Hosszú távú, érdemleges eredmények elérése csak a helyi szervezetek,
közösség, ill. egyének bevonásával, érhetők el.
A kedvező adottságokból kiindulva Celldömölk város környezeti jövőképét elsősorban a
gazdasági fejlesztések, zöldfelületek, parkok állapotának megőrzése és fejlesztése, valamint a
védett és nem védett természeti területek állapotának fenntartása, a tájkép javítása határozza
meg.
Mindezek tükrében Zalaegerszeg megyei jogú város a 7. ábrán szereplő célrendszert kívánja
megvalósítani az elkövetkezendő 6 évben a környezet védelme, környezeti infrastruktúra
területén.
Az ábrán feltüntetett célok átfogó célok, melyek szoros összefüggésben vannak egymással.
Egy-egy cél ill. az adott cél teljesülését szolgáló program megvalósulása kihatással van egy
másik cél ill. program teljesülésére. Így pl. a Közlekedésfejlesztési célok megvalósulásával a
levegő védelmét szolgáló célok egy része is teljesülni fog.
Ahhoz, hogy a 6. ábrán szereplő célok teljesüljenek az ipar – mezőgazdaság –
szolgáltatás területén a környezetet minimális mértékben terhelő fejlesztéseket lehet
megvalósítani.
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I. TÁRSADALMI CÉLOK

II. GAZDASÁGI CÉLOK

I.1. Társadalom környezettudatos magatartásának fejlesztése

II.1. Komplex hulladékgazdálkodási és
szennyvíztisztítási technológia
alkalmazása

I.2. Központosított Környezetvédelmi
adatgyűjtési rendszer kialakítása,
nyilvánosság, társadalmi részvétel
feltételeinek biztosítása

III. KÖRNYEZETI CÉLOK

III.1. Környezeti elemek védelme
III.2. Tájvédelem

II.2. Közlekedésfejlesztés
II.3. Fenntartható ökologikus
vízgazdálkodás
II.4. Energiahatékonyság és megújuló
energiaforrások hasznosítása

7. ábra: A fenntartható fejlődést biztosító környezetvédelmi célrendszer
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B.3. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM
Az előző, a környezetvédelmi program céljait rögzítő fejezet után e fejezetben az egyes
célokhoz, célcsoportokhoz kapcsolódó programok kerülnek összesítésre, melyeket az
alábbiakban mutatunk be.
A célok megvalósításához rendelt programelemeket a következő táblázatban követhetjük
nyomon.
64. táblázat: Célkitűzésekhez rendelt programok
Célok

Programok

I. TÁRSADALMI CÉLOK
I.1.1
I.1

Társadalom környezettudatos magatartásának fejlesztése

I.1.2
I.1.3.

I.2.

Központosított Környezetvédelmi
adatgyűjtési rendszer kialakítása,
nyilvánosság, társadalmi részvétel
feltételeinek biztosítása

I. 2.1
I. 2.2

Környezettudatos nevelési módszerek
elterjesztésének folytatása, fejlesztése
Lakossági felvilágosító kampányok szervezése
Településszépítési programok lebonyolítása
Környezetvédelemmel, környezet
egészségüggyel kapcsolatos adatok
összegyűjtése
Környezeti információs rendszer kiépítése

II. GAZDASÁGI CÉLOK
II.1.1
II.1

II.2

II.3

II.4

Komplex hulladékgazdálkodási és
szennyvíztisztítási technológiák
alkalmazása

Közlekedésfejlesztés
Fenntartható ökologikus
vízgazdálkodás
Energiahatékonyság és megújuló
energiaforrások hasznosítása

II.1.2

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fenntartása
Illegális lerakóhelyek felszámolása

II.2.1

Szennyvízcsatornázás,
és
szennyvíztelepi
fejlesztés elvégzése
Forgalomszervezés, úthálózat fejlesztés

II.2.2.

Kerékpárutak, járdahálózat építése, fejlesztése

II.3.1

Vízellátás biztonságának növelése

II.3.2

Víz megtartása, hasznosítása

II.4.1

Energia-fogyasztó rendszerek korszerűsítése

II.4.2.

Energiatakarékos épületek kialakítása

II.4.3.

Energiatermelő rendszerek korszerűsítése

III.1.1

Föld védelme

III.1.2

Víz védelme

III.1.3

Levegő védelme

III.1.4

Élővilág védelme

III.2.1

Komplex táj- és tájképvédelem

III.2.2

Épített környezet védelme

III.2.3

Zöldterületek fenntartása, védelme, fejlesztése
Természeti területek, védett értékek és területek
megóvása, fejlesztése

II.1.3

III. KÖRNYEZETI CÉLOK

III.1

III.2

Környezeti elemek védelme

Tájvédelem

III.2.4
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I. Társadalmi célok
A város megtartó képességének lényege, fejlődésének záloga a településen lévő munkahelyek
száma. Ha van munkahely, van letelepedési szándék, ha van letelepült ember, család, akkor
lesz fogyasztó a szolgáltatásokra.
Jelenleg Celldömölk kisváros ahhoz, hogy a lakosság minden tagja megtalálja a helyét a
rendszerben, illetve a munkaadókat egyfajta egészséges versenyhelyzetbe kényszerítse a
munkavállalók megszerzéséért. Ezek miatt aránylag sokan vannak - és főleg a fiatal
értelmiségiek között nagy az arány -, akik kiszorulnak a város munkaerőpiacáról, előbb-utóbb
elhagyják állandó lakhelyüket. A versenyhelyzet hiánya miatt alacsony a városi bérszínvonal,
így a fiatalok zöme elvándorol, ennek a folyamatnak a megállítására szükséges az ipar
fejlesztése. Természetesen a betelepülő ipar környezeti hatásait is szem előtt kell tartania a
városvezetésnek a fejlesztések során.
I.1. Társadalom környezettudatos magatartásának fejlesztése
A társadalom környezettudatos magatartásának fejlesztése során lehetőség szerint mindig csak
egyféle tevékenységet tervezzünk egy adott időszakra, ne akarjuk egy év alatt mindent
megoldani, mivel a lakosság pozitív gondolkodásmódjának és aktív hozzáállásának is idő kell.
Érdemes több évre előre megtervezni a meghirdetendő akciókat, külön-külön a téli és nyári
időszakokra egyaránt. Elsődleges cél a tudatformálás.
Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a Városgondnoksággal, és a Celli-Huke Kft.-vel közösen
valósítsa meg az alábbi programokat.
I.1.1. Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésének folytatása, fejlesztése
Az oktatási intézmények pedagógiai programjaiban szerepel a környezeti nevelés,
szemléletformálás alapjainak kialakításáért megteendő intézkedések. A megkezdett
munkát folytatni kell. Ezeken túlmenően javasoljuk a kialakított tanösvények (geológiai, és
botanikai-zoológiai) kihasználását környezeti nevelési célzattal, illetve erdei iskolai
program kidolgozását.
I.1.2. Lakossági felvilágosító kampányok szervezése
A lakossági tudatformálásnál kiemelt jelentőséget kell kapnia a környezetbarát fogyasztói
magatartási formák kialakítását, formálását célzó feladatoknak is. A környezettudatos
fogyasztói réteg vásárlási döntései környezetvédelmi szempontból is racionálissá válik, ami
nagyban csökkentheti a környezet terhelését (szennyvizek minőségjavulása a háztartási
vegyszerek csökkentésével, hulladékcsökkentés a visszaváltható csomagolások preferálásával
stb.).
Cél, hogy a környezeti nevelés színtere ne csak az oktatási intézmény falai közé szoruljon. Ki
kell terjeszteni a családra, művelődési, kulturális intézményekre, civil szervezetekre,
hatóságokra, az önkormányzatra és a gazdasági szereplőkre is.
•

Oktatások, előadások
o Közintézményekben
környezetvédelemhez
kapcsolódó
előadássorozat
szervezése
o vállalkozásoknak előadások (külön a mezőgazdasági vállalkozóknak pl. a
komposzt felhasználásáról)
o szelektív hulladékgyűjtési program (1 éven keresztül tartó, időszakosan más
hulladék szelektív begyűjtése oktatási intézményektől nyereménnyel,
hulladékból képzőművészeti alkotás, záró rendezvényen eredményhirdetés,
alkotásokból kiállítás)
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o zöld építészeti előadások, téma: fenntarthatóság, környezetvédelem
• Rendezvények szervezése, ahol a célközönség a legfogékonyabb korosztály, a gyerekek.
Programok:
o játszóház, előadások, játékos vetélkedők
o hulladékból terméket készítők kiállítása, vására
o bio termék készítők
o Pet palack tapossa laposra Guiness rekord kísérlet

I.1.3. Településszépítési programok lebonyolítása
Az Önkormányzat, a Városgondnokság, és a Celli-Huke Kft. összefogásával minden évben
minimum egyszer meg kellene szervezni a város köztisztasági akcióját, illetve amennyiben
megrendezésre kerül csatlakozzon a város a „TE szedd! - Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” országos akcióhoz is.
A városban minden évben lebonyolításra kerülhetne egy virágosítási kampány, melynek
célja a kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elősegítése, a
környezetszépítésre való motiváció. A pályázat kiterjedhetne a lakóépületek környezeti
gondozottságának növelésére – az ablakok, balkonok, erkélyek díszítésére, valamint a
kereskedelmi egységek környezetszépítésének ösztönzésére is.
Az akciókat, programokat évi rendszerességgel kellene megrendezni, az Önkormányzat
koordinálásával.

I.2. Központosított Környezetvédelmi adatgyűjtési rendszer kialakítása, nyilvánosság,
társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása
I.2.1. Környezetvédelemmel, környezet egészségüggyel kapcsolatos adatok összegyűjtése,
elemzése
A környezetvédelemmel kapcsolatos adatok gyűjtése az önkormányzati beruházások
nyilvántartásán keresztül, az egyes hatóságok irányába történő adatszolgáltatási kötelezettség
miatt részben megoldottnak tekinthető. Célszerűnek tartjuk a településre vonatkozó
környezeti adatok rendszeres és előre meghatározott tematika szerinti összegyűjtését és
értékelését, annak érdekében, hogy a képviselőtestület tájékozódjon a környezet állapotáról,
továbbá a program végrehajtásáról, megvalósulásáról.
Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi program egyes céljaihoz kapcsolódó intézkedéseket
több különböző, szerteágazó koordinációjú szervezet hajtja végre, ezen adatok összegyűjtése
jelentős energia ráfordítást igényel, melyet jelen szervezeti felépítés mellett nem lehet teljes
körűen végrehajtani, ezért javasoljuk a jelenlegi létszám további növelését.
I.2.2. Környezeti információs rendszer kiépítése
A lakosság gyakran tájékozatlan a település környezeti állapotának tekintetében. A környezeti
állapot javításának alapvető feltétele azok ismerete. Ezzel összefüggésben a cél olyan
eszközök alkalmazása, melyek hatékonyan biztosítják a lakosság bevonását a
környezetvédelembe.
A gazdasági programban megfogalmazott célnak megfelelően a városi internetes portál
adattartalmának fejlesztése során ki kellene alakítani egy környezeti információs
„sarkot” a városi portálon.
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Az adatbázis kialakításához javasoljuk bevonni az illetékes szakhatóságokat, civil
szervezeteket. A minél szélesebb körben való terjesztés végett javasolt az adatbázis hatékony,
egyszerű, jól kezelhető struktúrájának kialakítása, hozzáférés biztosítása.
A számítógépes technika lehetőséget ad arra, hogy az információ áramlása kétirányú legyen,
hiszen egy fórum beindításával a lakosság a polgármesteri hivatal munkatársainak jelezhetne
illegális hulladéklerakással, allergén gyomnövényekkel, díszfákkal, zöldfelületi elemekkel,
játszótéri eszközökkel, elhagyott, roncs gépjárművekkel, elhullott állattetemekkel kapcsolatos
környezeti problémákat is. Illetve tájékozódni tudna a lakosság, a várost érintő környezeti
beruházásokról, településszépítési, illetve felvilágosító kampányokról, és a városra vonatkozó
környezeti adatokról.
II. Gazdasági célok
II.1. Komplex hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási technológiák alkalmazása
II.1.1. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása
A városi környezet fontos feladata a hulladék, és szemét mennyiségének csökkentése.
A város jól kiépített hulladékgyűjtéssel rendelkezik, mely során házhoz menő és
gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés is történik. A házhoz menő gyűjtés keretén belül kialakították a
szelektív gyűjtést papírra, műanyagra, és biológiai hulladékra vonatkozóan A hulladékkezelő
rendszer keretén belül 15 hulladékgyűjtő szigetet ürítenek heti rendszerességgel a településen,
ahol a papír, műanyag, fém és üveg frakciókat gyűjthetik külön a település lakói. A városban
az ISPA projekt keretén belül található a hulladékudvar, melyben műanyag-, papír-, fém-,
üveg-, elektronikai-, veszélyes,- építési-bontási-, zöld-, és lom hulladékokat veszi át a CelliHuke Kft.
A fent leírtakon felül továbbá folyamatosan üzemeltetni kell a hulladékátrakó, illetve a
komposztáló telepet.

II.1.2. Illegális lerakóhelyek felszámolása
A város területére jellemző az elhagyott, illetve illegálisan kihelyezett hulladéklerakások
előfordulása.
A Városgondnokság heti rendszerességgel számolja fel az illegális hulladéklerakásokat a
város 6 területén, illetve a helyi Zöld Őrség évente egyszer kiválaszt egy területet, ahol
felszámolja az elhagyott illegális hulladékot. Sajnos tevékenységük nyoma sokáig nem marad
meg, mert a gócpontokon pár hét múlva ismételten megjelenik az elhagyott hulladék.
Javasoljuk az elhagyott hulladékok begyűjtését a köztisztasági akciók során
együttműködve a Városgondnoksággal, a Celli-Huke Kft.-vel, illetve a Zöld Őrséggel.
Javasoljuk a megvalósításhoz a megfelelő költségvetési keret elkülönítését.
Fokozott, és folyamatos ellenőrzéssel meg kell akadályozni az illegális lerakásokat.
Szankcionálni kell (jegyzői hatáskör) az elhagyott hulladékok tulajdonosát, vagy annak
hiányában a terület tulajdonosát.
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II.1.3. Szennyvízcsatornázás és szennyvíztelepi fejlesztés elvégzése
• Szennyvíztisztító telep légellátó rendszere
A szennyvíztisztító telepen eleveniszapos szennyvíztisztítás működik. A lebontáshoz
szükséges oxigént kompresszorokkal állítják elő. Az 1996-ban üzembe helyezett
kompresszorok elavultak, magas az óraszámuk alacsony a hatásfokuk.
A légellátó rendszer szakaszos üzemben működik, oldott oxigénmérő által történik a
levegőbevitel vezérlése. 342 db 750 mm-es gumimembrános levegőztető elem végzi a
levegőbevitelt. 2006-ban a membránok cseréje megtörtént, de 4-5 évente célszerű a
membránokat cserélni.
2012-ben I. ütemként elvégzi a Kft. a levegőztető elemek komplett cseréjét a kiemelő
szerkezettel együtt, a bérleti díj terhére (Kft. bérli az Önkormányzattól a telepet), majd
terv 2013-ra a kompresszorok és a műtárgy körüli légellátó vezeték cseréje is.
Hosszabb távon (2017-ig) javasolt felmérni a beton műtárgyak állapotát, illetve el kell
kezdeni a műtárgyak rekonstrukcióját szakaszosan, a biogén kénsavkorrózió miatt.
• Izsákfa szennyvízelvezetése
Az Önkormányzat tervei között szerepel, hogy Izsákfán is megoldja a szennyvízcsatornázást.
A település jellegéből adódóan nem csatlakozott a település a celldömölki szennyvíztisztító
telepre, mert a hálózat kiépítése költséges lenne. Ebből a jellegből adódóan még nem született
megoldás a településrész csatornázására.
Fentiek figyelembevételével javasoljuk 2017-ig koncepció kialakítását, esetleg vízjogi
létesítési engedély megszerzését a településrész csatornázásának ügyében.
• Szennyvízcsatorna hálózat
1995 előtt épült betoncsatornák, és eternit szennyvíznyomó-vezetékek rekonstrukcióját, és
cseréjét meg kell oldani a magas infiltráció miatt. Az érintett vezetékszakaszokat fel kell
mérni, a rekonstrukciót meg kell tervezni, a csatornák karbantartását évente meghatározott
hosszon el kell végezni, oly módon, hogy a továbbiakban legalább 10 évig kizárható legyen a
talajvizek, csapadékvizek hozzáfolyása.

II.2. Közlekedésfejlesztés
A közlekedés ma válságterületnek számit. Az egyéni közlekedés igényeit az úthálózat nem
képes kielégíteni, a közösségi közlekedés pedig folyamatosan leépülőben van mind a városi,
de leginkább a regionális szegmensben. A városok legkomolyabb problémája, hogy a
közösségi közlekedés – bár teljesítménye nem alacsony – egyáltalán nem vonzó az utasok
számára, így jórészt kényszerből választják a személygépkocsi helyett. A kerékpáros
közlekedés vonzereje szintén alacsony, jórészt a megfelelő kerékpárutak hiánya, illetve a
közlekedési kultúra miatt. Látható tehát, hogy a minőségi közlekedés alapvető eszköze ma a
többség szemében csupán az autóra korlátozódik, ami viszont a már ma sem megfelelő, és a
városok nagy részén nem bővíthető közúti kapacitások szűkösségét idézi elő. Ennek
eredményei: dugók, időveszteség, rossz levegőminőség, és zajterhelés.
Celldömölkön több összekötő út halad keresztül, melyek jelentős forgalmat bonyolítanak le.
Különösen jelentős a 8429-es összekötő út Alsósági szakaszának forgalma. A város
alapállapot vizsgálata során (A.3.1. számú fejezet) megállapítást nyert, hogy a település
esetében a közlekedésből adódó légszennyezőanyag kibocsátás mértéke meghatározó.
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A város zajterhelésének vizsgálati eredménye alapján elmondható, hogy a legnagyobb zajszint
a 8429-es számú összekötő út mentén adódnak. A közúti forgalomból származóan igen magas
környezeti zajterhelés éri a várost, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a nagy forgalmat
lebonyolító közutak közvetlen közelében lakóépületek találhatók. A legnagyobb belvárosi
zajterhelés az Alsóság városrész esetében tapasztalható, de a reprezentatív forgalomszámlálási
adatok alapján vizsgálva a település többi gyűjtő és forgalmi úthálózata mentén is jelentős
zajterheléssel kell számolni. A nagy arányú tehergépjármű forgalom jelentős mértékben
befolyásolja a közlekedésből származó zajterhelés mértékét. Zajtól védettebb területnek csak a
kis forgalmú, lakóterületeket kiszolgáló utak minősülnek.
Különösen veszélyezteti a forgalom, és annak környezeti hatásai – légszennyező-anyag
kibocsátása, közlekedési zajterhelés – a város fokozott védelmet igénylő intézményeinek
működését. A fő- és forgalmi, valamint a gyűjtőutak forgalma határértéket meghaladó zajjal
terheli ezen intézményeket.
Az elvégzett állapotértékelések után elmondható, hogy Celldömölkön a közlekedés okozta
levegőt érő káros hatás valamint a zajterhelés enyhítésére közlekedésszervezési intézkedések
meghozatala szükséges. A közlekedésszervezési célok két programpont köré összpontosulnak:
• Útburkolat felújítása, forgalomszervezés
• Kerékpárutak építése, fejlesztése
A programpontok segítségével lehetőség nyílik a városon átmenő forgalom csökkentésére, az
egyéni gépkocsihasználat számának, és úthosszának csökkentésére, vagyis a fenntartható
közlekedés irányában történő elmozdulásra.
II.2.1. Forgalomszervezés, úthálózat fejlesztés
A forgalomszervezésre és úthálózat fejlesztésre vonatkozó programelemeket Celldömölk
Város Önkormányzatának 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának, a
Városfejlesztési stratégiának valamint a Településszerkezeti és Szabályozási terv figyelembe
vételével állítottuk össze
Gazdasági programmal összhangban:
• szorgalmazni kell, hogy állami forrásból megépüljön az északi elkerülő út és a
környezet végleges kialakítása is megvalósuljon,
• forgalombiztonság és kapacitásnövelés miatt szükségessé válik az alábbi csomópont
átépítése: Sági utca-Gyár utca-Építők útja
• a belvárosban további forgalmirend-szervezési feladatot kell végrehajtani, ennek
elengedhetetlen része az egyirányú utcák kialakításával további (fizető) parkolók
építése
• a városi közúthálózatot fejleszteni kell, kiemelten a földutak szilárd burkolattal történő
ellátására
Városfejlesztési stratégiával összhangban:
• Közlekedési zajterhelés csökkentése elkerülő utak építésével, sebességkorlátozással.
• A légszennyezettség csökkentése (belváros forgalomcsillapítása, sétálóövezet
kiterjesztése, a távhőszolgáltatás fejlesztése).
• Gazdasági célkitűzés: a város infrastruktúráján keresztül a turizmusnak vonzó háttér
biztosítása. A hivatásforgalom akadálymentes, biztonságos lebonyolítása. Belvárosi
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•

sétáló,- vásárló övezet kiterjesztése. Kultúrált parkolási háttér
Akadálymentesítés.
Közterületek, utak, járdák, terek, parkolók és köztéri bútorok megújítása.

biztosítása.

A Településszerkezeti és Szabályozási Tervvel összhangban:
Tervezett utak:
• Kolozsvár u. és a Nemesdömölki út között tervezett nyugati összekötő út
Tervezett további II. rendű belterületi főutak:
• - Pórdömölk nyugati oldalán a Kolozsvár u. Gyár u között tervezett út
• - Gyár u. a Sági u. és Pórdömölk nyugati oldalán tervezett út között
• - Nagytávlatban tervezett főút, Celldömölk nyugati oldalán Izsákfa alatt válik ki a
8429. sz. összekötő útból, a Sághegy lábánál haladva a 88. sz. főútra köt ki a
Nemesdömölki utcai csatlakozásától nyugatra
Tervezett gyűjtő utak:
• - Kassa u. keleti irányú folytatása: Gábor Áron u. a Kassa utcától délre a 1806 hrsz.
ingatlanig, majd keleti irányban a 1806. hrsz. ingatlan területén haladva, annak
vonalában a Sági útig;
• - Sport u. a Sági út és a város nyugati oldalán a Bajcsy-Zsilinszky u. vonalában
tervezett gyűjtőútig;
• - Sport u. folytatása nyugaton a nagy távlatban tervezett tehermentesítő utat
keresztezve a Sághegy lábáig, a Gércei úthoz és a Hegyi úthoz csatlakozva;
• - Sport u. a Sági úttól keleti irányban az Építők útja vonaláig;
• - Építők útja folytatása az iparvágány mentén a Vágány utcai folytatással a Dr.
Szomraky Z. utcáig;
• - Gayer Gyula tér - Wesselényi u. vonala a Kossuth Lajos utcáig;
• - Alsóságtól délre a Sági úttól kiinduló útvonal, a Sági-erdő északi határán halad, majd
északnak fordulva Alsóság keleti határán haladva éri el a Hársfa utcát;
• - Hársfa u. az Építők útja vonaláig;
• - Gyár u. és a Nemesdömölki út között tervezett nyugati összekötő út déli folytatása a
Gyár utcától a Sport utcát keresztezve a Bajcsy-Zsilinszky utcán át a Hegyi utcáig;
• - Jókai Mór u. a Hegyi utcától a Vásárosmiskei 8433. sz. összekötő útig.
Úthálózati fejlesztések:
A térség úthálózatában a 8404. sz. összekötő út (Pápát Sárvárral összekötő út) a fejlesztési
tervek szerint a kiépítendő 88. sz. főút részévé válik (Kisbértől a tervezett 86. sz. főútig). A
jelenleg Celldömölk belterületén haladó nyomvonal részben a belterületi beépítés elkerülése,
részben a csökkentett űrszelvényű közúti aluljáró kiváltása miatt új nyomvonalra kerül a város
északi részén, új közúti felüljáró kiépítésével a szombathelyi vasútvonal felett. A tervezett új
útra köt majd rá a 8611. sz. Kapuvár felé vezető út és a 8452. sz. Uraiújfalu felé vezető út
(kiváltva a szombathelyi vasútvonalon lévő jelenlegi szintbeni közút-vasút keresztezést).
A város felől a 88. sz. főúttal a forgalmi kapcsolatot keleti irányban a Pápai út biztosítja,
amely a Kapuvár felé vezető út és a 88. sz. főút csomópontjába köt be, nyugati irányban pedig
a 88. sz. főúthoz a Nemesdömölki utcán át kapcsolódik az Uraiújfalu felé vezető úti
csomópontban.
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A KHVM-UKIG megbízásából az elkerülő útra tanulmányterv, majd engedélyezési terv
készült 1999-ben. A tervezés során a fenti engedélyezési tervet vették figyelembe, amelyet a
Civil-Plan Kft. (1086 Budapest, Csobánc u. 8.) készített, tervszám: 1525/99.
Celldömölk mindhárom városrészén, belterületen áthaladó észak-déli irányú 8429. sz.
összekötő utat a távlatban áthelyezésre javasoljuk új nyomvonalra, a város nyugati oldalán,
külterületen. Az út kiépítése új nyomvonalon az átmenő nehézgépjármű forgalomtól lenne
hivatott tehermentesíteni a belterületi városrészeket. (Az út, tekintettel ara, hogy az országos
közúthálózati fejlesztési tervekben nem szerepel, csak önkormányzati útként jeleníthető meg a
tervben (Vas Megyei Közútkezelő Kht. szakmai állásfoglalása: 2005.május 23.)) A tervezett
út Izsákfa alatt csatlakozna vissza az eredeti nyomvonalához és vezet tovább déli irányban a 8.
sz. főúthoz, (illetve a fejlesztési tervek szerint a főút M8 autópályaként kiépítendő vonalához)
Jánosháza térségében. Északi irányban az út a Vásárosmiske, Gérce felé vezető összekötő
utakat felfűzve a város nyugati határán csatlakozik majd a Sárvár felé vezető 88. sz. főúthoz.

A Wesselényi utca - Kossuth Lajos utca - Sági út vonala Alsóság, majd Izsákfa felé vezetve
továbbra is a város, illetve a településrészek észak-déli feltáró belterületei másodrendű főútja
marad. Keleti irányban a Baross utca - Pápai utca vonalában lévő nyomott szelvényű közúti
aluljárón át, majd Pápai utcán keresztül csatlakozik a 88. sz. főúthoz, a főút és a Kapuvár felé
vezető úttal alkotott új csomópontban.
A Pápai út nyugati irányú folytatása a Baross utca – Nemesdömölki utca vonala, másodrendű
városi főútként csatlakozik a 88. sz. főúthoz az Uraiújfalu felé vezető út csomópontjában. A
beépítés nyugati szélén tervezett városi másodrendű főút északi irányban a Cinca-patak
mentén, annak keleti oldalán haladva a Nemesdömölki úthoz fog csatlakozni. Az út déli
irányú folytatása a Gyár utcáig halad, majd innen keleti irányba fordulva a volt iparvágány
déli oldalán vezetve a Sági útra köt ki.
A város alsóbbrendű gyűjtőút hálózatát a fejlesztésekkel összhangban a város nyugati oldalán
a Hegyi út és a Kolozsvár utca között tervezett gyűjtőút, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky Endre
utca vonalában tervezett gyűjtőút (Gyár utca és Hegyi út között) egészíti ki, amelyhez
harántirányban a Sport utca kapcsolódik. Továbbá déli irányú folytatása a Jókai Mór utcán át a
8433. sz. Vásárosmiskei összekötő útig vezet.
A Sági úttól nyugatra lévő területek kelet-nyugat irányú jelenleg is üzemelő feltáró gyűjtőútja
a Temesvár utca - Kassa utca vonala, észak-déli irányban pedig a Batthyány utca - Csokonai
utca vonala szolgálja ezt a célt a Baross utca és a Gyár utca között.
A város keleti oldalán a Wesselényi utca – Király J. utca – Gayer Gyula tér vonalán érhető el a
Dr. Szomraky Zoltán utca. Az utca vonalában jelenleg szintbeni vasúti keresztezés található,
amely a 88. sz. főút várost elkerülő szakaszának kiépítésével megszűnik, a továbbiakban csak
gyalogos átkelőhelyként üzemel. A Dr. Szomraky Zoltán utcától délre fekvő terület
gyűjtőútjaként a ma is e funkciót betöltő Vörösmarty utca és a Kodály Zoltán utca, Hunyadi
utca javasolható. Az Építők útja keleti folytatása gyűjtőútként az iparvágány déli oldalán
folytatódik a Hunyadi utca vonaláig, ahol az iparvágányt keresztezve a Vágány utcán át
csatlakozik a Dr. Szomraky Zoltán utcához.
A város keleti oldalán az Építők útja – Hársfa utca, illetve annak déli irányú folytatása
szolgálna Alsóság keleti oldalán gyűjtőútként.
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A biztonságos közlekedést segíti elő a település belső úthálózat fejlesztésére irányuló tervei.
Az úthálózat fejlesztésére irányuló programok meghatározásánál figyelembe vettük az
önkormányzat Gazdasági Programját valamint a Településszerkezeti és Szabályozási tervét.
Műszaki és gazdaságossági szempontok, illetve elemzések azt igazolják, hogy akkor lenne
kellően hatékony egy település útgazdálkodása, ha 7-15 évenként sor kerülne az utak
burkolatának felújítására. Az útburkolatok minőségének emelése a forgalombiztonságot és
ezzel a lakosság életminőségét javítja.
Útburkolat javítás
Celldömölk város belső úthálózatának, mintegy 95%-án található szilárd burkolat, melynek
többsége felújításra szorul. A településen fontos lenne a belső úthálózat korszerűsítése, a
korrodált burkolatok felújítása, a kőszórásos burkolatok pormentessé tétele. A megvalósítás
érdekében az önkormányzatnak fel kell térképezni a pályázati források lehetőségét.
Az elvégzett környezetterhelési vizsgálatok eredményei szerint a közlekedési hálózat
fejlesztési tervét úgy kell meghatározni, hogy a települést a célforgalmon kívül lehetőleg
minél kevesebb átmenő forgalom érje. Ennek érdekében a városon átmenő forgalmat
irányítótáblákkal a városközpontot elkerülő utakra kell terelni.
II.2.2. Kerékpárutak, járdahálózat építése, fejlesztése
A légszennyezettség és a zajterhelés meghatározása során is egyértelművé vált, hogy a város
belvárosi forgalma jelentős terhelést jelent a környezetre. A járműforgalom csökkentésének
egyik módja, az alternatív közlekedés támogatása. Ennek egyik lehetősége a kerékpáros
közlekedés támogatása.
A városban, illetve a városrészekben található idegenforgalmi nevezetességek kerékpárúttal
történő összekötése az idegenforgalom fellendítését is szolgálhatja. Ennek érdekében a
meglévő kerékpárút, illetve gyalog- és kerékpárút-hálózat további kiépítése szükséges déli
irányban, Alsóság és Izsákfa irányában, illetve északon a városközpont felé. A gerinchálózat
kiépítése a vasútállomás és az autóbusz pályaudvar bekapcsolásával, illetve a pityervári terület
és Sághegy bekapcsolásával egészíthető ki. A gerinchálózat kiépítése mellett az úthálózat- és
területfejlesztésekkel összhangban a kerékpárút-hálózat további kiegészítése válhat
szükségessé.
Javasoljuk a kerékpárút hálózat bővítését. A projekt pályázat útján is kivitelezhető.
Az Új Széchenyi Terv közlekedésfejlesztési programján belül többek között a kerékpárúthálózat fejlesztésének támogatását is kitűzte.

II.3. Fenntartható ökologikus vízgazdálkodás
A települési vízgazdálkodásnak szervesen illeszkednie kell a térségi, illetve az országos
vízgazdálkodás rendszerébe. A takarékos és átgondolt felhasználási alapelveknek itt is
ugyanúgy kell érvényesülnie. Ebből következően az emberi vízfelhasználás tervezését három
alapelvnek kell vezérelnie
•
•
•

Minél kevesebbet használjunk.
Minél kevésbé szennyezzük el.
Minél többet forgassunk vissza.
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A jövő integrált vízgazdálkodásában az anyagforgalmat a lehető legtöbb helyen körré kell
zárni. Egy adott vízmennyiséget nem csak egyféle módon lehet felhasználni. A kaszkád elv
szerint a vizet mindig a következő fokozat megkívánta tisztasági állapotba kell hozni, vagyis
fokozatosan még több felhasználási módot is lehet alkalmazni az elszennyeződés után.
A XXI. század elejének megfelelő városi vízgazdálkodási stratégiát öt cél jellemzi, és a városi
hidrológiai ciklus teljes körű gazdálkodásának nevezik.
•
•
•
•
•

A városi lefolyás csökkentése a csúcs-vízhozam redukálása céljából;
A szennyezés csökkentése a szennyezőanyagok összegyűjtése és kezelése révén;
A csapadékvíz visszatartása és lehetőség szerint maximális felhasználása;
A városkép javítása a vízfelületek megjelenítésével és beillesztésével a funkcionális
zöldövezetekbe;
Az infrastrukturális költségek csökkentése, például a csapadékvíz zöldfelületekre
vezetésével.

II.3.1. Vízellátás biztonságának növelése
• Víz ammónia és vas mentesítése
Celldömölkön a kutak vizének ammónium, és vas tartalma a 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet által megszabott határértékeket meghaladja, ezért a hálózatba kerülés előtt kezelni
kell a nyers vizet. Jelenleg még nem folyik vízkezelés, de a NYUDU-KTVF a 10124/3/2003.
számon kötelezte Kft.-t, a víz vas és ammónia mentesítésére.
A vízkezelésre 2007 folyamán készült egy megvalósíthatósági tanulmány, mely alapján
vízjogi létesítési engedély került kiadásra. Az engedély érvényességi ideje 2013.12.31.
Kemenesvíz Kft. a beruházást önerőből nem tudja megvalósítani, így pályázati forrásból
tervezik a kivitelezést.
Javasoljuk a berendezés a lehetőségekhez képest mihamarabbi üzembe állítását az
egészséges vízellátás biztonságának növelése szempontjából.
• Vezetékhálózat cseréje
Celldömölkön egy több mint negyven éves, döntően azbesztcement csövekből épült,
horganyzott bekötővezetékekből álló hálózat van. A kevés tolózár miatt rossz a hálózat
szakaszolhatósága. Az elmúlt évben elkezdődött és azóta szisztematikusan folytatott egyrészt
a régi, elavult tolózárak cseréje, valamint a jobb szakaszolhatóság érdekében további tolózárak
beépítése.
A gerincvezetékek és bekötővezetékek cseréjét folyamatosan végzi a Kemenesvíz Kft.,
amit javasolt, és szükséges a továbbiakban is folytatni.

II.3.2. Víz megtartása, hasznosítása
El kell készíteni a város komplex vízgazdálkodás programját különös tekintettel a felszíni
vizek elvezetésére.
A vízkészletek világméretű és erőteljes fogyatkozásával kapcsolatban egyre inkább az
érdeklődés homlokterébe kerül az élővilág és a társadalom számára is létszükségletet jelentő
ökológiai vízigény fogalma.
Az ökológiai vízigény fogalmán azt a vízmennyiséget és vízminőséget kell érteni, ami
valamely földrajzi térség valamennyi adottságához alkalmazkodott élővilág alapvető
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létfeltételeit korlátozás nélkül biztosítja, azaz a rá jellemző szerkezeti (struktúrális) és
működési (funkcionális) sajátosságok szabályszerű és folyamatos fenntartásához szükséges.
Az ökológiai vízigények kielégítésénél kiemelten szükséges hangsúlyozni, hogy mindig kettős
követelményrendszernek kell együtt és egyszerre érvényesülnie: a mennyiséginek és a
minőséginek.
Tehát az ökologikus vízhasználat alatt a teljes vízkörforgás elősegítését, a vízmegfogást, a
kezelés utáni újrahasznosítást, és visszaforgatást értjük.
• Vízmegtartás- belterületen
A belvárosi területeken a burkolt felületekről a csapadékvíz túlzott elvezetése következtében a
növekvő talajvízmélység miatt is megoldást kell találni a talajvízpótlásra, a növényzet
vízellátásának javítása céljából. Ehhez lehetővé kell tenni a csapadékvíznek a korábbinál
nagyobb arányú beszivárgását.
Az éghajlatváltozás során az összességében kevesebb csapadék intenzitása megnövekedett,
emiatt a talajba beszivárogni képes hányada csökken, a lefolyásé növekszik, amely mind a
belterületeken, mind a külterületeken jelentős elöntéseket, és egyéb gondokat eredményezhet.
Ha a talajvíz csapadékvíz általi utánpótlódásának egyensúlya a csapadékvíz-beszivárgás
megszűnte miatt felborul, a talajvíz trendszerű süllyedése a vízellátást, a vegetáció fejlődését,
az épületek süllyedését, stb. is befolyásolja.
Az elöntések elkerülése érdekében, a beszivárogtatás lehetőségének megteremtésén túl, - az
egyre hevesebb csapadéktevékenységet figyelembe véve- a csapadék bizonyos részének
elvezetésére is szükség van.
Az alábbi intézkedések vizsgálatát javasoljuk a belvárosi településrészeken a
csapadékvizek elvezetésére:
• A vízzáró burkolt felületek csökkentése, a burkolt felületekről az esővíz gyűjtése és
hasznosítása a zöldfelületek érdekében.
• Az utcák frissítő és portalanító locsolásához - amely a magas pollenszennyezettség ellen is
védene - ivóvíz helyett csapadékvíz felhasználása.
• További csobogók és nyitott vízfelületek a város közlekedési és kiemelt találkozási
pontjainál is.
Vízháztartási szempontból előnyös a csapadékvíz lehető legnagyobb arányú helybentartása, de
mint minden hasonló kérdésnél nem csak a vízmennyiségi, de a vízminőségi szempontok is
nagy hangsúlyt kell, hogy kapjanak. Ennek figyelembe vételével megfontolandó, hogy a
nagyobb forgalmú útszakaszok jelentős szennyezésnek kitett felületeiről lefolyó
csapadékvizek esetében a szikkasztás (beszivárogtatás) talajvízkészlet növelő hatása, vagy
ugyanennek szennyező hatása a jelentősebb. Meg kell vizsgálni a felszíni befogadóba vezetés
lehetőségét, illetve vízminőségi követelményeit. A döntéshez a várható szennyezések
mértékét, a talajvíz szintjét, a lejtési viszonyokat célszerű figyelembe venni.
A gazdasági programban meghatározott céllal összhangban javasoljuk elkészíteni a
város komplex vízgazdálkodási programját, mely során a fent említett intézkedéseket is
vizsgálni szükséges.
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• Lakossági vízmegtartás
A lakossági vízfogyasztásnak csak mintegy 5 %-a jut be az ember szervezetébe, további
25-30 %-a pedig testünkkel kerül közvetlen kapcsolatba (fürdés, mosogatás). Csupán e
vízmennyiségnek kell minden szempontból kifogástalan (ivóvíz-minőségűnek) lennie. A
tisztítás (mosás, gépkocsi mosás, takarítás, valamint WC-öblítés) céljára használt vizek
minőségi követelménye lényegesen alacsonyabb szintű.
A jövőben a tiszta mélységi vízkészletekkel való takarékosság érdekében törekedni kell az
ivóvízhasználatok során a víztakarékossági és ökológiai elvek előtérbe helyezésére. Ilyenek a
szürkevizek és a tisztított szennyvizek újrahasznosítása, a kétkörös házi vízellátó rendszerek
kialakítása, stb. Növelni kell a szennyvíztisztítást, többek között a felszín alatti ivóvízbázisok
védelme érdekében.
A lakossági és üzemi vízfelhasználókat az ésszerű fogyasztásra kell ösztönözni. Ezt nem csak
az ivóvíz árának emelésével, hanem alternatív, nem hagyományos szolgáltatási rendszerek
kiépítésével lehet elősegíteni.
A nem hagyományos vízszolgáltatási rendszerek közé tartoznak a következő megoldások:
• Kétkörös rendszerek
• Szürkevíz felhasználás
• Csapadékvíz felhasználás
A csapadékvíz, mint készlet jelenleg felértékelődött. Helyi felhasználása nem ivóvíz
minőséget igénylő célokra ma már terjedőben van, és a jövőben minden bizonnyal jelentősége
növekedni fog.
Az esővíz gyűjtése és felhasználása mosásra locsolásra, gépkocsi mosásra, tüzivízként vagy
WC öblítésre tovább csökkenti a vezetékes ivóvíz felhasználás mennyiségét. Ha az esővíz
mechanikai tisztítására lehetőség van, akkor az a mosógépekhez is felhasználható.
A csapadékvíz többcélú hasznosításához homokszűrős, vagy egyéb (pl. aktív szenes) tisztítási
megoldást kell alkalmazni. A tetőfelületekről gyűjtött csapadékvíz átlagos esetben a
háztartásonkénti használati vízigény mintegy 25-30 %-át tudja fedezni. A tárolókból túlfolyó
víz a házi kertekben kialakított tavacskákba vagy a csapadékelvezető hálózatba vezethető.
A szürkeszennyvíz helyi mechanikai és biológiai tisztításával és újra felhasználásával
locsolásra és WC öblítésre, gépkocsi mosásra alkalmas vizet lehet előállítani. Amennyiben
például a WC öblítéshez szükséges vizet a helyben “termelt” és tisztított víz szolgáltatja, az
ivóvíz felhasználás akár 40 %-al is csökkenhet, ugyanennyivel csökkentve a csatornahálózat
terhelését is.
A lakossági felvilágosító kampányok keretei között célszerű lenne ösztönözni a
lakosságot, hogy a csapadékvizet több célra is felhasználják, illetve támogatni kellene,
hogy a gépészeti felújítás esetén a szürkeszennyvíz vezeték (mosdók, fürdőkádak,
zuhanyozók, egyes esetekben megegyezés szerint mosógépek használt vizéhez) és a
feketeszennyvíz vezeték szétválasztásra kerüljön. A kampány keretei között az alternatív
megoldások kivitelezésével foglalkozó cégek is meghívásra kerülhetnének.
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II.4. Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások hasznosítása
Celldömölkön
eddig
az
elmúlt
években
a
szelektív
hulladékgyűjtéssel,
hulladékgazdálkodással, egészséges ivóvízzel és szennyvízelvezetéssel kapcsolatban történtek
jelentős előrelépések. Ezeknek a rendszereknek a fenntartása mellett a jövőben az
energiatakarékosságra, és a megújuló energiák hasznosítása szükséges nagyobb figyelmet
fektetni.
Az energia manapság igen drága, magas a gáz és villanyszámla, a fűtésszámla. Teljesen
normális, hogy a hétköznapi ember életében a környezetvédelem mellett, fontos szempont
saját pénztárcájának védelme is, ezért napjainkban az energiatakarékosság, és a zöld energia
hasznosítása világszerte felfutó ágazat.
A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009.
(XII. 9.) OGY határozatban rögzített energiahatékonyság növelésére vonatkozó célok:
• Az energiahatékonyság évi 1-1 %-os javítása a 2008-2016 közötti időszakban,
összhangban az EU vonatkozó irányelvével és a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési
Tervvel. Az Európai Bizottság által 2007. januárban közzétett klíma-energia csomag ezt a
kötelezettséget 2020-ra 20 %-ra emeli, valamint –
o a közösségi szinten előírt célkitűzések elérése érdekében, Magyarország számára
2020-ra az összenergia végfelhasználásban, megadott ütemezésben 13 %-os
megújuló energiaforrás részarányt, illetve
o a közlekedési benzin- és dízelolaj felhasználáson belül, az energiatartalomra
vetítve minimum 10 %-os bioüzemanyag részarányt ír elő.
A Program feladata e célok időarányos teljesítése.
• A hazai energiastratégiával összhangban 2020-ra az összenergia felhasználáson belül
14,9-15,9 %-os megújuló energiahordozó részarány elérése (186,3 PJ elérése a 2006. évi
55 PJ-hoz képest), ami ágazati célokra bontva
o a villamosenergia felhasználáson belül 20,1-21,4 %-os zöldáram részarányt (ami a
2006. évi 1630 GWh-hoz képest 9470 GWh-t (79,6 PJ)),
o a hőtermelésen belül a 2006. évi 36 PJ-hoz képest 87,1 PJ megújuló energiaforrás
felhasználást, valamint
o az üzemanyag-fogyasztáson belül a 2006. évi ~0,935 PJ-hoz képest 19,6 PJ
bioüzemanyag energiaértéket jelent.
A fentiekre való tekintettel javasolt az energiahatékonyság növelése érdekében a városi
intézmények energia megtakarítását jelentő beruházások meghatározását, piorizálását
és ütemterv készítését. Szorgalmazni kell a lakossági energiatakarékos beruházások
megvalósításának elősegítését fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)
megvalósításával.
Az energiahatékonyság növelésének módszerei az alábbiak lehetnek:
• Energia-fogyasztó rendszerek korszerűsítése: fűtési szekunder rendszerek
korszerűsítése.
• Energiatakarékos épületek kialakítása: energia hatékony építőanyagok, hőszigetelés,
nyílászárók cseréje
• Energiatermelő rendszerek korszerűsítése: fűtési / hűtési rendszer primer oldal
korszerűsítése.
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II.4.1. Energia-fogyasztó rendszerek korszerűsítése
A kialakított fűtési rendszerek mindegyike eredeti állapotában alkalmatlan az
energiatakarékos üzemeltetésre, így a rendszerek étalakítása elengedhetetlen.
Fontos elvárás az energiával való takarékosság, az energiaköltség csökkentése. Ehhez meg
kell teremteni minden épületben, lakásban a műszaki feltételeket, korszerűsíteni kell a
felhasználói berendezéseket. Egyedileg szabályozhatóvá kell tenni a radiátorokat annak
érdekében, hogy minden helyiségben a kívánt hőmérsékletet lehessen beállítani. A szabályozó
szelepek kövessék a helyiség hőmérsékletének alakulását. Minden radiátor legyen felszerelve
elektronikus fűtési költségosztóval, így mindenki a saját fogyasztása után fizet. A fűtési
rendszernek szabályozottnak kell lenni, azaz minden lakásba kellő hőmennyiségnek kell
eljutni.
A meglévő fűtési rendszerek átalakítása alapvetően két fajta módon történhet:
• A fűtési rendszer részleges felújításával: a lakásokban elhelyezkedő radiátorokat
termosztatikus szelepekkel, szelepfejekkel és elektronikus fűtési költségosztóval látják
el. Ezzel egyedileg szabályozhatóvá, mérhetővé teszik a lakások fűtését.
• A fűtési rendszer teljes elbontásával: új szekunder oldalt alakítanak ki. Az új rendszert
lakásonként egy előremenő és egy visszatérő csatlakozással építik ki. Minden lakás
külön hőmennyiségmérőt kap.
Az első megoldás a meglévő fűtési rendszer minimális átalakítását jelenti. Kevesebb
munkával járó költséghatékony módszer. Mérnöki szempontból tökéletesnek mondható
megoldás a meglévő egycsöves vagy kétcsöves rendszer teljes elbontása után lakásonként
külön hőmennyiségmérővel mérhető kétcsöves vízszintes elosztású rendszer kiépítése.
Azonban ez nagyon költséges megoldás. Tekintettel arra, hogy az átalakításoknál mindig
vizsgálni szükséges a megtérülést, ez az átalakítás ebből a szempontból nagyon rossz helyen
áll.
Az épületfűtési rendszer korszerűsítése a felhasználók, társasházak, a tulajdonosi közösségek
feladata. Az Önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, fűtéskorszerűsítési alap
létrehozásával segítséget tud nyújtani a megvalósítás anyagi forrásának biztosításához.
Az Önkormányzat kezelésében lévő intézmények fűtéskorszerűsítésének elvégeztetése
önkormányzati hatáskörbe tartozik.
II.4.2. Energiatakarékos épületek kialakítása
Egy családi háznál általában a teljes hőveszteség 30 %-át a nem megfelelő hőszigetelő
képességű határoló falakon keresztül veszíti el az épület. Hőszigetelő rendszer alkalmazásával
ez a hatás csökkenthető.
A hőszigetelés jelentősen csökkenti a fűtési költségeket, megszünteti az épületfizikai
károsodásokat (páralecsapódás, penészesedés) és kedvezően befolyásolja a lakóklímát. Ehhez
járul még, hogy a kevesebb tüzelőanyag felhasználás következtében csökken a károsanyagkibocsátás, s ezáltal tisztább lesz a levegő és kellemesebb a környezet. A homlokzati falak
hőszigetelésének legismertebb fajtái:
• a hőszigetelő vakolattal készülő,
• a hőszigetelő lemez szigetelésű, szerelt burkolatú,
• a hőszigetelő lemez szigetelésű, vakolt fedőrétegű
• a kőzet- vagy üveggyapot szigetelésű köpenyfalas módszer.
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A homlokzati hőszigetelési módszerek új és felújításra kerülő régi épületek utólagos
hőszigetelésére egyaránt alkalmasak. Hatásosságuk elsősorban a hőszigetelő réteg anyagától
és vastagságától függ. A hőszigetelés általában a homlokzati fal külső oldalára kerül. Belső
oldali hőszigetelést csak ritkán, rövid ideig fűtött épületek (helyiségek) esetében tanácsos
készíteni. Ellenkező esetben a hőszigetelő réteg és a homlokzati fal csatlakozásánál
páralecsapódásra kell számítani, ami penészesedésre és gombásodásra vezethet.
További energiatakarékosságot lehet elérni egyes falfesték hőszigetelő adalékanyagainak
alkalmazásával. A hőszigetelő adalékanyagok alkalmazásának előnyei:
• Csökkennek a fűtési és a hűtési költségek: ugyanazon hőmérséklet biztosítása
kevesebb fűtőanyag felhasználást igényel
• Belső falfelületeken használva télen bent tartja a meleget, külső falfelületeken
használva segít a nyári meleg elleni védekezésben.
• csökkenti a kondenzációs problémákat - a fal felületének a hőmérséklete emelkedik,
így jelentősen csökken a páralecsapódás veszélye.
• Használatával csökken a légszennyező anyag kibocsátás - mivel kevesebb a fűtőanyag
felhasználás
Az épületek energiahatékonyságának növelése érdekében elengedhetetlen a megfelelő
nyílászárók alkalmazása. Nyílászáró cserét kell végezni, ha:
• anyagában tönkrement, például a régi fa szerkezet elkorhadt, a nedvesség tönkretette
és már nem menthető meg az állapota,
• sérült és gazdaságosan már nem javítható,
• nem felel meg a hőszigetelési követelményeknek.
A legtöbb esetben a nyílászáró csere során a fa nyílászárókat műanyagra cserélik. A műanyag
nyílászárók előnyei:
• többfunkciós kivitel
• könnyen tisztítható
• megfelelő hőszigeteléssel rendelkezik
• olcsóbb, mint a fa nyílászáró
• kevesebb törődést igényel, mint a fa nyílászáró
Hátrányai:
• nem természetes
• rendszeres szellőzés elmaradása esetén penészedés léphet fel
• páradús helyiségek, kazán ill. vízmelegítőt tartalmazó helyiségek állandó szellőzését
biztosítani kell
A városnak törekedni kell az épületek energiahatékonyságának növelésére a meglévő épületek
utólagos hőszigetelésének és a nyílászárók cseréjének elvégzésére. Ezen cél érdekében el kell
végezni a panel-program keretében a társasházak külső hőszigetelését, a nyílászárók
cseréjét illetve fokozott figyelmet kell fordítani az újonnan kiírt pályázatokra. Ennek
érdekében javasoljuk, hogy az Önkormányzat tartson rendszeres tájékoztatást a
pályázati lehetőségekről.
A családi házak energiahatékonysági korszerűsítésére várhatóan újra igényelhető lesz állami
támogatás. A nyár folyamán két újabb pályázat kiírása tervezett:
• az 1992 előtt épült családi házak energia megtakarítást célzó felújítása,
• az energiatudatos technológiát alkalmazó új házak építése
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Meglévő családi házak felújításánál a lehetőség szerinti 60 százalékos energia megtakarítás
elérése a cél. Ezt az utólagos hőszigetelés, a nyílászárók szigetelése vagy cseréje mellett, a
fűtési rendszer korszerűsítésével lehet elérni. Ezzel radikálisan csökkenthető a rezsiköltség,
így belátható időn belül megtérül a beruházás.
Az újépítésű házaknál az „A” plusz kategóriát elérő épületekre biztosítható csak közösségi
támogatás. Ez az Európai Unió jelenlegi épületenergetikai direktívájánál is szigorúbb elvárás,
amely viszont az évtized végére már minden újépítésű ingatlan esetében kötelező lesz majd.
II.4.3. Energiatermelő rendszerek korszerűsítése
Az energiatermelő rendszerek korszerűsítésének célja olyan energia előállító rendszerek
kifejlesztése és alkalmazása, amelynek segítségével csökkenthető a fosszilis tüzelőanyag
felhasználás ill. a környezetterhelés. A fosszilis tüzelőanyagok felhasználását csökkentő
eljárások a megújuló energiaforrások használatára összpontosulnak. Az erre vonatkozó
programokat a következő fejezetek tartalmazzák.
Javasoljuk előtérbe helyezni az új építésű ingatlanok esetében a közös energiaellátó
központ létesítését az egyedi ellátó rendszerek kialakításával szemben. Meglévő
önkormányzati kezelésben lévő intézményeknél javasolt annak felmérése, mely
intézmények esetén valósítható meg egy közös energiaellátó rendszer.

III. Környezeti célok
III.1. Környezeti elemek védelme
III.1.1. Föld védelme
A talaj, föld védelme érdekében a termelési és fogyasztási célú mezőgazdasági rendszert össze
kell hangolni a környezetvédelemmel.
Az agrár-környezetvédelmi program segítséget nyújt a természeti erőforrások (talaj)
védelmében, valamint a fogyasztásra illetve felhasználásra kerülő termékek
minőségbiztosításában.
A program célja a termelési és fogyasztási célú, illetve megújuló energiaforrás céljára
termesztett biomassza mezőgazdasági rendszerének összehangolása.
Feladatok:
• Az erdészeti, szántóföldi, energetikai célú gazdálkodás, valamint a talajerőutánpótlás
közötti egyensúly fenntartása.
A szántóföldi és erdei növényeknek megvannak a klasszikus felhasználási formái. A
kukoricának és a cukorrépának vannak hagyományos élelmiszeripari funkciói, ugyanakkor a
bioetanol gyártás alapanyagául is szolgálhatnak. Az erdők a faipari termékek alapanyagát
adják, a mezőgazdasági melléktermékek pedig talajerő-utánpótlásra használhatók. Szükséges
tehát, hogy egyensúlyt találjunk, az erdészeti és szántóföldi területek, különböző célú
hasznosítása során. A biomassza energetikai célú kiaknázása fenntartható formában kell hogy
történjen, használatát össze kell hangolni a többi hasznosítási formával.
• Az ökológiai gazdálkodás ösztönzése, tudatformálás
Az ökológiai gazdálkodás a környezetkímélő, azaz a tradicionális biológiai, illetve mechanikai
módszerek alkalmazására épül, és mellőzi a környezetre és egészségre veszélyes anyagok,
technológiák (növényvédő szerek, műtrágya, génmanipuláció, hormonkezelés stb.)
használatát.
A mezőgazdaság termelési módszerei nagy szerepet játszanak a biodiverzitás és a kultúrtáj
fenntartásában, megőrzésében. A napjainkra jellemző intenzív mezőgazdaság számos
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környezeti terhelés (vízszennyezés, erőforrás-kimerülés, talajtermékenység csökkenése,
élőhely csökkenés) kialakulásáért felelős.
Az ökológiai gazdálkodás erősítésének érdekében fontos a tudatformálás során, a
biogazdálkodás megismertetése, elterjesztése.

III.1.2. Víz védelme
Napjainkban a víz értéke egyre jobban növekszik. A felszíni és felszínalatti vízkészlet
minősége az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott. A háztartásokban az élelmiszer
minőségű ivóvíz használata az emelkedő víz- és csatornadíjak miatt 1990 óta számottevően
csökkent.
A víz mint környezeti elem védelme alatt, felszíni és felszín alatti vizek tekintetében
beszélhetünk.
A felszín alatti vizek védelmét főként a fenntartható vízgazdálkodási-, és vízbázisvédelmi
feladatok szolgálják. A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos programpontokat a
II.3. pont alatt részleteztük.
A felszíni vizek védelmére a területi vízgazdálkodási tervek tartalmaznak intézkedéseket,
melyek felelőse a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
III.1.3. Levegő védelme
Az Önkormányzat fő célkitűzései közé tartozik a lakosság egészséges környezethez való
jogának biztosítása, amelynek egyik fő szempontja a jó levegőminőség, az emberi egészséget
és a környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.
A települési légszennyezési források az alábbi kibocsátásból összegződnek:
• ipari és szolgáltatás
• az egyedi és lakossági fűtések valamint
• a közlekedés.
Az ipar és szolgáltatás káros hatásának csökkentése érdekében az elérhető legjobb technikák
alkalmazását kell szem előtt tartani.
A diffúz légszennyezés csökkentésére az alábbi intézkedések javasoltak:
• Az építési-bontási munkák, az építési telephelyek porszennyezését csökkenteni kell
rendszeres takarítással, fedéssel (takarással) és szükség szerint locsolással. Különösen a
belváros területén kell ezekre a tevékenységekre nagy hangsúlyt fektetni.
• A porszennyezés elkerülése, csökkentése érdekében a szállító járműveket folyamatosan le
kell takarni (ponyvázás), az ellenőrzéshez a rendőrség és a közlekedési felügyelet
segítségét kell kérni.
• Az ipari és kereskedelmi létesítmények porszennyezését a telekhatárra telepített
zöldnövényzettel kell mérsékelni. Az erre vonatkozó célkitűzéseket az
önkormányzatnak az engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni.
• Az Önkormányzatnak intézkedni kell arra vonatkozóan, hogy az avar és kerti
hulladékok égetésének tilalmát fenntartsák a város területén belül. A szabálytalan
égetéseket ellenőrizni és szankcionálni kell.
Az egyedi és lakossági fűtések káros hatásának csökkentése érdekében alternatív
energiaforrások alkalmazását kell szorgalmazni. Az ehhez kapcsolódó feladatokat a II.4.
célhoz kapcsolódó programok esetében részletezzük.
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A közlekedés káros hatásának csökkentése érdekében kitűzött célokat és programokat a II.2.
fejezetben részletezzük.
Allergén gyomnövények gyérítése
Az összeállított parlagfű térkép figyelembe vételével szükséges továbbra is folytatni a
parlagfű elleni védekezést. A védekezést az önkormányzati belterületi és külterületi
ingatlanokon, árkokban, útszegélyeken kaszálással, vegyszeres gyomirtással, a
magántulajdonú ingatlanok esetében a parlagfű mentesítés elmaradása miatt felszólítás
kiküldésével, bírság kiszabásával lehet megoldani.
Javasoljuk külterületi önkormányzati területek minimum évente kétszeri kaszálását,
illetve a belterületi ingatlanok rendszeres zöldfelületi karbantartását.

III.1.4. Élővilág védelme
Az élővilág védelme érdekében kitűzött célokat, programokat részletesen a III.2. fejezetben
tárgyaljuk.
Ebben a fejezetben javasoljuk, hogy a város turizmus fejlesztésének irányába kitűzött céljai
során vegye figyelembe az alábbiakat:
A szelíd turizmus környezetkímélő, amelyben az emberek, állatok és növények békésen
megférnek egymás mellett, olyan vendégforgalom, amely nem veszélyezteti a meglátogatott
területek kulturális és ökológiai sajátosságait.
Az ökoturizmus feltételeinek kialakítása a következő feladatokat foglalja magába:
• Olyan idegenforgalmi politika megfogalmazása, amely figyelembe veszi a táj, az
állandó lakosok és turisták igényeit, a táj védelmének elsőbbségét szem előtt tartva.
• Tájvédelmi feladatok megoldása, környezet- és természetvédelmi felügyelet,
különösen a Ság hegy, illetve az erdő környezetében.
• Nem motorizált turizmus támogatása (sétáló övezetek, parkok, kerékpárutak
fejlesztése, tanösvények kialakítása).
• Környezetbarát építkezés elősegítése, tájidegen építmények megvalósításának
megakadályozása.
A fenti elvek figyelembe vételével a város által tervezett fürdő, vallási, és borturizmus során a
turisták nem okoznak nagyságrendekkel több környezeti igénybevételt.

III.2. Tájvédelem
III.2.1. Komplex táj- és tájképvédelem
Általános táj és természetvédelmi szempontból cél a komplex természet-, táj-, és
tájképvédelem. Fontos feladata a növény- és állatfajok természetes, valamint az idők során
mesterségesen kialakított élőhelyeinek védett területen kívüli fenntartása. A legfontosabb
feladat a még fellelhető hagyományos tájszerkezet, tájképi diverzitás megőrzése. Vagyis ez a
programpont szorosan összekapcsolódik a természetvédelmi területek, védett értékek és
területek megóvása, illetve a zöldfelületek fenntartása, védelme, fejlesztése programokhoz.
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Jelen programpont esetében, három fő alprogram köré csoportosítottuk a teendőket, úgymint a
területhasználatból eredő konfliktusok kezelése, a biológiai aktivitási érték, illetve a negatív
tájképi hatások.
•

A területhasználatból eredő konfliktusok megszüntetése, mérséklése, a fenntartható
területhasználatok és ökologikus szemléletű fejlesztések előtérbe helyezése
Valamennyi új tájhasználati mód az ökológiai, az ökonómiai és a tájképi potenciálok közötti
egyensúlyt befolyásolja, módosítja. Az ágazati, a közösségi, a vállalati, az üzemi, a réteg
érdekek mindig egyoldalúak és a tájpotenciál előnyös kihasználására irányulnak. Tájhasználati
konfliktusokról az alábbi esetekben beszélünk:
o Funkcionális konfliktust az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető,
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.
o Tájökológiai konfliktust az egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét
veszélyeztető területhasználati módok okozzák.
o Vizuális-esztétikai konfliktust a „csúnya” látvány, a rendezetlenség, a rendetlenség,
a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása,
hiánya okoz.
Minden új területhasználat, illetve fejlesztés jóváhagyása előtt mérlegelni kell, hogy az
milyen táj-, illetve területhasználati konfliktusokat eredményezhet.
•

Új területhasználatok tájba illesztése biológiai aktivitási értékének szinten tartása,
növelése.
A biológiai aktivitásérték egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.
A biológiai aktivitásérték fogalmát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 2006. május 1-jén hatályba lépett módosítása vezette be.
A törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint:
Újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.
Ennek érdekében, helyi szabályozással el kell érni, hogy új beruházások esetén a
biológiai aktivitási érték megmaradjon, vagyis új zöldfelületi területek kialakítására
kerüljön sor a beépített terület helyett.
• Negatív tájképi hatások csökkentése, megelőzése.
Épületek esetében, javasolt az új vagy átépítésre kerülő épületek, építmények anyagainak,
arányainak, színeinek helyes megválasztása, építési szabályzatban az alkalmazandó anyagok
meghatározása javasolt. Külterületi építések esetében az építési engedélyezéshez javasolt
látványtervi mellékletek kérése.
Elektromos távvezetékek fejlesztés és átépítés esetén kizárólag földkábelek alkalmazása, a
teljes földkábeles kiépítésig az „oszloperdők” megszűntetése, többfunkciós oszlopok
kialakítása.
Óriás plakátok használata belterületen a környezetet súlyosan zavaró hatása miatt nem
javasolt, továbbá a külterületi természeti területeken a szigorú tiltás ajánlott. A már meglévő
plakátok tájba illesztése javasolt.
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Ezen felül feladat még:
o A kedvező tájképi adottságok, a hagyományos tájszerkezet megőrzése.
o a mezőgazdasági birtokközpontok kedvező tájképi megjelenítése
o a kisebb farmgazdasági területek kijelölése helyett célszerű a birtokközpontos
rendszer ösztönzése
o a tervezett közutak tájba illesztése (pl. kísérő fasorokkal, cserjékkel)
o a légvezetékek hosszú távú megszüntetése
o zöldfelület-fejlesztés, a táji adottságoknak megfelelő növényfajok alkalmazása
o erdősávok, fasorok telepítésének támogatása, de elsődlegesen a meglévő
mezsgyék, facsoportok, erdősávok védelmének a biztosítása.
o az erdőtelepítést a tájvédelmi szempontok figyelembevételével, a tájkarakter
megőrzésének biztosításával javasolt végezni
o a tájfásítás meglevő értékei megőrzendők, új fásítás telepítésénél honos fajok
alkalmazhatók.
o a domborzati adottságokhoz való alkalmazkodás
o Meglévő természeti értékek, rendszerek, tájértékek megőrzése, a biotóphálózat
(helyi ökológiai hálózat) megőrzése, bővítése.
o A kül- és belterületi zöldterületek összekapcsolása.

III.2.2. Épített környezet védelme
Az épített környezet védelme, fenntarthatóvá, élhetőbbé tétele természetvédelmi, tájvédelmi
és környezet-egészségügyi kérdés.
Természetvédelmi problémák:
A település illeszkedése az ökoszisztémába, mekkora gátat jelent, mekkora a település
ökológiai lábnyoma.
Tájvédelmi, tájesztétikai problémák
A település tájszerkezetbe illeszkedése, vagy ellenkezőleg a tájszerkezet megbontása,
feldarabolódása köszönhető neki.
Környezet-egészségügyi problémák:
A települések szerkezete, zöldfelület-rendszere, arculata nagyban meghatározza az ott élők
hangulatát, egészségüket, életminőségüket.
A települések épített világa, az épületek, utak, műszaki létesítmények rendszere biztosítja a
település működőképességét, az egyes települési funkciók közti szükséges kapcsolatokat.
Feladat:
• Építészeti emlékek felújítása, forrásteremtés
A város műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek és építményeinek, továbbá a helyi
szempontból védelemre méltó, értékes épületek rekonstrukciója vizuális környezetesztétikai
szempontból is fontos. Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a költségvetés részeként hozzon
létre egy pénzügyi alapot, melyből a védetté nyilvánított helyi és országos építészeti értékek,
megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére fordítja.
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• Elhanyagolt porták, területek rendbetétele
Az Önkormányzat erőteljes fellépése (akár bírságolással is), az elhanyagolt területek
rendbetétele érdekében. (pl. nem kapnak Önkormányzati segélyt, akinek nincs rendben tartva
a portája)

III.2.3. Zöldterületek fenntartása, védelme, fejlesztése
A lakó, pihenőterületek zöldfelületi rendszere a város arculatának színesítésében, az ott élő
emberek komfortérzetének fokozásában is szerepet játszik.
A kialakítandó zöldfelületek a környező táj elemeiként a tájjelleget meghatározó növényzettel
kell, hogy rendelkezzenek, ezért a növényzet kiválasztásakor növényökológiai,
növénytársulások szerinti, tájesztétikai és növényföldrajzi szempontokat is figyelembe kell
venni.
A fejlesztési stratégiákat a város településfejlesztési koncepciójában, településszerkezeti
tervének alátámasztó munkarészében, és gazdasági programjában meghatározott célokat nem
kívánjuk felülbírálni, azt a környezetvédelmi programba változatlan formában építettük be.
Végrehajtása, illetve aktualizálása az éves költségvetés tervezése alapján történik. A városra
vonatkozó „zöldfelületi stratégia” elemei az alábbi programpontokban kerültek
összefoglalásra:
•

A zöldfelület felújítási program első lépéseként el kell készíteni a város közterületi
faállományának digitalizált nyilvántartási térképét.

• A városközpont zöldfelületeinek érték-megőrző fenntartása, megújítása
Mivel biológiailag aktív, állandóan vagy időszakosan növényzettel borított felületekről
beszélünk, fontos azok megújítása, gondozása. Így fontos a városrészi közparkok
növényállományának revitalizációja és érték-megőrző fenntartása.
• Új közparkok kialakítása, továbbfejlesztése
A közparkokat egy egységes kertépítészeti terv alapján kell kivitelezni, és már akkor
gondoskodni kell a fenntartás megoldásáról.
o A romtemplom környezetének parkját teljes egészében ki kell alakítani és
fenntartásáról gondoskodni. A parknak kettős rendeltetésnek kellene megfelelnie. Az
egyik, hogy kellő környezetet nyújtson és rálátást biztosítson a romtemplomnak,
valamint a környező pórdömölki városrészt ellátó közpark is legyen.
o Városi közpark fejlesztését tovább kell folytatni és pihenési, sportolási illetve játék
célú felületeket kell benne kialakítani.
o Alsóság ÉK-i részén fejlesztendő lakóterület-együttes és az ettől D-re meglévő
lakóterületek ellátását szolgálná a tervezett terület súlypontjába javasolt városrészi
közpark. Ehhez csatlakozik a terület intézményi ellátását szolgáló vegyes terület, majd
e köré települ a kertváros.
o Alsóságon a Hegyi utca mentén lévő temetőtől D-re új lakóterületi közparkot kell
kialakítani, amely részben az alsósági lakóterületeket kiszolgáló közpark lesz, részben
az itt létesítendő gyermeknevelési központot is el fogja látni. A park 1 %-ban
beépíthető, természetesen csak a közparkban megengedett funkciójú épülettel. A park
É-i, 10-20 m-es sávjában, mely közvetlenül érintkezik a temetővel, védelmi jellegű
fatelepítés végezhető.
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o A harmadik városrészi közpark a városrész Alsóság DK-i, meglévő és tervezett
lakóterületeit fogja kiszolgálni, mely szintén kapcsolódik a területrész intézményi
központjához.
o Izsákfa D-i részén, a lakóterülethez D-ről kapcsolódva, az Izsákfa úttól K-re a
Kodó-patakig kialakítható egy nagyobb területű közpark, mely a településrész lakóit
szolgálhatja ki. Ez a tervezett közpark kapcsolja össze a belterületbe vonandó temető
területét a község mai belterületével, így nem alakul ki szigetszerű belterület.
• A város középületeinek környezetének rendezése
A város közéletét, arculatát meghatározó, idegenforgalmi célpontok környezetében lévő
zöldfelületek minősége a város reprezentációjának fontos eszköze lehet, így az ökológiai és
gazdasági szempontok figyelembevételével zöldfelületek esztétikai funkciójának erősítése
szükséges.

III.2. 4. Természeti területek, védett értékek és területek megóvása, fejlesztése
• Natura 2000 területek, természetvédelmi terület természeti értékeinek megőrzése
Hazánk természeti értékeinek hosszú távú megóvása szempontjából létfontosságú, hogy
értékes védendő területeink a Natura 2000 hálózat részei és ezáltal olyan európai szintű jogi és
anyagi eszközökhöz juthatnak, melyek az eddigieknél hatékonyabb megoldást biztosítanak. A
Natura 2000 területek kezelésének, fenntartásának rendszere egyre nagyobb fontossággal bír,
a jövőben az önkormányzatoknak várhatóan jelentős szerepet kell vállalniuk e tekintetben.
A Natura 2000 területeket a továbbiakban is lehet hasznosítani, de kizárólag az ökológiai
adottságaiknak megfelelő módon.
Cél a Natura 2000 területek természeti értékeinek megőrzése, a zavartalanság
biztosítása, a terepi ellenőrzések, és a rongálókkal szemben
• Ökológiai háló védelme, fejlesztése
Olyan összefüggő rendszerekre van szükség, melyekben az azonos élőhelyeket, élőhely
együtteseket a lakott területen belül is áthaladó folyosók kötik össze. Az élőhelyek magukban
nem elegendők a biodiverzitás fenntartásához.
Cél a város területén található természetes és természetközeli élőhelyek összekapcsolása,
élőhely-együttes kialakítása.
A 2012-2017 év közötti időszakra javasoljuk azoknak az akadályoknak a felmérését, melyek
gátolják az ökológiai háló működését, rontják annak összetartó képességét. Második lépésként
pedig majd az élőhely-együttesek, folyosók megtervezése és kivitelezése lehet a cél.
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B.4. A program
forrásai

finanszírozási

igénye,

és

lehetséges

A települési környezetvédelmi programban javasolt programpontok száma összesen 23 db. Az
egyes programok egymással szorosan összefüggenek.
A programok végrehajtásának pénzügyi finanszírozására szolgáló összegeket az éves
költségvetési tervben az Önkormányzat szerepelteti. Minden évben vizsgálja a program
megvalósulására fordított összegeket, és meghatározza a további célok tejesítésének
finanszírozására elkülönített keret nagyságát.
A források összetételénél törekedtünk arra, hogy a lehetőség szerint mind teljesebb mértékben
vonjunk be a program fedezetére központi költségvetési forrásokat, bár megjegyezzük, hogy a
központi költségvetési pályázati források nagyon gyorsan változnak, és az igénybe vehető
összeg előre nem prognosztizálható. A gyorsan változó központi költségvetési és
területfejlesztési támogatások igénybevételéhez a kiírások folyamatos követése szükséges,
melyek közül előtérbe kerülnek a regionális fejlesztési tanácsok által bonyolított pályázatok.
A jelenlegi szabályozásokat és az EU gyakorlatot is áttekintve rögzíthető, hogy a
legfontosabb, hogy az adott program végrehajtásához kapcsolódóan az egyes
projektekre vonatkozóan kész, engedélyezett, illetve hatósági kötelezésre elkészített
tervdokumentációk álljanak rendelkezésre.

A társadalom informálásának, környezettudatos magatartásának, környezet-egészségügyi
fejlesztésére a vizsgált időszakra vonatkozóan kb. 30 MFt.-ot kellene költeni. Az összeg
magában foglalja az I. Társadalmi célok alatt kitűzött programok költségeit. A szükséges
finanszírozási költség egy részét az Önkormányzat a Környezetvédelmi Alapból biztosítja.
A lakossági felvilágosító kampányok költségeinek előteremtéséhez az Önkormányzat
figyelmébe ajánljuk – a fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok – szemléletformálás, informálás, képzés- C komponens pályázatot.

A II. Gazdasági célok alá kitűzött programok esetében nem minden esetben tudunk
megállapítani költséget.
A komplex hulladékgazdálkodási, és szennyvíztisztítási technológiák esetében a
hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása szükséges, az illegális hulladéklerakások
felszámolására évente 2 MFt-ot kellene betervezni, melyre a minisztériumtól lehet pályázati
pénzeket nyerni. A szennyvíz elvezetési, és szennyvíztelepi fejlesztéseket pályázat híján, ha
másként nem megoldható javasolt továbbra is a bérleti díj terhére megvalósítani, mert ezen
beruházások elmaradása a tisztított szennyvíz minőségének romlásához vezethet, mely
környezeti problémákat vet fel, végső soron pedig bírságot von maga után. A szennyvíz
elvezetési és telepi fejlesztésekre 2012 évben körülbelül mintegy 33 MFt -ot kellene fordítani.
A közlekedésfejlesztés célok megvalósítása térségi szinten lehetséges, ennek teljes költsége
nem az Önkormányzatot terheli, de a település gyűjtőútjainak, összekötő utaknak fejlesztése
az Önkormányzat feladata. A közlekedésfejlesztési célok teljesítésének önkormányzat összege
körülbelül 3 600 MFt a vizsgált 6 évre nézve.
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A fenntartható ökologikus vízgazdálkodási cél teljesítésére a víztisztítási rendszer esetében
pályázati forrás szükséges a beruházáshoz, míg a vízvezeték hálózat cseréjét, ha másképp nem
megoldható a bérleti díj terhére ajánlott a továbbiakban is folytatni.
Az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások hasznosítására finanszírozási
költséget nem tudtunk beállítani, mert az energiahatékonyság növelésére vonatkozó
programok tervezési szinten vannak. Az Önkormányzat az ilyen irányú beruházásokat
pályázati források igénybevételével kívánja megvalósítani. A pályázati források nagyon
gyorsan változnak, és az igénybe vehető összeg előre nem prognosztizálható.

A III. környezeti célok alatt kitűzött programok megvalósításához kb. mintegy 200 MFt
szükséges. A környezeti elemek védelme célcsoport alá tartozó programpontok
megvalósításához kapcsolódó költségeket a fenntartható ökológikus vízgazdálkodás,
közlekedésfejlesztés... stb. között szerepeltetjük. A célcsoportban szereplő célok közül a
tájvédelmi célokra fordítandó költség teszi ki a költségek legnagyobb hányadát, mert a
célcsoport magába foglalja a komplex táj- és tájképvédelemi, zöldfelület fenntartási,
fejlesztési, természeti területek, védett értékek és területek megóvását célzó feladatokat.
A föld, talaj védelme érdekében okszerű gazdálkodás cél megvalósításának költségigényére az
agrárium, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére 2007-2013 között mintegy
5 Milliárd euró fejlesztési forrás áll az ország rendelkezésére.

B.5. A program ellenőrzése
A Közgyűlés által elfogadott program végrehajtásának ellenőrzése szintén jelentős feladatot
ad az Önkormányzat számára, mivel a teljesülés értékeléséhez a következő kérdésekre kell
választ kapnia az előkészítőknek: a döntés megalapozása érdekében ki, mit, mikor és hogyan,
milyen módon ellenőriz. A program végrehajtásának legfőbb szerve a Képviselőtestület.
Ebből adódóan a program végrehajtásának ellenőrzésére kizárólagosan a Képviselőtestület
jogosult. Fő feladatai az ellenőrzés során a következők:
•
•
•
•
•
•

a környezet állapotáról szóló éves beszámoló elfogadása;
a környezet állapotának éves értékelése magában foglalja-e a program végrehajtásának
eredményeit;
a helyi környezet- és természetvédelmi rendeletek végrehajtásának vizsgálata évente;
az éves zárszámadás során a program tartalmának és a rendelkezésre bocsátott
pénzeszközök összhangjának vizsgálata;
annak vizsgálata, hogy a program elemei bekerülnek-e az éves költségvetésbe;
a program időarányos teljesítéséről szóló jelentések megfelelnek-e a célkitűzésekben,
illetve a feladatok meghatározása során rögzített közvetlen követelményeknek.

Az önkormányzati környezetvédelmi munkához kapcsolódó legfontosabb törvények és egyéb
jogszabályok jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza.
A program végrehajtásának ellenőrzését a mutatószámok, az ún. indikátorok biztosítják.
Ezeket – figyelemmel a tervezési fázis egyéves ciklusára – célszerű évenként meghatározni,
illetve felülvizsgálni és a kitűzött éves feladatokhoz rendelni.
Az indikátorokkal szembeni követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni:
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•
•
•
•
•

specifikusak legyenek – azaz ne általánosított kifejezések legyenek (pl. csatorna
helyett felújított csatornaszakasz hossza);
mérhetők legyenek (pl. a zajterhelés mérték dB(A) hangnyomásszintben),
elérhetők legyenek – tehát ne kelljen további jelentős forrást igénybe venni a
gyűjtésükhöz (pl. levegőminőségi monitoring hálózat mintavételi helyei);
relevánsak legyenek – azaz kizárólag az adott tevékenységet jellemezzék (pl.
parkerdők telepítése, vizes élőhely kialakítása);
időszerűek legyenek – vagyis az adott időszakra vonatkozó adatok ne jelentős késéssel
álljanak rendelkezésre (pl. vízminőség, KSH adatok).

A fenti gondolatokkal a Képviselőtestület megalapozott döntését kívánjuk segíteni, és
egyértelművé tenni, hogy a program végrehajtását tervszerűen, megalapozottan,
megfelelő szakmai és szervezeti rendszerrel lehessen biztosítani. A környezetvédelmi
program jelen formájában egy 6 évre szóló stratégai terv, amelyben foglaltak
megvalósítása javítani fogja Celldömölk város környezeti állapotát és arculatát,
garantálja a jó közérzetű várost. A program végrehajtása nem nélkülözheti a
költségvetési tervvel egyidejűleg elkészített, illetve abba befoglalt környezetvédelmi
feladatok végrehajtását és teljesítését.
Székesfehérvár, 2012.02.27.
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MELLÉKLET
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. számú melléklet: Város területén meghonosodott fák jegyzéke
2. számú melléklet: Jogszabályok listája
3. számú melléklet: Térképmelléklet

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

VÁROS TERÜLETÉN MEGHONOSODOTT FÁK JEGYZÉKE

HONOS VAGY MEGHONOSODOTT FÁK
Platanus hispanica
Malus pumila
Malus silvestris
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Sorbus domestica
Sorbus dacica
Sorbus borbásii
Sorbus rotundifolia
Sorbus degenii
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacanth
Crataegus nigr
Amygdalus communis
Cerasus avium
Cerasus mahaleb
Cerasus fruticosa
Padus avium
Robinia pseudoacacia
Acer platanoides
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Tilia tomentosa
Tilia tomentosa var. petiolaris
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Morus alba
Ulmus laevis
Ulmus scabra
Ulmus carpinifolia
Betula pendula
Betula pubescens
Alnus glutinosa
Alnus incana
Carpinus betulus
Carpinus orientalis
Ostrya carpinifolia
Fagus silvatica
Quercus robur
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus farnetto
Juglans regia
Salix alba
Salix daphnoides
Salix caprea
Populus alba
Populus x canescens
Populus tremula
Populus nigra
Populus x canadensis

Juharlevelű platán
Vadalma
Lisztes berkenye
Madár berkenye
Barkóca berkenye
Házi berkenye
Borbási berkenye
Kereklevelű berkenye
Egybibés galagonya
Közönséges mandula
Vadcseresznye
Sajmeggy
Csepleszmeggy
Zelnicemeggy
Fehér akác
Korai juhar
Mezei juhar
Hegyi juhar
Ezüst hárs
Nagylevelű hárs
Kislevelű hárs
Magaskőris
Virágos kőris
Magyar kőris
Virágos kőris
Fehér eper
Vénicszil
Hegyi szil
Mezei szil
Közönséges nyír
Szőrös nyír
Enyves éger
Hamvas éger
Közönséges gyertyán
Keleti gyertyán
Komlógyertyán
Bükk
Kocsányos tölgy
Kocsánytalan tölgy
Molyhos tölgy
Magyar tölgy
Közönséges dió
Fehér fűz
Hamvas fűz
Kecske fűz
Fehér nyár
Szürke nyár
Rezgőnyár
Fekete nyár
Kanadai nyár
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Törvények
2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről
2000. évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról
2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról
2009. évi XXXVII. törvény Az erdőről és az erdő védelméről
1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről
1996. évi LIII. törvény A természet védelméről
1995. évi XCIII. törvény A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról
1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról
1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól
1993. évi XLII. törvény A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak
tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982.
december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben
történő kihirdetéséről
1991. évi XI. törvény Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységekről
Kormányrendeletek
306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet A levegő védelméről
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A nyilvánosság környezeti információkhoz való
hozzáférésének rendjéről
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel
gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti
Megvalósítási Programjáról
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi
követelményeiről
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről
26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről
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98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny
felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó
korlátozásokról és tilalmakról
176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló
védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet A közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről
Szaktárcák rendeletei
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet Az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet A köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén
történő közzétételéről
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközhulladékok kezeléséről
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső
égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról
21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet A víziközművek üzemeltetéséről
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet A felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok
környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére
vonatkozó részletes szabályokról
12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és
élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének
egyes szabályairól
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készítésének részletes szabályairól
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai
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kezelésének részletes szabályairól
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki
követelményeiről
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet A területi hulladékgazdálkodási tervekről
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak
kibocsátási határértékeiről
7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet Az egyes levegőszennyező anyagok
összkibocsátási határértékeiről
6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni
víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi
határértékeiről és azok ellenőrzéséről
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet Az érzékeny természeti területekre vonatkozó
szabályokról
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai
kibocsátási határértékeiről
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéről
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentős növény és állatfajok közzétételéről
10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves
vegyület kibocsátásának korlátozásáról
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet A poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat
tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet Egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé
nyilvánításáról
13/1997. (V. 28.) KTM rendelet A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges
szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának
tartalmi követelményeiről
4/2011 VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről
6/2011 (I.14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
Országgyűlési határozatok
132/2003. (XII. 11.) OGY határozat A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról
110/2002. (XII. 12.) OGY határozat Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat A 2009-2014 időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi
Programról
30/1991. (V. 14.) OGY határozat A fokozottan védett erdők használatáról
Kormányhatározatok
1189/2002. (XI. 7.) Korm. határozat A víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek
meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának
Magyar Stratégiai Dokumentumáról, valamint a kapcsolódó intézkedésekről
1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat A Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési
időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról
2052/2002. (II. 27.) Korm. határozat Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásáról
2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a
bevezetéséhez szükséges intézkedésekről
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