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 BEVEZETÉS 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 

46. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése a települési önkormányzat feladataként határozza meg, 

hogy illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgozzon ki, illetve rend-

szeresen vizsgálja felül, amely összhangban van a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programban1 foglalt 

célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével. A 46. § (1) bekezdés e) pontja szerint a környe-

zet védelme érdekében a települési önkormányzat illetékességi területén elemzi, értékeli a környezet 

állapotát és arról szükség szerint, de rendszeres időközönként tájékoztatja a lakosságot. 

E feladatnak eleget téve Jánossomorja Város Önkormányzata – a Kvt. előírásainak megfelelően, a Kvt. 

48/E. § szerinti tartalommal – környezetvédelmi program kidolgozására adott megbízást. A környe-

zetvédelmi program tervezett időbeli hatálya 2021-2025. 

A települési környezetvédelmi program elvei a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, valamint a 

település fejlesztési és rendezési terveivel összehangoltan lettek meghatározva2. A stratégiai célok kö-

zött az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása, a természeti értékek és 

erőforrások védelme, fenntartható használata, valamint az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság 

javítása, a gazdaság zöldítése szerepelnek. 

A Kvt. előírásainak megfelelően, a települések sajátosságaival, adottságaival és gazdasági lehetőségeik-

kel összhangban, a Kvt. 48/B § értelmében a települési környezetvédelmi programnak tartalmaznia 

kell: 

- a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elem-

zésén alapuló helyzetértékelést; 

- a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint 

környezeti célállapotokat; 

- a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamat-

ban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), 

valamint azok megvalósításának ütemezését; 

- a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 

- az intézkedések végrehajtásának, valamint az előző pont szerinti eszközök alkalmazásának vár-

ható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 

 
1 A jelenlegi, 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program feladata, hogy az ország 
adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a globális felelősségből és a nemzetközi 
együttműködésből, EU-tagságból adódó kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az ország környezeti céljait és az 
elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket. A Program összhangban van az Európai Unió 2020-ig tartó időszakra 
szóló 7. Környezetvédelmi Cselekvési Programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégiával. A Program egyúttal a 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre álló európai uniós környezetügyi célú 
fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálja. A 2015-2020. közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal fogadta el. 

2 Az 5. nemzeti környezetvédelmi programot várhatóan 2021. év elején terjesztik az Országgyűlés elé, a jelenleg érvényben 
lévő program beszámolójával együtt. 
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A 48/E § alapján ki kell egészülnie: 

- a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel; 

- a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére 

kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intéz-

kedési tervekkel; 

- a zöldfelület-gazdálkodással; 

- a települési környezet és a közterületek tisztaságával; 

- az ivóvízellátással; 

- a települési csapadékvíz-gazdálkodással; 

- a kommunális szennyvízkezeléssel; 

- a településihulladék-gazdálkodással; 

- az energiagazdálkodással; 

- a közlekedés- és szállításszervezéssel; 

- a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezet-károsodás 

csökkentésével kapcsolatos feladatokkal és előírásokkal. 

Mindezeken túl a környezetvédelmi program tartalmazhatja még a környezet minőségének, környe-

zetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme 

és fenntartható használata érdekében különösen:  

- a területhasználattal; 

- a földtani képződmények védelmével; 

- a talaj-, illetve a termőföld védelmével; 

- a felszíni és felszín alatti vizek védelmével;  

- a vízbázisok védelmével; 

- a rekultivációval és rehabilitációval; 

- a természet és tájvédelemmel; 

- az épített környezet védelmével; 

- az ár- és belvízgazdálkodással; 

- az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi ha-

tásaihoz való alkalmazkodással; 

- a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és 

előírásokat. 

A Kvt. rendelkezéseivel összhangban külön törvények rendelkeznek az egyes környezeti elemek [a 

föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, 

továbbá ezek összetevői] védelméről, alakításáról és fenntartható használatáról, valamint igénybevéte-

lük és terhelésük szabályozásáról. E törvények is tartalmaznak kifejezetten a helyi önkormányzatok 

számára meghatározott tervezési feladatokat. A különböző helyi terveket minden esetben önkormány-

zati rendelettel kell elfogadni, illetve jóváhagyni és gondoskodni kell a tervben foglaltak végrehajtásá-

ról, valamint a végrehajtás során szerzett tapasztalatok rendszeres értékeléséről és ez alapján a tervek 

felülvizsgálatáról, szükség szerinti módosításáról. A helyi önkormányzatok tervkészítési kötelezettségei 
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közül – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakat emelhetők ki: a települési környezetvédelmi programot 

a képviselő-testületnek (közgyűlésnek) kell jóváhagynia. [lásd 46. § (1) bekezdés b) pontja]. A progra-

mot tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, valamint véle-

ményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek. A környezetvédelmi igazgatási szerv 

szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot [lásd 48. § (2) 

bekezdés]. 

A környezetvédelmi feladatok megoldásának elősegítésére, végrehajtásának finanszírozására a telepü-

lési önkormányzat környezetvédelmi alapot hozhat létre, amelynek bevételi forrásait a Kvt. 58. § (2) 

bekezdésének rendelkezése alapján az alábbiak képezik: 

- a települési önkormányzat által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege; 

- az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén véglegesen ki-

szabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését 

megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok ki-

vételével; 

- a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része; 

- a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege; 

- egyéb bevételek. 

Jelen környezetvédelmi program összeállítását az ABU Hungary Mérnökiroda Kft. (9027 Győr, Külső 

Árpád u. 41.) Jánossomorja Város Önkormányzatának aktív közreműködésével végezte el. A szolgál-

tatott adatokért ezúton is köszönet az Önkormányzat mellett az AGRO-WIRT 2003 Mezőgazdasági 

és Szolgáltató Kft., az AQUA Szolgáltató Kft.; az ASDAG Kavicsbánya és Építő Kft., a Binder cable 

assemblies Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.; az ERDŐS-BETON Építőipari Kft., a FIORÁCS Mező-

gazdasági Termékelőállitó és Forgalmazó export-import Kft., a Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft., 

a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Leier Hungária Épí-

tőanyaggyártó Kft., a Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., az SFS Group Hungary Kft. részére. 

Külön köszönet a civilek által összegyűjtött javaslatokért! 

 

1.  A KÖRNYEZETVÉDELEMI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA 

 

A Környezetvédelmi program a város fenntartható fejlődése érdekében, a városüzemeltetési feladatok 

integrált megközelítésével és azzal a céllal készült el, hogy az egymással szoros kölcsönhatásban álló 

társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok hosszabb távon se veszélyeztessék a várost alkotó kö-

zösség életkörülményeit, környezeti biztonságát. A természet által alkotott és a régóta itt élő emberek 

által létrehozott gazdag örökség megőrzését, fenntartható használatát, fejlesztését biztosítsák, illetve 

növeljék a város vonzerőjét. Ennek szellemében a települési környezetvédelmi programban foglalt 

feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról Jánossomorja Város Önkormány-

zata gondoskodik, továbbá kíséri figyelemmel a feladatok ellátását. Ehhez a helyi erőforrások (a János-

somorján élő, dolgozó emberek, a választott képviselőik, az itt tevékenykedő gazdálkodó szervezetek 

és az önkormányzat hivatali szervei) is hozzá kell, hogy járuljanak, hiszen a környezet értékgondozó 
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fejlesztése nem csupán anyagi kérdés, megvalósítása érdekében minden magánszemélynek és szerve-

zetnek – a saját szintjén – cselekednie szükséges. Ha a többség sikerrel hajtja végre a programban 

javasolt intézkedéseket, az hozzá fog járulni a város környezeti minőségének javulásához, vonzóbbá 

és egészségesebbé teheti Jánossomorját nemcsak a lakosok, de a munkavállalók és a befektetők szá-

mára is, továbbá csökkentheti a kedvezőtlen környezeti hatásokat. 

A jó minőségű városi környezet megteremtése elképzelhetetlen a különböző stratégiák, szakmapoliti-

kai elképzelések, kezdeményezések szoros összehangolása és az ebben érintett szereplők együttműkö-

dése nélkül. Az egyes társadalmi-gazdasági tevékenységek más-más térfelosztási egységekben alkotnak 

egységes rendszereket és más-más területi léptékben kezelhetők optimális módon, ezért a tervezés 

során a külső térbeli és ágazati kapcsolatokra is kitekintéssel kell lenni. A város környezetvédelmi 

programja így Győr-Moson-Sopron megye, az előző mellett Vas és Zala megyéket is magába foglaló 

Nyugat-dunántúli tervezési-statisztikai régió és hazánk környezetvédelmi, területfejlesztési, területren-

dezési és egyéb terveivel is összhangban van. A helyi tervek közül pedig a városfejlesztési szempontból 

meghatározók emelhetők ki. 

Jelen környezetvédelmi program célja, hogy Jánossomorja jelenlegi környezeti állapotának bemutatá-

sával és értékelésével, valamint a hatályos jogszabályok alapján kívánatos környezetvédelmi célok és 

célállapotok kijelölésével javaslatot tegyen végrehajtandó feladatokra, azok megvalósításának sorrend-

jére és határidejére, felvázolva a kitűzött célok megvalósításának eszközeit és – amennyiben ez lehet-

séges – a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat is.  

A környezetvédelmi program elkészítésnek nem titkolt célja, hogy a társadalmi-gazdasági igényeknek 

megfelelő és az azokat szolgáló fejlesztések javítsanak a településen élők életkörülményein, illetve, 

hogy azok hatékonyan segítsék a város eredményes és gazdaságos fejlődését. Ennek érdekében a vizs-

gálatok a legfontosabb problémák bemutatására törekszenek, illetve próbálnak meg ezek megoldására 

olyan lehetőségeket felvetni, amelyek összhangban vannak a város 2016-ban elfogadott Integrált Te-

lepülésfejlesztési Stratégiájában foglalt terveivel.  

A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése, mint átfogó cél a következőket jelenti: 

forrástakarékos anyag-, víz-, terület-, termőföld- és energiahasználat, az újrahasználhatóság és a tartós-

ság tervezése, az anyagciklusok körfolyamattá zárása, a környezetre gyakorolt káros hatások csökken-

tése (pl.: hulladékok minimalizálása, a megújuló energiaforrások egyre szélesebb körű használata), a 

fogyasztók számára a termékek és szolgáltatások értékének növelése a termelés során. A fenntartható 

fogyasztási szokások meghonosításához alapvető feltétel a fogyasztói magatartás megváltozása, a kör-

nyezeti szempontból fenntarthatóbb, organikus termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás, 

amely keresleti oldalról is erősíti a termelői folyamatok fenntarthatósága iránti igényt. Az állampolgá-

rok cselekvéseiben hangsúlyossá válik a környezet-etikus magatartás, a környezettudatos szemlélet és 

gondolkodásmód. Előtérbe kerülnek a fenntartható termelési és fogyasztási szokások, melynek ered-

ményeképpen a társadalmi-gazdasági fejlődéssel nem jár együtt a környezetterhelés arányos növeke-

dése. 
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A fent leírtaknak különleges aktualitást ad az Európai Bizottság által az első klímasemleges kontinens 

megteremtése érdekében 2019 decemberében meghirdetett ambiciózus terv, az Európai Zöld Megál-

lapodás. Ennek gyakorlati megvalósulása esetén az Európai Unió gazdasága olyan modern, erőforrás-

hatékony és versenyképes gazdasággá alakulhat át, ahol az üvegházhatású gázok kibocsátásának mér-

téke 2050-re nettó nullára csökken, a gazdaság növekedése független az erőforrás-felhasználástól, min-

denkinek esélye van az érvényesülésre és nincsenek elmaradott térségek. A vonatkozó cselekvési terv 

fontosabb, a környezetvédelmi programhoz kapcsolható pillérei: 

- az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése a tiszta, körforgásos gazdaságra való át-

állás révén; 

- a biológiai sokféleség helyreállítása és a környezetszennyezés mértékének csökkentése. 

A klímasemlegességi cél eléréséhez a következők szükségesek: 

- beruházás a környezetbarát technológiákba; 

- az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében; 

- tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind az egyéni, mind a 

tömegközlekedésben; 

- az energiaágazat széntelenítése; 

- az épületek energiahatékonyságának biztosítása; 

- együttműködés nemzetközi partnereinkkel a világszintű környezetvédelmi szabványok javítása 

érdekében. 

Az ehhez szükséges beruházások megvalósításához az EU pénzügyi és technikai támogatást nyújt, ami 

egyben komoly lehetőség az Önkormányzat részére is, hiszen e finanszírozási eszközök megszerzésé-

vel a kapcsolódó, de mindez idáig pályázati források hiányában csak dédelgetett környezetközpontú 

fejlesztések számára új kapuk nyílnak. 

 

2. JÁNOSSOMORJA ÉS A KISTÉRSÉG RÖVID JELLEMZÉSE 

2.1. Területi elhelyezkedés, népesség, közlekedés- és településhálózat 

 

A három, egykor önálló község – Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja – 1970-es 

egyesülésével létrejött, 2004. július 1-én várossá nyilvánított Jánossomorja Magyarország Észak-nyu-

gati részén, a Kisalföld nyugati peremén, a Hanság kistájon található. A kistáj teljes területe 447 km2 (a 

középtáj 17,3 %-a, a nagytáj 8,2 %-a) 3. Elhelyezkedését az alábbi ábrák mutatják: 

 

 
3 Dövényi (szerk.): Magyarország Kistájainak Katasztere, 2010 (Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi Ku-
tatóintézet, Budapest) alapján 
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Jánossomorja 148,94 km2 nagyságú közigazgatási területét északról Várbalog és Mosonszolnok, kelet-

ről Újrónafő és Lébény, délről a Hansági-főcsatorna túlpartján Rábcakapi, Bősárkány és Csorna köz-

igazgatási területei, nyugatról az országhatár határolja.  

A közlekedés-földrajzi adottságok kedvezőek. A település keleti részén áthaladó 86-os, Rédics-Szom-

bathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főútnak köszönhetően a város könnyen megközelíthető és a 

kötött pályás közlekedést is kellő színvonalon biztosítja a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 16-os 

számú vonala, a teljes hosszában villamosított Hegyeshalom-Szombathely-vasútvonal. Emellett a Ma-

gyarországon az egyik legalacsonyabb átlagéletkorú járműparkkal rendelkező Kisalföld Volán Közle-

kedési Zrt. helyközi és távolsági járatai több irányba is összeköttetést teremtenek.  

A helyiek számára, illetve a környező településekről naponta ingázó munkavállalóknak az ipar, a ke-

reskedelem, valamint a multinacionális cégek és más különféle szolgáltatások, mintegy 400 db, külön-

böző méretű vállalkozás ad megélhetést.   
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A térség relatív földrajzi fekvése kedvező, hazánk észak-nyugati részén, közel az osztrák határhoz he-

lyezkedik el, igaz, jelentős távolságra található Budapesttől. Győr-Moson-Sopron megyén belül nem 

periférikus a helyzete és közel van a megyeszékhelyhez. Mindebből fakadóan a kistérség egésze vi-

szonylag jól ki tudta használni a fekvéséből származó előnyöket, vagyis általános fejlődése és fejlettsége 

nem maradt és marad el a megye egészétől.  

Jánossomorja népessége jelenleg 6.030 fő (KSH, 2019). Az állandó lakosság száma az elmúlt években 

az alábbiak szerint ingadozott Jánossomorján, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint: 

év 
népesség száma 

(fő) 

2005. 5.953 

2010. 5.872 

2015. 6.099 

2016. 6.075 

2017. 6.223 

2018. 6.283 

2019. 6.030 
 

A lakónépességből a férfiak száma 2019-ben 2.994 fő, melyből a 15-64 év közöttiek 2149-en vannak. 

A nők száma 3.036 fő, a hölgyek több mint kétharmada (2.034 fő) a 15-64 év közötti korosztályba 

tartozik. A 65 évnél idősebb férfiak száma (421 fő) jóval alacsonyabb, mint a nőké (573 fő). Ez össze-

függhet a romló anyagi és szociális helyzettel, a rohanó élettel, a mindennapi konfliktusokkal. Bizonyos 

fokig ezzel függ össze a viszonylag alacsony születésszám, valamint a természetes fogyás is. Az élve 

születések száma 51 fő volt 2019-ben, melyből 25 kisfiú, 26 kislány. 

A gazdaság általános jellegére alapvető hatással bír Jánossomorja iparának utóbbi évtizedben lezajlott 

átalakulása és megerősödése. Mindenekelőtt ez az ágazat a legnagyobb foglalkoztató (az ipari üzemek-

kel zsúfolt részen mintegy 2.000 fő dolgozik), de számos egyéb területen is központi szerepet játszik a 

városban. Fontos körülmény, hogy az átalakult gazdasági szerkezet és megerősödött ipar környezet-

terhelése nem jelentős.  

A város jövője, fejlődése szempontjából az Önkormányzatnak továbbra is kiemelten kell kezelni a 

munkahelymegőrzés kérdését és a további városiasodás érdekében még vonzóbb lehetőségeket kell 

kínálni az ipari és a szolgáltatói szférába befektetők számára. Fontos kritérium azonban, hogy az in-

nováció környezetközpontú legyen, illetve a fejlesztések eredményeként létrejövő tevékenységek kör-

nyezetkímélő módon valósuljanak meg, működtetésük ne jelentsen növekvő kockázatot az itt élő em-

berek életminőségére. 

 

2.1.1. Közlekedés és járműállomány 

 

A város területét egy főút (86. számú főút) és egy vasútvonal (Hegyeshalom-Szombathely-vasútvonal) 

metszi. Megközelíthetőségét a 8507 sz. (Jánossomorja-országhatár) és a 8508 sz. (Jánossomorja-Vár-

balog) összekötő utak is biztosítják (lásd Magyarország közúthálózati térképén):  
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forrás: www.kira.gov.hu/kira/ 

 

Az állami kezelésben lévő közutak ide tartozó hossza a KSH 2018. évi adatai alapján 7,496 km, össz-

területük 50 814 m2. Az Önkormányzat által kiépített járdák hossza 33,7 km, a kiépített utak és közte-

rek 31 km-t tesznek ki. A KSH 2018. évi adatai alapján a belterületi kerékpárutak, illetve közös gyalog 

és kerékpárutak 0,3 km hosszúságúak, illetve az Önkormányzat által kiépített utak és közterek területe 

összesen 144.000 m2.   

Míg 2017-ben 1.546 db, addig 2019-ben már 1.643 db járművet regisztráltak a városban A nemzetközi 

tendenciának megfelelően a jövőben is a személygépjármű ellátottság további növekedésével kell szá-

molni. Amennyiben az elektromobilizáció nem indul ugrásszerű fejlődésnek, úgy ez a város környezeti 

állapotát negatívan befolyásolhatja, de társadalmi kára a közúti balesetek számának emelkedésén ke-

resztül is jelentkezhet. 

A külföldi trendeket követve hazánkban – így Jánossomorján is – egyre népszerűbb a kerékpáros köz-

lekedés. Ez elősegítendő a városban 2018-ban, komplex útfelújítási program keretében 4,3 km hosszú 

kerékpárút épült, valamint kitáblázásra került további 1,1 km hosszú kerékpáros útvonal.  

 

2.1.2.  Villamosenergia felhasználás 

 

Jánossomorja város villamos energia ellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. végzi. A 

szolgáltatás ma már mindenki számára elérhető. A felhasználásban a lakosság kis részt képvisel, a kö-

zületi, illetve ipari fogyasztás a meghatározó. 2018-ban 7.511 MWh volt a háztartások részére szolgál-

tatott villamos energia, a háztartási villamos energia fogyasztók száma pedig 2.220 db (KSH).  

 

http://www.kira.gov.hu/kira/
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2.1.3.  Vezetékes gázfelhasználás 

 

A városban a közüzemű földgázszolgáltatást az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Északi gáz-

üzeme biztosítja. A lakosság életminőségét nagymértékben javítja, hogy itt is elérhetővé vált a vezeté-

kes gázszolgáltatás. A bekötések száma évről évre emelkedik. A vezetékes gáz fontosságát alátámasztja, 

hogy a fogyasztók szinte mindegyike lakásának fűtésére is használta ezt az energiafajtát. A lakossági 

felhasználás az időjárástól és a gáz árának alakulásától is függ, 2018-ban a szolgáltatott 2.969,7 ezer m3 

gázból 2004,9 ezer m3-t a háztartások részére továbbítottak. Az összes gázfogyasztó száma 1.387 db, 

a háztartási vezetékes gázfogyasztók száma 2018-ban 1.281 db volt, melyek fűtési fogyasztók is egyben. 

 

2.2. Topográfiai és természetföldrajzi viszonyok 

 

Domborzat 

A kistáj ¼-e alacsonyártéri helyzetű síkság, ¾-e lápi agyaggal, iszappal és tőzeggel fedett alacsonyártér, 

melynek túlnyomó része belvízmentesített. Ennek ellenére a csapadékos évszakokban kb. ¼ részben 

időszakosan víz alá kerül. A felszín legmagasabb pontja a Szállástető (120 mBf), a legalacsonyabbak a 

114 m körüli felszínrészletek. A felszínt a Szállástető és Bősárkány között húzódó alacsony földhát 

egy nagyobb (nyugati) és egy kisebb (keleti) medencére tagolja. A központi süllyedék területe mintegy 

3-4 méterrel alacsonyabb a környezeténél és enyhén Győr irányába lejt. A felszín felszabdaltságát a 

sűrű (1,25 km/km2) belvízmentesítő csatornahálózat fejezi ki. A domborzat a hasznosítást a magas 

talajvízálláshoz viszonyítva határozza meg (lásd még az alábbi táblázatban, illetve Jánossomorja fel-

színborítási – CORINE – térképén). Ennek hatása alól csak a 115 mBf feletti szintek mentesülnek. 

 

területhasznosítás 
típusa 

területi megoszlás 
(%, a Hanság kistáj teljes 

területének viszonylatában) 

lakott terület 1,8 

szántó 50,4 

kert 0,2 

szőlő 0,0 

rét, legelő 11,2 

erdő 32,5 

vízfelszín 3,9 
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forrás: FÖMI 

jelmagyarázat: 

4 nem összefüggő, családi házas és kertes beépítés 

6 ipari és kereskedelmi létesítmények 

7 agrár létesítmények 

11 vasúthálózat és csatlakozó területek 

17 külszíni bányák 

21 építési munkahelyek 

27 nagytáblás szántóföldek 

28 kistáblás szántóföldek 

39 intenzív legelők és erősen degradált gyepek bokrok és fák nélkül 

40 intenzív legelők és erősen degradált gyepek fákkal és bokrokkal 

41 komplex művelési szerkezet épületek nélkül 

42 komplex művelési szerkezet szórt elhelyezkedésű épületekkel 

44 mezőgazdasági területek túlsúlyban szántókkal és jelentős természetes vegetációval 

46 mezőgazdasági területek túlsúlyban szórt megjelenésű természetes vegetációval 

49 zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdők nem vizenyős területen 

50 zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 

52 nyílt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 

53 lombos erdő ültetvények 

55 tűlevelű ültetvények 

58 elegyes ültetvények 

59 természetes gyep fák és cserjék nélkül 

60 természetes gyep fákkal és cserjékkel 

61 fiatalos erdők és vágásterületek 

62 spontán cserjésedő-erdősödő területek 

72 édesvizű mocsarak 

76 folyóvizek 

77 csatornák 

80 mesterséges tavak, víztározók 
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Geológia 

A kistáj földtanilag a Duna és a Rába hordalékkúpja közé zárt, korlátozott lefolyású medence, ahol a 

holocénben mocsárvidék alakult ki, 10 m-t is meghaladó vastagságú tőzeg és mocsári agyagrétekkel. 

Az előbbi túlnyomó része öngyulladás következtében már korábban kiégett. Felszínét jelenkori öntés-

agyag, -homok és -iszap, láptőzeg és szigetszerűen pleisztocén kavicsos homok építi fel. Alattuk nyu-

gaton 10, keleten 50 m-ig növekvő vastagságban negyedidőszaki folyóvízi homokos kavicsrétegek fek-

szenek a több ezer m-es pliocén üledékek felett, melyek általában jó víztározók. A medencealjzat kar-

bon kristályospala. A geotermikus gradiens értékei az országos átlagnál nagyobbak. 

A terület kitermelhető ásványi nyersanyagokban szegény. A kavics- és tőzegbányászaton kívül sem 

felszíni, sem felszín alatti bányászati tevékenység nincs a régióban, kőolaj és földgáz lelőhelyek sem 

találhatók. A kistáj nyersanyagai közül a tőzeget 600.000 t-ra, a Jánossomorja (Mosonszentjános) mel-

lett feltárt betonkavicsot pedig 400.000 t-ra becsülik. 

 

2.3. Meteorológiai viszonyok 

 

A Hanság kistáj, amely jellemzően mérsékelten hűvös, száraz éghajlatú vidék. A közeli Dévényi kapun 

belépő légtömegek mozgásirányának megfelelően a területen uralkodó szélirány az ÉNy-i és az É-i, az 

átlagos szélsebesség 3,5 m/s körüli. Ezt szakirodalmi adatok is alátámasztják.  

Jánossomorja térségében a napfénytartam sokévi összege 1.880-1.930 óra. Nyáron 730-750, télen 180 

óra körüli napfénytartamra lehet számítani. A térség éves átlagos középhőmérséklete 10,0 °C körüli, a 

nyári félévé eléri a 16,5-16,7 °C-ot. Április 14. és október 19. közé esik az az időszak, amikor a napi 

középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot (186 nap). A fagymentes időszak általában április 12-től 

mintegy 192-194 napon át, október 24-ig tart. A legmelegebb napok átlaghőmérséklete 34,0 °C körüli, 

a leghidegebbeké -15,0 és -15,5 °C közötti.  

Dövényi (2010) alapján, a terület Ny-i részén a csapadékösszeg 590 mm, a keleti vidékeken csak 550 

mm körüli. A vegetációs időszakban nyugaton mintegy 360 mm, keleten 320-340 mm eső várható. A 

24 órás csapadékmaximum 76 mm (Jánossomorja). Általában 30-32 napon át várható, hogy télen a 

talajt hó borítja, az átlagos maximális hóvastagság 18 cm. 

Az ariditási index a nyugati részeken 1,18, a keleti vidékeken 1,25-1,27 körüli.  

 

3. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 

3.1. Levegő 

 

A levegőtisztaság-védelem átfogó szabályozását biztosító kormányrendelet4 végrehajtása érdekében a 

2010-es évek elején megújultak a szükséges miniszteri rendeletek, a szakterület szabályozása azóta 

megfelel az Európai Unió követelményeinek. 

 
4 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
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A Kvt. alapján az önkormányzat az illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag 

nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg, ugyanakkor ez a lehető-

ség a határértékek megállapítására – ami a miniszter hatásköre – nem vonatkozik. 

Jánossomorja a légszennyezettségi zónák és agglomerációk kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet 2. sz. melléklete szerint a 10. zónába tartozik (lásd alábbi ábra): az ország többi területe, kivéve 

a kijelölt városokat. 

 
Jelmagyarázat: 

1 Budapest   6 Pécs környéke 

2 Győr-Mosonmagyaróvár  7 Visonta környéke 

3 Tatabánya-Dorog  8 Sajó völgye 

4 Székesfehérvár-Veszprém 9 Debrecen környéke 

5 Dunaújváros környéke  10 Az egész ország területe 

 

A zóna szennyező anyagok szerinti jellemzőit a következő táblázat mutatja be, a 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet 1. számú melléklet, illetve a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött lég-

szennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján. 

 

A terület légszennyezettségi zónabesorolása 

zónacsoport a szeny-
nyező anyagok szerint 

kén- 
dioxid 

nitrogén- 
dioxid 

szén- 
monoxid 

szilárd 
(PM10) 

benzol 

légszennyezettségi zóna 

10. Az ország többi terü-
lete, kivéve a kijelölt vá-

rosokat 
F F F E F 

E csoport Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és 
az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
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A környezetben Mosonmagyaróváron (Gulyás Lajos u. 5., városi háttér) található az Országos Lég-

szennyezettségi Mérőhálózat legközelebbi automata mérőállomása, amelynek mérési adatai alapján le-

het következtetni a vizsgált terület levegőterheltségi szintjére. A mérőállomáson a jelenleg rendelke-

zésre álló feldolgozott (2019.) éves mérési adatok alapján a légszennyezettségi index alakulását, illetve 

az egyes mért légszennyező anyagok esetén az éves átlagkoncentráció nagyságát az alábbi táblázatok 

mutatják be. 

 

A 2019. évi légszennyezettségi index értékelése 

mérőállomás neve 

légszennyezettségi index légszennyezettségi in-
dex a legmagasabb in-

dexű komponens 
alapján 

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 CO O3 

Mosonmagyaróvár 
(Gulyás Lajos u. 5., 

városi háttér) 

kiváló 
(1) 

kiváló 
(1) 

kiváló 
(1) 

jó 
(2) 

- 
kiváló 

(1) 
jó 
(2) 

jó 
(2) 

 

Az egyes mért légszennyező anyagok esetén az éves átlagkoncentráció nagysága 2019-ben (a napi határérték túllépés ará-

nya) 

mérőállomás neve 

az éves átlagkoncentráció nagysága a 24 órás átlagos alapján, µg/m3 
(a határérték túllépés gyakorisága, %) 

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 CO O3 

Mosonmagyaróvár 
(Gulyás Lajos u. 5., 

városi háttér) 

2,2 
(0 %) 

14,9 
(0 %) 

24,5 
(-) 

19 
(0,55 %) 

- 
561 

(0 %) 
85,3 

(9,4 %) 

 

A mérőállomás 2019. évi levegőterheltségi szint mérési adatai alapján megállapítható, hogy a mérőál-

lomás esetén a mérések között kis arányban előfordultak a szálló por (PM10) esetén határérték túllépé-

sek, ennél jelentősebb arányban ózon napi határérték túllépések. Összességében megállapítható, hogy 

a vizsgált környezetben a levegő minősége jónak mondható. 

Jánossomorja levegőminőségi állapotát a természeti (éghajlati, meteorológiai) tényezők alakulásától 

függően a háttérszennyezés, valamint a lokális szennyező források (az ipari kibocsátások, a fosszilis 

tüzelőanyagok égetése és a közlekedés) határozzák meg. Az ipari tevékenység döntően a város külső 

részén, iparterületi részeken zajlik, lakóépületek közé ékelődő, jelentős kibocsátással járó ipari tevé-

kenység nincs. A programkészítéshez adatot szolgáltatott gazdálkodó szervezetek közül 4 ipari és szol-

gáltató létesítményei minősíthetők jelentősnek. E cégek pontforrásai a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti érvényes levegővédelmi működési engedélyekkel rendel-

keznek, légszennyezőanyag-kibocsátásaik határérték alattiak. Gázégőik alacsony NOX kibocsátással 

rendelkeznek (LOW NOX kialakítás), az elérhető legjobb technika alkalmazása érdekében a pontfor-

ráshoz kapcsolódó berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamato-

san üzemeltetik, karbantartásukról gondoskodnak, a technológiai előírásokat betartják, az üzemzava-

rok megelőzésével, illetve elhárításával megakadályozzák a rendkívüli levegőszennyeződést. 

Diffúz forrásként a nagylétszámú állattartó telepek ammónia és metán kibocsátásai járulnak hozzá a 

környezet terheléséhez. Esetükben (legalábbis a sertés és a baromfitartás vonatkozásában) a környe-

zetterhelés minimalizálása érdekében az Európai IPPC Iroda által elkészített és az Európai Bizottság 
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által 2017 februárján elfogadott Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing 

of Poultry or Pigs, 2017 referenciadokumentumban foglaltak az irányadók. További működésük feltétele, 

hogy a Bizottság (EU) 2017. február 15-én kiadott, 2017/302 végrehajtási határozatában5 foglaltak 

teljesülését legkésőbb 2021. február 15-ig igazolják.  

A helyhez kötött légszennyező-források által kibocsátott, fenti táblázatokban nevesített szennyező 

anyagokhoz hozzáadódnak a bejelentésre nem kötelezett kibocsátó forrásokon távozó légszennyező-

anyagok, amelyek elsősorban a lakosság energiaigényének kielégítéséből (fűtés, használati melegvíz 

előállítás, főzés) származnak. Az ország egész területére kiterjedő általános tapasztalat, hogy az ide 

kapcsolódó légszennyezőanyag-kibocsátás jelentős mértékű és különösen a szén és a tűzifa felhaszná-

lás okoz fajlagosan lényegesen több kén-dioxid, illetve – a tökéletlen égés következtében – szén-mon-

oxid- és koromkibocsátást, mint a jól szabályozható, korszerű fűtőművek. 

Emellett fontos, a nagy részben antropogén hatások következtében, fotokémiai folyamatok során ke-

letkező légszennyező anyagok a troposzférikus ózon és a nitrogén-dioxid. Jelentőségük Jánossomorja 

esetében azért is kiemelt, mivel a városon áthaladó fő közlekedési út forgalmának kellemetlen velejárói. 

Az O3, mint másodlagos, földfelszín közeli szennyezőanyag képződésében az un. prekurzor, primér 

anyagok (NOX, CO, illékony szerves anyagok, más szerves vegyületek) játszanak szerepet. A reakciók-

hoz az energiát az intenzív napsugárzás adja, ezért az O3 koncentrációja nyáron nagyobb, de emellett 

jellegzetes napi menettel is rendelkezik. Tényleges koncentrációjának alakulását a fotokémiai folyama-

tok mellett az emisszió, a transzport folyamatok és az időjárás együttesen határozzák meg. A nitrogén-

dioxid is jellegzetes napi és évi menettel rendelkezik. A nyári hónapokra alacsonyabb havi átlag jel-

lemző, míg a téli hónapokban magasabb e vegyület koncentrációja. 

A közúti közlekedés következtében elsősorban nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szénhidrogének, kén-

dioxid, korom és ennek felületén policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), valamint a ma már egyre 

kevésbé jellemző ólomszennyezés kerül a település légterébe, gyakorlatilag a talajszinttől legfeljebb 0,5-

1 magasságban lévő kibocsátóforrásokon (kipufogócsöveken). Másodlagos hatásként a gépjárművek 

által felkevert por jelenthet légszennyezést. A szennyezőanyagok várható koncentrációi az út-menti 

területeken az aktuális meteorológiai viszonyoktól függően is változnak. A szakirodalomban ismerte-

tett, különböző terjedési modellekkel számított adatok szerint a gépjárművek által kibocsátott lég-

szennyezőanyagok koncentrációi az út tengelyétől mért 8-10 m távolságban általában felére csökken-

nek, hatásuk azonban még 150-200 m távolságban is kimutatható. Itt kell még megjegyezni, hogy a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság adatai alapján országosan és Jánossomorján is 1990 óta jelentősen csök-

kent a légszennyező anyagok kibocsátása és javult a környezeti levegőminőség. 

 

 
5 a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következ-
tetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról 
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3.2.  Vizek 

3.2.1.  Felszíni vizek 

 

A Hanság fő befogadó vízfolyása a Hansági-főcsatorna, amely Tárnokrétitől nyugatra torkollik a Ráb-

cába. A főcsatorna szerepe a Fertő-tó vízszintjének szabályozásban jelentékeny, mivel vízeresztésre és 

betáplálásra egyaránt alkalmas. 

A kistáj a Rábca és a Hansági-főcsatorna vízgyűjtő területén helyezkedik el. Jánossomorja a vízgyűjtő 

gazdálkodási tervezés szempontjából a Rábca és Fertő-tó tervezési alegységhez tartozik (VGT 1-2). 

A Répce-Rábca ide tartozó szakasza 25 km, az Ikváé 8 km, a Kardos-éré 3 km, a Kis-Rábcáé 2 km 

hosszú, de e természetes vízfolyásokon kívül még nagyszámú belvízcsatorna is behálózza a tájat. Ez 

utóbbiak együttes hosszúsága kb. 480 km, közülük a déli peremen a Szegedi- (16,6 km) az északin a 

Mosonszentjánosi- (16 km) és a Kimle-Szolnok-Lébényi- (13,2 km) csatornák a legfontosabbak. Mér-

sékelt lefolyású terület. 

A táj fő vízfolyásainak vízállását és vízhozamát a Rábca és a Hansági-főcsatorna bősárkányi vízmércé-

nél mért adatai szemléltetik:  

Vízfolyás Vízmérce 
LKV LNV KQ KÖQ NQ 

cm m3/s 

Rábca Bősárkány -90 312 2 4 40 

Hansági-főcsatorna Bősárkány 30 420 2 4 45 

 

Az árvizek időszaka a csapadékos nyárelő, míg a kisvizekre gyakorlatilag az év minden szakában lehet 

számítani, ha szárazság van. A dunai árvizek visszahatása főként a Mosoni-Dunán és a Rábcán érzé-

kelhető, ilyenkor visszaduzzasztás keletkezik a Dunától a Mosoni-Dunán és a Rábcán keresztül. 

A vízfolyások minőségét általában II. osztályúnak ítélik, de az Ikva torkolata alatt kisvízkor a Hansági-

főcsatorna is III. osztályú (Dövényi, 2010).  

A Hanságnak a sűrű csatornahálózat miatt ma már állandó jellegű állóvize nincs, de az időszakosan víz 

borította felszín megközelíti a 3000 ha-t. Ezek a belvizek általában tavasszal, nyárelőn jelentkeznek.  

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 

KvVM-BM együttes rendeletben Jánossomorja nem szerepel. 

A tervezési terület ingatlanjai nem tartoznak a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi me-

derkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) 

Korm. rendelet hatálya alá. 
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3.2.2.  Felszín alatti vizek 

 

Jánossomorja a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besoro-

lásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete, valamint a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján érzékeny területen fekszik. 

Mivel a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/év értéket, a 

település 2.a) alkategóriába tartozik: 

 

A talajvíz Jánossomorja közigazgatási területén a felszín alatt átlagosan 1-2 m mélyen jár, csapadékos 

években helyenként a felszínre is tör. Jellegét tekintve kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, ke-

ménysége mérsékelt. A szulfáttartalom helyenként meghaladja a 600 mg/l-es koncentrációt, ami tőze-

ges-lápos területeken nem rendkívüli. Ennek a földtani adottságnak köszönhető az is, hogy az első 

vízadó réteg minősége az arzén tartalom által is veszélyeztetett. A talajvíz nitráttal való szennyezettsé-

géért ugyanakkor elsősorban a mezőgazdaság tehető felelőssé. 

2017-ben az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján, a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálat megbízásából elkészült a Mosonmagyaróvár szénhidrogén koncesszi-

óra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmánya, melynek értékelése 

a hideg és a termálvizet adó hidrodinamikai egységekre is kiterjedt. A benne foglaltak alapján megálla-

pítható, hogy az Északnyugat-Dunántúl (pt.1.1) porózus termál víztesten 3 termálkút üzemel Moson-

magyaróváron, illetve további 2-2 db Lébényben és Lipóton. Jánossomorja közigazgatási területén a 

létesítéskor 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kút jelenleg nincs. A területet érintő ter-

málvíztest mennyiségi állapota jónak tekinthető, a sekély porózus víztestek közül ugyanakkor több 

gyenge besorolású. Javaslataik alapján különös figyelmet kell szentelni a termálvíztartóra is, melyből 

már jelenleg is több célra hasznosítják a hévizet. 
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A tanulmány hangsúlyozza, hogy a szénhidrogén-termelések, valamint a kapcsolódó víz-visszasajtolá-

sok és a területet érintő jövőbeli esetleges geotermikus hasznosításokhoz kapcsolódó hévíztermelések, 

geotermikus termelések-visszasajtolások közötti összefüggések tisztázására eddig nem került sor, de 

alapvető fontosságú feladat kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy a konkrét kutatási, termelési helyszí-

nek ismeretében a késő-pannóniai hévízrezervoárok térségében szükség lesz mind a termelési körzetek 

lokális, mind a kapcsolódó termálvíztest regionális hidrogeológiai értékelésére, a meglévő és várható, 

vagy lehetséges kölcsönhatások modellezésére. A hidrogeológiai vizsgálatok alapján a termálvíztestet 

érintő kedvezőtlen hatások csökkentésére, vagy megelőzésére kidolgozott intézkedéseket – a víz-

gyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében – a vo-

natkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervbe is be kell illeszteni. 

 

3.2.3.  Ivóvíz 

 

A jánossomorjai térség vízellátó rendszerét a jánossomorjai vízműtelep látja el és alapvetően a fekete-

erdei ivóvízbázis táplálja. A telep üzemeltetési területe Jánossomorja, Jánossomorja-Újtanya, Várbalog 

és Albertkázmérpuszta településeket foglalja magába. A jánossomorjai vízműtelepnél elhelyezkedő 

vízbázis kiváltását az tette szükségessé, hogy az egyre nagyobb mértékű műtrágya-felhasználás követ-

keztében nitrát, illetve természetes eredetű arzén jelent meg az ivóvízben. Ezt követően csatlakozott 

a térség a mosonmagyaróvári vízellátó rendszerhez, ahonnan távvezetékről érkezik az országos szinten 

is egyedülállóan tiszta feketeerdei ivóvíz. A víz továbbítása a hálózatra csatlakoztatott településekre a 

vízműtelepről történik. Az elosztórendszer szerves részét képezi a jánossomorjai 200 m3-es és a vár-

balogi 50 m3-es hidroglóbusz, melyeknek feladata a nyomáskiegyenlítés és a szükséges vízmennyiség 

biztosítása üzemszünet esetén. 

Míg Jánossomorja település ivóvízellátását a Mosonmagyaróvár-feketeerdei vízmű biztosítja, addig Já-

nossomorja-Hanságliget településrész ellátása, a központi településtől való nagy távolsága miatt, saját 

vízművel megoldott. Ennek figyelembevételével a Jánossomorján 2017-2019. között szolgáltatott ivó-

víz mennyiségi adatairól az alábbi táblázat tájékoztat. A településen ténylegesen szolgáltatott vízmeny-

nyiség döntő hányada (valamivel több, mint 80 %) a lakossági ellátásra fordítódott. 

évek 

a hanságligeti vízmű 
által termelt víz  

a feketeerdei vízmű ál-
tal szolgáltatott víz 

ténylegesen szolgálta-
tott víz* 

1.000 m3/év 

2017. 11,54 265,96 221,16 

2018. 11,22 322,87 229,79 

2019. 10,88 295,4 250,19 

* a hálózati és szolgáltatási veszteség, illetve belső technológiai felhasználás nélkül 
 

A közüzemi ivóvízvezeték hálózatba a lakások közel 100 %-a be van kötve (a vezetékes ivóvízháló-

zatba bekötött lakások számának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat), a közüzemi ivóvízhálózat 

hossza 49,3 km (KSH 2018). 
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 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Közüzemi ivóvízvezeték-
hálózatba bekapcsolt laká-
sok száma Jánossomorján 
(db) 

2.037 2.037 2.084 2.100 2.121 2.150 2.174 2.194 2.207 

 

Az ivóvíz-szolgáltatás főbb adatai 2018-ban (KSH): 

- a gerincvezeték hossza: 49,3 km; 

- a mértékadó kapacitás: 25.000 m3/nap; 

- vízellátás módja: hálózati 

- összes szolgáltatott vízmennyiségvízigény: 229.790 m3/év 

Jánossomorja közigazgatási területén a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. re-

gionális feladatokat ellátó hulladéklerakót üzemeltet. A létesítmény ivóvízbázissal nincs kapcsolatban, 

ezért – bár a környező ingatlanok egy részére tartós környezeti kár van bejegyezve – a lakosság ivó-

vízellátását semmilyen körülmények között nem veszélyezteti. 

Az AQUA Szolgáltató Kft. az ivóvíz céljára termelő kutak vizének vizsgálatát negyedéves gyakoriság-

gal, eltérő paramétersorra, de a mindenkor érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedélyében foglal-

taknak maradéktalanul megfelelve elvégezteti. A hanságligeti kút (helyi elnevezése: Hanságliget kerület 

2. sz. kút; kataszteri száma: K-102) 2018-2019. évi vízvizsgálatait a Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-

mányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium (jelenleg 

érvényes akkreditálási okiratszám: NAH-1-1341/2019), valamint az AQUA Szolgáltató Kft. Vizsgáló-

laboratórium (jelenleg érvényes akkreditálási okiratszám: NAH-1-1650/2019) végezte. A rendszeres 

vizsgálatok az alábbi komponensekre terjednek ki:  

- kémiai vizsgálatok: fajlagos vezetőképesség, pH, KOIps, oldott oxigén, kalcium, magnézium, 

klorid, szulfát, nitrát, nitrit, ammónium, hidrogénkarbonát, m-lúgosság, összes keménység, 

vas, mangán, antimon, bór, higany, kadmium, króm, nikkel, ólom, réz, szelén, alumínium, an-

ionaktív detergens, fenol index, AOX (adszorbeálható szerves halogenidek), TPH (összes ali-

fás szénhidrogén); 

- bakteriológiai vizsgálatok: E-coli, Coliform-szám, baktériumszám 22 °C-on;  

- izotóp vizsgálatok: trícium Bq/l-ben kifejezve; 

- egyéb összetevők: peszticidek, trihalo-metán, radon, összes alfa-aktivitás, összes-béta aktivitás. 

A Hanságliget kerület 2. sz. kút vonatkozásában a szolgáltató által az Országos Vízügyi Igazgatóság 

részére megküldött adatok közül a 2018. és 2019. évek eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze, 

ahol a kimutathatósági határ alatti koncentrációkat „k. a.” jelöli. 
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A Hanságliget kerület 2. sz. kút 2018. és 2019. évi vízvizsgálati eredményei 

paraméter határérték 
2018. 2019. 

I. II. III. IV. I. II. III. IV 

pH ≥6,5 és 9,0≤ 7,7 7,56 7,57 7,82 7,56 7,5 7,11 7,41 

EC (µS/cm) 2500 560 488 494 506 493 449 489 429 

KOIps (mg/l) 5 * k. a. k. a. - k. a. k. a. k. a. 0,38 k. a. 

Összes keménység (CaO/mg/l) - - 154 - 27,6 - 148,7 126,6 166 

lúgosság (m) (mmol/l) - - 5,2 - 5,2 - 51,4 5,02 5,04 

oldott oxigén (laborban mérve) - - 6,37 - - - - - - 

kalcium (mg/l) - - 63,8 - - - 66,6 59,9 78,0 

magnézium (mg/l) - - 28,0 - - - 24,1 18,6 24,8 

vas (mg/l) - 0,032 k. a. 0,04 k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. 

mangán (mg/l) - 0,028 k. a. k. a. - k. a. 0,043 0,05 k. a. 

ammónium (mg/l) - k. a. k. a. k. a. 0,054 k. a. k. a. k. a. k. a. 

klorid (mg/l) 250 * 7 0,54 - 5,54 - 3,8 8,5 5,8 

szulfát (mg/l) 250 * - 31,0 - 48,0 - 29,0 16,0 51,0 

hidrogénkarbonát (mg/l) - - 317 - - - 313,5 306,1 307 

nitrát (mg/l) 50 k. a. k. a. k. a. k. a. - k. a. k. a. k. a. 

nitrit (mg/l) 0,5 k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. 

antimon (µg/l) 5,0 - k. a. - - - - - - 

anionaktív detergens (mg/l) - - k. a. - - - - - - 

fenol index (fotometriás) (µg/l) - - k. a. - - - - - - 

AOX (µg/l) - - k. a. - - - - - - 

alumínium (µg/l) - - k. a. - - - - - - 

bór (µg/l) 1000 - k. a. - - - - - - 

kadmium (µg/l) 5 - k. a. - - - - - - 

króm (µg/l) 50 - k. a. - - - - - - 

réz (µg/l) 2,0 - k. a. - - - - - - 

nikkel (µg/l) 20 - k. a. - - - - - - 

ólom (µg/l) 10 - k. a. - - - - - - 

higany (µg/l) 1 - k. a. - - - - - - 

szelén (µg/l) 10 - k. a. - - - - - - 

trícium (bq/l) - - k. a. - - - - - - 

radon (Bq/l) - - 18,5 - - - - - - 

összes-alfa (Bq/l) - - k. a. - - - - - - 

összes-béta (Bq/l) - - k. a. - - - - - - 

TPH (µg/l) 100 - - k. a. - - - - - 

E. coli 0 0 - - - - - - - 

telepszám 22 °C-on 100 0 - - - - - - - 

Coliform bakt. - 0 - - - - - - - 

* indikátor vízminőség parametrikus érték 
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A feketeerdei ivóvízbázisról szolgáltatott víz minőségéről az alábbi táblázat adatai tájékoztatnak. 

 

A feketeerdei ivóvízbázisról szolgáltatott víz minőségének átlagos értékei 2018. és 2020. között 

paraméter határérték 
évek 

2018. 2019. 2020. 

ammónium-ion (mg/l) 0,5 k. a. k. a. k. a. 

nitrát (mg/l) 50 5,65 5,95 5,73 

nitrit (mg/l) 0,5 k. a. k. a. k. a. 

vas (µg/l) 200 k. a. k. a. k. a. 

mangán (µg/l) 50 k. a. k. a. k. a. 

klorid (mg/l) 250 19,8 19,2 19,72 

KOIps (mg O2/l) 5 k. a. k. a. k. a. 

összes keménység (mg CaO mg/l) 50-350 129 119 131,3 

kalcium (mg/l) - 65 57 70,6 

magnézium (mg/l) - 16 17 14,3 

lúgosság (mmol/l) - 4,15 4,05 4,23 

pH ≥6,5 és ≤9,5 7,6 7,8 7,69 

fajlagos elektromos vezetőképesség (µS/cm) 2500 428 428 430 

szulfát (mg/l) 250 25 28 30,6 

zavarosság (NTU) 
nincs szokatlan 

változás 
k. a. k. a. k. a. 

ortofoszfát (mg/l) - k. a. k. a. k. a. 

Coliform baktérium (db/100 ml) 0 0 0 0 

Escherichia coli (db/100 ml) 0 0 0 0 

telepszám 22 °C-on (db/1 ml) 
nincs szokatlan 

változás 
0 0 0 

Entercoccus szám (db/100 ml) 0 0 0 0 

vízhőmérséklet (°C)  - 11,9 12,2 11,9 

bór (mg/l) 1 k. a. k. a. k. a. 

nátrium (mg/l) 200 8 8,2 7,96 

kálium (mg/l) - 1,55 1,6 1,6 

oldott orto-foszfát (mg/l) - k. a. k. a. k. a. 

oldott oxigén (mg/l) - 1,5 1,6 1,5 

fenolindex (mg/l) 10 k. a. k. a. k. a. 

anionaktív-detergens (mg/l) - k. a. k. a. k. a. 

kationaktív detergens (mg/l) - - k. a. k. a. 

nemionos detergens (mg/l) - - k. a. k. a. 

AOX (adszorbeálható szervesen kötött halogének, µg/l) 20 k. a. k. a. k. a. 

heptaklór (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

antimon (µg/l) 5  - k. a. k. a. 

kadmium (µg/l) 5  - k. a. k. a. 

arzén (µg/l) 10  - k. a. k. a. 

króm (µg/l) 50  - k. a. k. a. 

réz (µg/l) 2000  - k. a. k. a. 

ólom (µg/l) 10  - k. a. k. a. 
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higany (µg/l) 1  - 0,2 0,2 

nikkel (µg/l) 20  - k. a. k. a. 

szelén (µg/l) 10  - k. a. k. a. 

aluminium (µg/l) 200  - k. a. k. a. 

ALFA-HCH (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

pendimetalin (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

endoszulfán i (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

dimeténamid-p (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

dezetil-atrazin (µg/l) - 0,01 0,01 k. a. 

DDT/DDD/DDE összesen (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

klór-pirifosz (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

dikamba (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

aldrin (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

2,4-diklór-fenoxi-ecetsav (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

klórtalonil (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

MCPA (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

gamma-HCH (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

béta-HCH 1 - műoldat (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

acetoklór (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

atrazin (µg/l) - 0,01 0,01 k. a. 

bentazon (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

simazin (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

terbutilazin (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

heptaklór-epoxid (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

endoszulfán II (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

glifozát (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

metolaklór (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

endoszulfán-szulfát (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

metribuzin (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

DELTA-HCH (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

tebukonazol (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

dezizopropil-atrazin (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

dieldrin (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

metazaklór (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

AMPA (µg/l) - k. a. k. a. k. a. 

összes alifás szénhidrogén (C5-C40, µg/l) 100 k. a. k. a. k. a. 

trícium (Bq/l) 100 0,75 0,85 0,84 

radon (Bq/l) 100 4,7 5 4,5 

összes indikatív dózis (mSv/év) 1,0 k. a. k. a. k. a. 

 

A táblázatokban közölt vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a jánossomorjai ivóvízhá-

lózatban szolgáltatott víz minősége nem kifogásolható, hiszen egyik vizsgált paraméter mért értéke 

sem haladja meg az egészségügyi határértéket. A rendszeres ellenőrző vizsgálatok biztosítják az egész-

séges ivóvíz szolgáltatást, valamint, hogy Jánossomorja ivóvízhálózatába szennyezés nem kerülhet.  
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3.2.4.  Szennyvíz 

 

A jánossomorjai szennyvíztisztító telep Jánossomorja, Mosonszolnok, Újrónafő és Várbalog települé-

sek, elválasztott rendszerű csatornahálózaton keresztül érkező szennyvizét tisztítja (Jánossomorja-

Hanságliget településrészen nincs kiépített szennyvíz elvezető rendszer). Az eleveniszapos biológiai 

technológiát alkalmazó telep külterületi részen található, napi 1500 m3 szennyvíz kezelését biztosítja. 

Műtárgyai és technológiája 2008-2009. folyamán esett át egy átfogó korszerűsítésen, de a fejlesztés 

azóta is folyamatos, legutóbb az iszapvíztelenítő présgép korszerűsítése valósult meg, 2017-ben6. Nap-

jainkban a tisztított szennyvíz nagy biztonsággal képes megfelelni az előírt határértékeknek. 

A tisztítómű alapadatai: 

- mechanikai tisztítási fokozatú kapacitás:  1.500 m3/nap 

- biológiai tisztítási fokozatú kapacitás:   1.500 m3/nap 

- III. fokozatú tisztítási kapacitás:   1.500 m3/nap 

- lakosegyenértékben kifejezett kapacitás:  8.750 LE 

Az eleveniszapos biológiai tisztítási technológia 2019. évi terhelési jellemzői: 

- átlagos hidraulikai terhelés:    1.087,5 m3/nap 

- átlagos lakosegyenértékben kifejezett terhelés:  11.468,3 LE 

- maximális hidraulikai terhelés:    1.260 m3/nap 

- maximális lakosegyenértékben kifejezett terhelés: 20.880 LE 

A szennyvíztisztítóban kezelt szennyvíz és a keletkezett szennyvíziszap mennyiségéről az alábbi táblá-

zat tájékoztat. 

évek 
tisztított szennyvíz 

mennyisége 
(m3/év) 

keletkezett szennyvíz-
iszap 
(t/év) 

2017. 370.110 158,1 

2018. 396.420  234,78 

2019. 392.280 141,15 

   

A szennyvíz két nyomóvezetéken érkezik a telepre, Újrónafő és Jánossomorja irányából. Gravitációsan 

kerül összegyűjtésre, de a sík terepen átemelőkbe telepített búvárszivattyúk szükségesek a szennyvíz 

időnkénti magasabb szintre emeléséhez, illetve a szennyvíztelep felé továbbításhoz. Az átemelőkben 

található búvárszivattyúk cseréje folyamatos. Ez nemcsak az üzemeltetés biztonsága, de az energiaha-

tékony működtetés miatt is fontos. A korszerűbb szivattyúk hatékonysága ugyanis jobb, fenntartási 

költségeik alacsonyabbak. A szolgáltató 2018-ban 1 db, 2017-ben pedig 2 db átemelő szivattyú cseréjét 

valósította meg a város szennyvízátemelőiben. 

 
6 Az iszapvíztelenítő présgép korszerűsítésének köszönhetően a besűrített iszap nagyobb hatékonysággal veszti el az iszap-
vizet, így magasabb (~20 %-os) szárazanyag-tartalmú szennyvíziszap állítható elő. A hatékony víztelenítés következtében 
kevesebb szennyvíziszap kerül hulladéklerakóban ártalmatlanításra, azaz csökken a környezetterhelés mértéke. 
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A szennyvíztelepre beérkező szennyvíz először finomrácson folyik keresztül, majd egy hosszanti átfo-

lyású, légbefúvásos homokfogóba jut. A mechanikailag így előtisztított szennyvíz ezután a tisztítórend-

szer első lépcsőjébe, egy hármas tagolású, levegőztetett medencébe kerül. Itt történik a szerves anya-

gok lebontása. Ezt követően a víz a második fokozatba jut, ahol újabb szervesanyag-lebontáson megy 

keresztül, majd utókezelésként a megtisztított víz átfolyik egy utóülepítőn és a mosonszentjánosi öv-

csatornába jut. A fölösiszap iszapcentrifugában kerül víztelenítésre és besűrítésre.  

A telepi kezelőszemélyzet munkáját számítógépes folyamatirányító rendszer és online mérőszondák 

segítik. A szennyvíztisztító előírásszerű működését a környezetvédelmi hatóság rendszeres időközön-

ként ellenőrzi. Ezen felül az AQUA Szolgáltató Kft. önellenőrzés keretében havi rendszerességgel 

megvizsgálja a befolyó és elfolyó szennyvíz minőségét. A telepre folyékony hulladék beszállítása is 

lehetséges, kezelése a vonatkozó engedély előírásai szerint történik meg. 

Jánossomorján a szennyvíz csatornahálózat beruházásainak köszönhetően, illetve a szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítésével, bővítésével együtt kedvezően alakult a lakások csatornahálózatra történő csatla-

kozása is. Az Önkormányzat 2018-ban is tovább folytatta a szennyvíz csatornahálózat felújítási mun-

kálatait, melynek keretében Jánossomorjai szennyvízelvezető rendszer gépészeti berendezéseinek cse-

réjét, valamint új gépészeti berendezések beszerzését, a főátemelő és a szennyvíztelep közötti szenny-

víz nyomóvezeték bővítését valósította meg. 

A városban a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózat 2019-ben 40 km hosszú volt.  

2019. év végére Jánossomorján a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba a lakások 91,9 %-a (2.057 db) 

lett bekötve. A szennyvíz csatornahálózatra csatlakozott lakások, tartózkodás céljára szolgáló ingatla-

nok, gazdasági épületek számáról, illetve a KSH nyilvántartásában szereplő összes lakás számához 

viszonyított arányáról az alábbi táblázat tájékoztat. 

  2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Lakásszám (db) 2.181 2.187 2.202 2.202 2.206 2.211 2.218 2.227 2.229 2.236 

Szennyvízhálózatba bekötött lakások 
száma (db) 

1.719 1.980 1.980 1.943 1.953 1.976 2.002 2.021 2.031 2.057 

Szennyvízhálózatra csatlakozott la-
kások aránya (%) 

78,8 90,5 89,9 88,2 88,5 89,3 90,2 90,7 91,1 91,9 

 

3.2.5.  Csapadékvíz 

 

Az utóbbi években egyre intenzívebb esőzések fordulnak elő Magyarország területén, így Jánossomor-

ján is. Bár az Önkormányzat az elmúlt 2 évtizedben kiemelt figyelmet fordított a probléma kezelésére, 

a meglévő csapadékvíz szikkasztó, elvezető rendszer nem mindig, vagy nem megfelelő gyorsasággal 

képes elvezetni a lehulló vizeket. 

A város területén a csapadékvíz elvezetése nyílt vízelvezető árkokban történik, a vízelvezető árkokat 

rendszeresen karbantartják.   



ABU Hungary Mérnökiroda Kft. – Jánossomorja város környezetvédelmi programja 2021-2025. 

 

 

 24 

A csapadékvíz elvezetést nem helyi rendeletekkel szabályozzák, hanem az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Korm. rendelet (OTÉK) alapján7. A 

csapadékvíz elvezetésének (esővíz elvezetésének) részletes szabályait az OTÉK 47. §-a foglalja magá-

ban. Folytatva az előző években megkezdett munkát, Jánossomorja Város Önkormányzata a felméré-

sek alapján legproblematikusabb helyeken, az OTÉK-ban foglaltaknak megfelelve, csapadékvíz elve-

zető árkok, illetve szikkasztó árkok kiépítésével, fejlesztésével kívánja a csapadékvíz elvezetés nehéz-

ségeit megoldani. 

Mivel a csapadékvíz nagyon fontos szerepet játszik a föld természetes vízkészletének körforgásában, 

az esővízzel való felelős gazdálkodás egyre fontosabbá válik. A klímaváltozás hatására a csapadékvíz 

intenzitása jelentősen nő, miközben az egybefüggő csapadékmentes napok száma kitolódik, a hőmér-

séklet emelkedik. Kiszámíthatatlan jelenleg, hogy Magyarországon mely települést és mikor és évente 

hány alkalommal ér el egy-egy 50-100 éves gyakoriságú eső, miközben a csapadékvíz-elvezető hálózat 

általában a maximum 2-4 éves gyakoriságú csapadékvízre méretezett. A csapadékvíz elvezetése helyett 

érdemes ezért – legalább egy részének – a szabályozott keretek közötti újra felhasználásra törekedni, 

ami segíthet kezelni a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségeket.  

Vagyon- és életvédelmi szempontból minden településnek, Jánossomorjának is érdemes átvizsgáltatnia 

a meglévő csapadékvíz rendszerét és integrált gazdálkodásra váltania, illetve a tervezett fejlesztéseket 

már egy integrált csapadékvíz gazdálkodási terv szerint végrehajtani. Mindezek mellett pedig nem sza-

bad megfeledkezni arról, hogy az átállás nemcsak a közterület fenntartását érinti, hanem az ingatlan-

tulajdonosokra is feladatot ró a későbbiekben.  

 

3.3.  Talajok 

 

A talaj hazánk legfontosabb – feltételesen megújuló – természeti erőforrása. Alapvető tulajdonsága a 

termékenység, vagyis hogy képes a növényeket a növekedésükhöz szükséges tápanyagokkal és vízzel 

ellátni. Ezt a tulajdonságát használja fel az ember a mezőgazdasági termelés során. Talajkészletünk 

ésszerű hasznosítása, termékenységének megóvása és védelme a mezőgazdaság és a környezetvédelem 

közös feladata. A talajvédelem hosszú távú stratégiájának megvalósítása ugyanakkor csak a környezeti 

erőforrások egységes védelmének, fenntartható használatának figyelembevételével valósítható meg. 

Hazánkban a talajok védelmét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény deklarálja, 

meghatározva a talajvédelemmel összefüggő tevékenységek, valamint az esetleges hatósági eljárások, 

szankciók körét.  

Jánossomorja változatos felépítésű és átmeneti jellegekkel színezett környezete talajtani adottságaiban 

is tükröződik. A talajképző tényezők (alapkőzet, éghajlat, növénytakaró) változatossága következtében 

a területen is több talajtípus fordul elő. A terület talajainak képződésében a területet határoló, illetve 

átszelő vízfolyások (Hansági-főcsatorna, Rábca folyó) játszottak meghatározó szerepet. Jánossomorja 

közigazgatási területén az alábbi főbb talajtípusok találhatók: 

 
7 Bár az önkormányzat az adott településre helyi rendelettel külön speciális szabályokat is előírhat. 
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Forrás: MTA-TAKI Magyarország genetikus talajtérképe 

Jelmagyarázat: 

20 – réti csernozjom talajok 

21 – terasz csernozjom talajok 

30 – réti talajok 

32 – lápos réti talajok 

35 – rétláp talajok 

36 – lecsapolt és telkesített rétláp talajok 

 

Jánossomorjától északra, a Mosoni-sík területén, ahol a talajvíz hatása már kevésbé érvényesül a löszös 

üledékeken kialakult csernozjom talajképződmények, kisebb részben a hidromorf talajok jellemzőek. 

A magasabb térszínek (mélyebb talajvizű területek) löszös üledéken képződött talajtípusa a vályog 

mechanikai összetételű, kedvező víz- és tápanyag-gazdálkodású, igen jó termékenységű mészlepedékes 

csernozjom (190). A csernozjom talajokon belül önálló típusként elkülönített terasz csernozjom talajok (210) 

nagyobb területi kiterjedésben is megjelennek. Jellemzőjük a felszín közeli talajréteg megjelenése, 

amely jelentősen lerontja a talajszelvény vízgazdálkodását és ezáltal a termékenységét. 

Azokon a térszíneken, ahol a talajvíz a talajszelvény morfológiájában is megjelenik, a löszös üledéken 

réti csernozjom talajok (200) képződtek. Ahol a felszín közeli kavicsréteg a termőréteg vastagságát nem 

korlátozza, a legkedvezőbb termékenységű réti csernozjom talajok képződtek. A csernozjom talajkép-

ződmények hazánk legtermékenyebb talajainak számítanak, ezáltal a Mosoni-sík mezőgazdasági ter-

melésének alapját jelentik. Szinte teljes mértékben szántóként hasznosulnak. 

A településtől délre szinte kizárólag talajvíz hatása alatt álló „hidromorf” talajképződményekkel talál-

kozhatunk. Ezeknél a talajoknál a felszín közeli talajvíz, illetve a talajfelszín időszakos vízborítottsága 

különböző típusok kialakulását tette lehetővé. Ezek közül a mezőgazdasági termelés szempontjából a 

legkedvezőbb típust a réti talajok (300) képviselik.  Ennél a típusnál az időszakosan túl nedvességviszo-

nyok és a levegőtlenség hatása alatt képződött szervesanyag a talaj humuszos szintjét szürkésfeketére 

színezi. A réti talajok humuszos rétege egyenletesen humuszos A-szintre és fokozatosan csökkenő 

szervesanyag tartalmú B-szintre különíthető el. Ez utóbbi azonban sokkal rövidebb, mint a csernoz-
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jom talajok B-szintje. Többségük jó vízgazdálkodású, s a nem mélyen elhelyezkedő talajvízből a növé-

nyek száraz időszakban is elegendő nedvesség utánpótláshoz jutnak. Tápanyag szolgáltató képességük 

általában jó. A réti talajok nagy részét szántóként hasznosítják. 

A mélyebben fekvő területrészeken (Hanság medence) a gyakrabban jelentkező időszakos felszíni víz-

borítások már nem tették lehetővé a réti talajképződési folyamatok kialakulását. Ezeken a területeken 

a réti talajok és a láptalajok közötti átmenetet képező lápos réti talajok (320) képződtek. Mezőgazdasági 

hasznosításuk rét legelő. 

A Hanság medence legmélyebben fekvő területrészein a talajok az év legnagyobb részében állandó 

vízborítás alatt állnak és az ettől mentes időszakokban is vízzel telítettek. Az állandó vízhatás követ-

kezményeként a növényzet – elsősorban vízi növényzet: nád, sás, káka – elhalása után a szerves ma-

radványok a víz alatt vagy vízzel telítve, tehát levegőtlen körülmények között bomlanak le. A humifi-

káció ilyen esetekben tőzegképződéssel társul. A rétláp talajok (350) esetében a talajszelvény felépítésé-

ben különböző korú és vastagságú tőzegrétegek vesznek részt és a felszínt gyakran koturéteg alkotja. 

Vízgazdálkodásuk szélsőséges. Azok a szintek, amelyeket rendszerint magasan álló talajvíz kapillárisan 

telít, egész éven át nedvesek, a felszínen lévő rétegek a szárazabb időszakokban kiszáradnak. Mező-

gazdasági hasznosításukat a szélsőséges vízháztartásuk akadályozza, viszont a természetvédelem szem-

pontjából értékes növénytársulásoknak adnak otthont. 

A belvízzel veszélyeztetett mezőgazdasági területeket a következő térkép ábrázolja. 

 
Forrás: MePAR 

A Hanság rétláp talajainak mezőgazdasági hasznosítására az 50-es években a Hansági-főcsatorna épí-

tésével nagy volumenű lecsapolási program indult. A lecsapolás során ugyanis a terület mentesül a 

felszíni vízborítástól és a talajvíz is mélyebbre süllyed. Ez a talaj erősebb kiszáradását eredményezi. Ma 

már az a vélemény, hogy a lápterületek lecsapolása több kárt okozott, mint hasznot, különösen, ha a 

természetvédelem szempontjait is figyelembe vesszük a mérlegeléskor. Jelenleg a lápterületek nagy 
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részben a természetvédelem célterületei és mesterséges vízpótló beavatkozásokkal igyekeznek helyre-

állítani a lecsapolt területek vízellátását. 

Jánossomorja közigazgatási területe a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés szempontjából a nit-

rátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007 (VI. 

1.) FVM rendelet értelmében érzékenynek számít. A nitrátérzékeny területeken a tápanyagok felszíni 

és felszín alatti vizekbe jutásának megelőzésén van a hangsúly a mezőgazdasági tevékenység során, 

melyet az Európai Unióban a Tanács 91/676/EGK irányelve ír elő. Az előírások betartása a kölcsönös 

megfeleltetés rendszerében a mezőgazdasági támogatásokat igénybe vevőknél kerül ellenőrzésre. A 

vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program 

részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 

tartalmazza a nitrátérzékeny területeken kötelezően, azokon kívül ajánlottan betartandó Helyes Mező-

gazdasági Gyakorlat előírásait. 

 

3.4.  Hulladékgazdálkodás 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a hulladékgazdálkodás a hulladék gyűj-

tését, szállítását, kezelését, az ilyen műveletek felügyeletét, a kereskedőként, közvetítőként vagy köz-

vetítő szervezetként végzett tevékenységeket, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések 

üzemeltetését, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozását foglalja magában. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 

rendelkezése alapján – sok minden más mellett – a településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és 

fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi köz-

utak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenn-

tartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési kör-

nyezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), valamint a hulladékgazdálkodás feltételrend-

szerének megteremtése és a helyi lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásának biztosítása is a helyi 

önkormányzat feladata. A törvény egyéb rendelkezései szerint a helyi közszolgáltatási feladatok egy 

részénél az önkormányzat – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően – maga határoz-

hatja meg, hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el, ugyanakkor törvény kötelezheti 

a települési önkormányzatokat egyes közszolgáltatások ellátására. 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2008 (XI. 27.) rendelettel módosított 

6/2004. (VII. 1.), a köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet területi hatálya alapve-

tően csak az adott településre, személyi hatálya pedig annak lakosaira, valamint a településsel valami-

lyen módon kapcsolatban állókra (pl. annak jelképeit használókra, ingatlanhasználókra, a településen 

működő cégekre stb.), a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekre 

terjed ki. Az önkormányzatok felelősek az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásért, 

ennek keretében az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi 
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szintű részletszabályainak meghatározásáért, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasz-

tásáért, a közszolgáltatási szerződés megkötésért. Emellett az önkormányzatok (illetve társulásaik) je-

lentős részben tulajdonosai a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó cégeknek, a hulladékgazdálkodási 

létesítményeknek, eszközöknek. Mint tulajdonos, felelősséggel bírnak ezen hulladékgazdálkodást szol-

gáló vagyon fejlesztésért, pótlásért, cseréjért és működtetésért. Ebből következik, hogy a települési 

önkormányzatnak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó létesítmények kezelésének 

tekintetében be kell tartania a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásait is.  

A közszolgáltatás ellátásának területi lehatárolása, az adott területen minimálisan ellátandó közszolgál-

tatási feladatok meghatározása mindenkor az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv-

ben (a továbbiakban: OHKT) foglaltakkal összhangban kell, hogy történjen8. Az Európai Unió tagál-

lamainak (pontosabban azok illetékes hatóságainak) hulladékgazdálkodási tervet is kell készíteniük, 

melynek önmagában – vagy több tervnek együttesen – az érintett tagállam földrajzi értelemben vett 

teljes területét le kell fedni. Magyarország ennek a feltételnek legutóbb a 2014-2020. közötti időszakra 

szóló, a 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel 

(a továbbiakban: OHT) tett eleget. Ennek részét képezi az Országos Megelőzési Program, az Országos 

Gyűjtési és Hasznosítási Terv pedig szorosan kapcsolódik hozzá. 

Az OHT helyzetértékelést ad az eltelt időszakra vonatkozóan, bemutatja az elmúlt időszak eredmé-

nyeit, továbbá magában foglalja a 2020-ig terjedő szakmapolitikai célkitűzéseket, valamint a szakterü-

leti célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. Bemutatja továbbá a hulladékgazdálkodás jogszabályi 

hátterét, majd hulladékáramonként feltárja az adott hulladékáram kezelésének jelenlegi helyzetét, a ta-

pasztalt hiányosságokat, meghatározva az elérendő célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, 

intézkedéseket. Az OHT-ban foglalt, a közszolgáltatás szempontjából kiemelten fontos részek: 

- a meglévő gyűjtési rendszerek, valamint a hulladékkezelő létesítmények és üzemeltetőik bemu-

tatása; 

- az új gyűjtési rendszer bevezetésére vagy a kezelési kapacitások fejlesztésére vonatkozó igények 

felmérése, továbbá a tervezési időszak során bezárásra kerülő hulladékkezelő létesítményeket, 

valamint a hulladékkezelési infrastruktúra továbbfejlesztésének lehetősége; 

- a jövőbeni ártalmatlanító és kiemelt jelentőségű hasznosító létesítmények területének kiválasz-

tására és kapacitásának tervezésére vonatkozó kritériumrendszer; 

- a hulladékgazdálkodással járó különös gazdálkodási feladatok megoldásához szükséges, terve-

zett hulladékgazdálkodási technológiák, módszerek, célkitűzések;  

- és a célok megvalósítását szolgáló cselekvési program. 

Jánossomorja közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Kisal-

földi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el, a közszolgáltatási díj 

számlázását és a díjak beszedését jelenleg az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. biztosítja. 

 
8 A jelenleg irányadó dokumentumot az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2020. 
augusztus 19-én publikálta Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2021 címmel (a bázisév: 2019.) 
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A lakosság szilárd hulladékának elszállítása kéthetente történik. A háztartásokban képződő hulladék 

mennyiségének függvényében a gyűjtőedényzet mérete 60 és 240 liter között változik, melyet házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtés egészít ki, aminek gyűjtőedényzetét a szolgáltató havi rendszerességgel 

szállítja el. A szelektív hulladék gyűjtése az alábbi frakciókra irányul: 

- papír hulladék, 

- fém hulladék (alumínium italos dobozok, konzervdobozok), 

- műanyag hulladék, 

- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék (italos karton dobozok). 

Az üveg hulladékok elhelyezésére szelektív szigeteken van lehetősége a lakosságnak. 

A Jánossomorja város közigazgatási területén 2017-2019. között, a közszolgáltatás keretén belül gyűj-

tött hulladékok mennyiségéről az alábbi táblázat tájékoztat:  

azonosító 
kód 

hulladék megnevezése 
mennyiség (kg) 

2017. 2018. 2019. 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 551.350 152.830 119.360 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 2.900 3.420 1.470 

20 03 07 lomhulladék 112.980 104.020 86.190 

 

A táblázat adatai esetenként jelentősen eltérnek az egyes években. A változások hátteréről azonban 

kevés információ áll rendelkezése, következésképpen az adatsorok ilyen rövid időtávon nehezen ér-

telmezhetők. Az állapot dokumentálása ugyanakkor fontos, mert ez ad lehetőséget arra, hogy a későb-

biekben a változások követhetők és az egyértelmű(bb) megállapítások megtehetők legyenek. 

A hulladékudvar a nyári időszakban (április 1-től) kedden 12:00-18:00-ig, pénteken 10:00-18:00-ig, 

szombaton 08:00-14:00-ig, a téli időszakban (november 1-től) kedden 10:00-16:00-ig, pénteken 08:00-

16:00-ig, szombaton pedig 08:00-14:00 óra között áll rendelkezésre a lakosság számára. A hulladékud-

var igénybevétele a lakosság részére ingyenes. Az itt elhelyezhető hulladékfajták:  

- Nem veszélyes hulladékok: papír és karton csomagolási hulladék, műanyag csomagolási hulladék, 

fém csomagolási hulladék, üveg csomagolási hulladék, termékként tovább nem használható 

gumiabroncsok, textíliák, kiselejtezett elektronikus és elektromos hulladékok, biológiailag le-

bomló hulladékok, lom. 

- Veszélyes hulladékok: ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és ke-

nőanyagok, veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomago-

lási hulladékok, veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó, fémből készült csomagolási 

hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat, veszélyes anyagokkal szennyezett abszor-

bensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, ólomakkumulátorok, növényvédő szerek, 

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, elemek és akkumulátorok, veszélyes anyago-

kat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések. 

A jánossomorjai hulladékudvarba 2017-2019. között beszállított hulladékokat összefoglalóan a táblá-

zat ismerteti:  
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azonosító 
kód 

hulladék megnevezése 
mennyiség (kg) 

2017. 2018. 2019. 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 8.640 9.280 10.250 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 4.530 4.200 3.290 

15 01 04  fém csomagolási hulladék 3.900 4.950 3.940 

15 01 07  üveg csomagolási hulladék 5.350 7.360 9.400 

16 01 03  hulladékká vált gumiabroncsok 19.850 26.400 17.300 

17 09 04  kevert építési- bontási hulladék 23.610 24.950 27.570 

20 01 36  kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 1.230 2.545 1.590 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 127.340 0 13.180 

20 03 07 lomhulladék 215.390 293.660 387.190 
 

A közszolgáltatási tevékenység racionalizálása és költséghatékonyság növelése érdekében az alábbi vál-

toztatások már a közeljövőben biztosra vehetők: 

- vegyes háztartási hulladék elszállítása – hetente;  

- házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – minden hónap utolsó hétfőjén, illetve keddjén; 

- házhoz menő zöldhulladék gyűjtés – nyáron kéthetente, egyéb időszakokban havonta, télen 

nincs). 

Építési törmelék elhelyezése a hulladékudvaron külön díjfizetés ellenében történhet. 

A fent ismertetett hulladékok között a biológiailag lebomló „zöld” hulladékok kérdésköre speciális. 

Magyarország Kormánya által elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől kezdődően – a 

levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme érdekében – országszerte tilos az avar 

és a kerti hulladékok égetése. A döntés azt a rendelkezést törölte, ami alapján az önkormányzatok 

rendeletben szabályozhatják a kérdéskört. A koronavírus-járvány azonban itt is változást hozott és a 

jelenleg hatályos jogi szabályozás értelmében a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési 

önkormányzatok hatáskörében marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonat-

kozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megál-

lapítása”. 

Az átmeneti állapot azonban egyszer véget ér és Jánossomorja lakóinak akár önállóan, akár az Önkor-

mányzat vagy a helyi közszolgáltató (a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.) közreműködésével olyan hosszú távú megoldást kell találnia, amely összeegyeztethető 

a mindenkor érvényben lévő jogszabályokban foglaltakkal. Közös (városi) zöldhulladék kezelés esetén: 

- a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 

29.) KvVM rendelet; 

- a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélye-

zéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet; 

- a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 

előírásaival. 
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Mindettől függetlenül, a lokális trendek, módosítások megértéséhez tudomásul kell venni, hogy a hul-

ladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer (is) a világ tendenciáinak megfelelően állandóan változik. 

Követi a technológiai innovációk irányait, a nemzetközi szinten meghatározott célokat, ipari hatások 

eredményeit, valamint kiszolgálja azok alapanyagigényeit. E nemzetközi hatások miatt időről-időre in-

dokolt a hazai rendszerek átgondolása, ezért az OHKT is új célokat határoz meg, a hazai hulladékgaz-

dálkodás aktuális állapotának megfelelően. A fő irányok: 

- A hulladék lerakással történő ártalmatlanításának háttérbe szorítása. 

- A hulladékból haszonanyag kinyerése az EU-s kötelezettségek teljesítésének mértékéig. 

- Az újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra alkalmatlan hulladékok energetikai 

hasznosításának előtérbe helyezése az ártalmatlanítással szemben. 

- A meglévő infrastruktúra kihasználása, fejlesztése. 

- A lerakásra kerülő biológiailag lebomló hulladék mennyiségének további csökkentése, a hasz-

nosítás tisztább anyagokkal történő elősegítése az elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztésével, 

valamint az ehhez kapcsolódó szemléletformálás és helyes magatartásformák kialakítása. 

- A képződő szennyvíziszap kezelésének hosszú távú megoldása a termésnövelő hatás kihasz-

nálásával (komposztálás), vagy a szennyvíziszapban rejlő energia hasznosításával (biogáz ki-

nyerés, erőműben együttégetés). 

- Körforgásos javaslatcsomaghoz kapcsolódó hazai fejlesztési irányok és lehetőségek felmérése 

piaci, műszaki és forrás oldalról egyaránt. 

- Szakmapolitika egységesítése az egyre szigorodó célok teljesítésének érdekében. 

- Jogszabály alkotási terv összeállítása. 

- Hulladékgazdálkodási iparági stratégiák irányainak kijelölése, elkészítése, végrehajtása. 

- Közszolgáltatás rendszerének megindított fejlesztését kompletté tenni annak érdekében, hogy 

a hasznosítási ipar számára az alapanyag biztosítottá váljon. 

- Az Európai Unió elfogadás előtt álló – a fentiekben leírt célokkal összhangban álló – várható 

hulladékgazdálkodási célszámai 2030-ra: 

o a települési hulladék 60 %-os arányú újrahasználatra történő előkészítése és újrafeldol-

gozása; 

o a csomagolási hulladék 70 %-os arányú újrahasználatra történő előkészítése és újrafel-

dolgozása (ezen belül külön hasznosítási arányok az egyes frakciókra); 

o a lerakásra kerülő települési hulladék arányának maximum 10 %-ra csökkentése; 

o az elkülönítetten gyűjtött hulladék lerakásának tilalma. 

A célzott lerakási arányok eléréséhez szükséges intézkedések az Európai Unió körforgásos gazdasági 

javaslatcsomagjában szereplő lerakási célok ismeretében határozhatók meg. Ezen intézkedések meg-

valósítása az uniós célok átültetése, a települési hulladékok hasznosítási arányának – ideértve az ener-

getikai hasznosítást is – az uniós és hazai célmeghatározások mentén történő növelése, valamint az 

ehhez szükséges energetikai és egyéb hasznosítói kapacitások biztosítása függvényében törtéhet meg. 

Ebben a tekintetben az Önkormányzat feladata egyelőre a jogszabályi környezet változásának figye-

lése. 
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Ezzel mintegy összhangban a 2012. évi CLXXXV. törvény is jelentős módosítások előtt áll. A változ-

tatások egy része uniós jogharmonizáció, illetve az uniós célértékek elérése érdekében hozott zöldítő 

intézkedés (pl.: az italcsomagolások visszaváltási rendszerének bevezetése), de szigorúbb fellépés vár-

ható az illegális hulladéklerakással szemben is. A módosítások teljes körű elfogadása esetén fontos 

változás lenne, hogy a tervek szerint állami kézben összpontosulnának a hulladékgazdálkodási hatás-

körök, önálló hulladékgazdálkodási hatóság jönne létre, koncesszióval egy cég kezébe adnának fontos 

tevékenységeket, továbbá olyan területek is állami felügyelet alá kerülnének, amelyek eddig – legalább 

részben – versenypiacként működtek, mint pl. a cégek hulladékgyűjtése. Jánossomorja esetében nagy-

ságrendileg ez 2.000-2.500 tonna (veszélyes és nem veszélyes) hulladékot jelentene évente, legalábbis 

az adatszolgáltatásban részt vett gazdasági társaságok által közölt 2017-2019. éves összesített adatok 

alapján, az alábbi táblázat szerinti bontásban: 

azonosító 
kód 

hulladék megnevezése 

hulladék mennyisége 
(kg/év) 

2017. 2018. 2019. 

02 03 01 
mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztá-
sokból származó iszap 

379.550 - 274.680 

02 03 04  fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 1.160 740 20 

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid - 700 - 

06 02 05* egyéb lúg 45 40 40 

07 02 13 hulladék műanyag 60.031 231.804 215.988 

08 01 11* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és 
lakk-hulladék 

- 230 - 

08 01 13* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és 
lakk-iszap 

- - 429 

08 01 21* estékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 5 - - 

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 21 32 8 

10 08 09 egyéb salakok 171 327 158 

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz - 13.600 16.107 

13 01 11* szintetikus hidraulikaolaj 10 - 15 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és ke-
nőolaj 

6.056 13.251 6528 

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap - 4.500 - 

14 06 01* klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC - 109 - 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 169.259 149.295 180765 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 71.851 35.985 41.290 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 10 - 54.680 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 66.620 25.160 21.220 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 76.490 4.440 89.110 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 152.800 - 130.440 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

1.833 2.105 2.391 

15 01 11* 
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből ké-
szült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 

60 134 344 

15 02 02* 
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 
közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

1.928 4.670 3.972 

16 01 07* olajszűrő 477 270 409 

16 01 15 fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től - 160 - 
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16 01 19 műanyagok - 2.506 - 

16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 2.280 - - 

16 02 16 
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 
16 02 15-től 

282 2.621 - 

16 06 01* ólomakkumulátorok 373 1.256 2.935 

17 01 01 beton 9.500 300 - 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 2.197 2.645 3.576 

17 04 02 alumínium 109 - - 

17 04 05 vas és acél 296.175 251.903 284.085 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 9.355 8.943 4.200 

17 06 03* egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz 200 54 - 

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 
17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

330 45.550 71.440 

19 08 01 rácsszemét 3.840 3.310 3.230 

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 506.860 948.800 948.230 

19 08 14 
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 
19 08 13-tól 

95.730 - 11.040 

20 01 01 papír és karton - 1.580 900 

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 212 161 201 

20 01 33 
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 
16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálha-
tók 

- - 20 

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól - 3 - 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 

- - 60 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböz-
nek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 

942 1.560 1.214 

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 3.183 1.818 2.248 

20 01 40 fémek 782 - - 

20 03 07 lom hulladék 11.620 - - 

 

A hulladék vonatkozásában különösen aktuális megállapítás, hogy a környezet – kényszerű – igénybe-

vétele, illetve terhelése során nem engedhető meg más környezeti elem károsítása vagy szennyezése, 

ezért folyamatosan a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők 

csökkentésére, illetőleg megszüntetésére, a balesetek, haváriák elkerülésére kell törekedni, az elérhető 

legjobb technikán alapuló intézkedéseket kell megtenni, a fejlett hulladékgazdálkodással jellemzett or-

szágok gyakorlati példáinak kritikus adaptálásával. 

 

3.5.  Zaj- és rezgésvédelem 

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értéke-

léséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben előírt tagállami kötelezettségként, a 280/2004. 

(X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően 2018-

19. folyamán elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasútvonalakra vonatkozó stra-
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tégiai zajvédelmi intézkedési terveket, majd – az előírt szakmai és az érintett önkormányzatok bevo-

násával lefolytatott társadalmi egyeztetés eredményei alapján – véglegesítette. A véglegesített intézke-

dési terveket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság jóváhagyta és a KTI azokat az érintett 

önkormányzatok részére megküldte. A dokumentációnak egyik fontos konklúziója, hogy a vizsgált 

útszakasz eleve nagy forgalmú, ahol legalább 3 millió jármű/év áthaladásával kell számolni, aminek 

következtében a közúti forgalom miatt kialakuló zajterhelés az adott útszakasz környezetében (tehát 

nem a település egészén) mindenképpen magas. A 86. sz. másodrendű főút zajtérképezett szakaszán 

nappal a külterületi szakaszon mindkét oldalon mintegy 55 m széles sáv, a belterületi szakaszon mint-

egy 40 m széles sáv, éjjel a külterületi szakaszon mindkét oldalon mintegy 60 m széles sáv, a belterületi 

szakaszon mintegy 45 m széles sáv érintett, ahol a település lakosságának ~3 %-a él. Emiatt a 20 t-nál 

nagyobb súlyú (nehéz)járművek áthaladását 2020. március 1. napjától a 86. sz. főút Mosonmagyaróvár 

és Csorna közötti szakaszán mindkét irányban (a célforgalom kivételével) megtiltották.  

 

3.6.  Természetvédelem, tájhasználat 

 

A régióban a jellegzetes növénytársulásokat, a Hanság lecsapolását megelőzően elsősorban az égeres 

láperdők, a kisebb foltokban megjelenő jellegzetes nyírláperdők, zsombékosok, mocsárrétek alkották. 

Hajdan a nyílt víztükröt hínártársulások borították, melyek a lecsapolások miatt napjainkra lényegesen 

kisebb területre szorultak vissza. Az égerlápok feltöltődésével néhol égerligetek jöttek létre, melyek 

legtöbbször a kissé magasabban fekvő (és mára erősen megfogyatkozott) tölgy-kőris-szil ligetek felé 

képeznek átmenetet. A Kisalföldi flórajárásba (Arrabonicum) tartozó kistáj jellegzetes növénytársulásait 

a lecsapolást megelőzően elsősorban égeres láperdők (Carici elongatae-Alnetum), kisebb foltokban meg-

jelenő jellegzetes nyírláperdők (Salici pentandrae-Betuletum pubescentis), zsombékosok (Caricetum elatae), 

mocsárrétek (Molinetum coeruleae, Agrostetum albae, Deschampsietum caespitosae) alkották. A lecsapoló csa-

tornákat ma zömében gyomnövénytársulások és patakmenti társulások kísérik. A kistájon jelentősebb 

erdőgazdaságilag hasznosított felület gyakorlatilag nincs. A kevés erdőfolt leginkább fiatalkorú puhafa 

kultúrerdőből (nemesnyáras) áll. 

 

A terület növényföldrajzi besorolása (Forrás: Molnár 1999) 

 

I. -Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) 
I/1. – Alföld flóravidéke (Eupannonicum) 
I/1/A. – Kisalföldi flórajárás (Arrabonicum) 
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A Hanságban a növényzet teljes szukcessziós folyamata nyomon követhető, a nyílt víz növényzettel 

történő betelepülésének legelső fejlődési állapotától kezdve (hínár vegetáció) a nádason, a lápréten, a 

rekettyefüzeseken keresztül az égererdőkig, a tölgy-kőris-szil-ligeterdőkig, illetve az új telepítésű mes-

terséges égeresekig és nemesnyárasokig.  

Az Észak-Hanság területén jelentős tájképi, tudományos- és növénytani értéket jelentenek a nyíresek, 

melyek nem az egykori nyíres láperdők maradványai, hanem pionír származékerdők. A szárazabb he-

lyeken fűzligetek állományai jelennek meg. Az Észak-Hanság területén - az említettek mellett - további 

növénytani értéket jelentenek a nyíresek (Betuletum albae). Ugyanitt a szukcesszió legmagasabb fokát a 

tölgy-kőris-szil ligeterdők (Fraxino-Ulmetum) maradványfoltjai (Koronaerdő, Nagyerdő, Bormászi 

erdő, Töllös erdő) képezik.  

A Hanság mai flórája a korábbi gazdagságnak csak töredékét őrizte meg. Reliktumai nagyrészt eltűntek 

(Comarum palustre, Salix pentandra, Scheuchzeria palustris), vagy igen ritkák (Calamagrostis canescens, Peuceda-

num palustre, Scholochloa festucacea). Ma is értékesek ligeterdő fragmentumai (Alnus incana, Listera ovata), 

láprétjei (Carex buxbaumii, Sesleria uliginosa) sok érzékeny faj pedig a másodlagos mocsári vegetációban 

vagy csatornákban telepedett meg (Carex disticha, Hottonia palustris, Ranunculus lingua). 

A jánossomorjai közigazgatási területet szintén érintő Mosoni-sík mai képét a szántóföldi művelés 

határozza meg, a természetes élőhelyek kiterjedése csekély. Az erős fragmentációhoz a sok közlekedési 

létesítmény is hozzájárul. A Mosoni-Duna mellett akadnak ligeterdő maradványok, sokkal jelentősebb 

azonban az ültetvényszerű nyárasok aránya. Az itt kiterjedt nedves rétek nagy része eltűnt. A száraz 

tölgyeseknek a tájban hírmondója sem maradt. 

 

A terület természetes növényakarója (Forrás: Hortobágyi-Simon 1981) 

 
jelmagyarázat: 

1. Homoki tölgyesek, homokpuszták (Festuco-, Convallario-Quercetum roboris) 

2. Tatárjuharos lösztölgyes (Aceri tatarico-Querceum pubescenti-roboris) 

8. Ártéri ligeterdők (Fraxino pannonicae-Quercetum roboris) és mocsarak 

9. Alföldi gyertyános tölgyesek (Querco robori – Carpinetum) 

10.  Rétlápok láperdőkkel 
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A Mosoni-sík termőhelyi heterogenitása a potenciális vegetáción is érezteti a hatását. Nyugati, határ 

menti részén valószínűleg száraz cseres tölgyesek és erdősztyepp-erdők álltak, esetleg mozaikosan szá-

raz gyepekkel. Keleti részén a száraz erdők mellett gyertyános-kocsányos tölgyesek is létrejöttek, és ott 

már ligeterdő és mocsári növényzet is számottevő volt. Nyugati részén a Pándorfi-platóval rokon 

sztyepnövényzet elemei említhetők (Adonis vernalis, Astragalus austriacus, Salvia aethiops) e területrész ma 

is értékes szegetális gyomok menedéke (Lycopsis arvensis, Thymelaea passerina). A Mosoni-Duna menti 

erdőkben sok faj tükröz montán hatást (Allium ursinum, Asarum europaeum, Oxalis acetosella). 

A terület gazdag állatvilága az Alföld (Pannonicum) faunakörzet Kisalföldi (Arrabonicum) faunajárásába 

tartozik. 

 

3.6.1. Kiemelkedő természeti értékek 

 

A ma élő ember feladata a még megmaradt természeti értékek megőrzése az utódai számára. Ennek a 

törekvésnek ad jogi kereteket a természet védelméről szóló 1996. évi LVI. számú törvény. A törvényi 

szabályozás keretein belül Jánossomorja területén nemzetközi jelentőségű, az európai közösségi jelen-

tőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 

KvVM rendeletben (NATURA 2000) nevesített, továbbá országos jelentőségű és helyi jelentőségű 

védett természeti területek és értékek találhatók. 

A nemzetközi jelentőségű védett területek a Hanság (HUFH30005) és a Mosoni-sík (HUFH10004). 

Elhelyezkedésüket a következő térkép mutatja be: 

 
Forrás: MePAR 

Hanság HUFH 30005 

Mosoni-sík HUFH 10004 
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Mosoni-sík 

- azonosítója: HUFH 10004 

- besorolása: különleges madárvédelmi terület 

- kiterjedése: 13.208,96 ha 

A Mosoni-sík természetvédelmi jelentőségét elsősorban az itt élő túzok (Otis tarda) állomány adja. A 

Mosoni-síkon jelenleg 25-30 pár túzok fészkel, de a területen 100-250 egyed fordul elő rendszeresen. 

Az állomány az elmúlt években növekvő tendenciát mutat, köszönhetően az Érzékeny Természeti 

Területek programjának és a területen működő Túzok Projektnek. Magyarország legnagyobb madara 

mellett fészkel a területen 1-2 pár kerecsensólyom (Falco cherrug) és 2-5 pár kékvércse (Falco vespertinus).  

Télen rendszeresen megjelenik a területen a rétisas (Haliaeetus albicilla) és újabban fészkelő a parlagi sas 

(Aquila heliaca) is. A védett terület Jánossomorja településtől északra terül el és elsősorban mezőgaz-

daságilag művelt területeket foglal magában. 

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján a Mosoni-sík (HUFH 10004) NATURA 

2000-es terület Jánossomorja közigazgatási területét az alábbi ingatlanok vonatkozásában érinti: 08/41, 

011/2, 011/3, 011/4, 011/6, 011/7, 011/8, 011/9, 011/10, 011/11, 011/12, 011/13, 011/14, 012/5, 

013/1, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/10, 013/11, 013/12, 013/13, 013/14, 

013/15, 013/16, 013/17, 013/18, 013/19, 013/20, 013/21, 013/22, 013/23, 013/24, 013/25, 016, 

017, 018/1, 018/3, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 019, 020/2, 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 

020/8, 020/9, 020/10, 020/11, 020/12, 020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 020/18, 020/19, 020/20, 

020/21, 020/22, 020/23, 021, 022/1, 022/2, 022/3, 022/4, 023, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4, 024/5, 

024/6, 024/7, 024/8, 024/9, 024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16, 025, 026, 

027/3, 027/4, 027/5, 027/6, 027/7, 027/8, 027/9, 027/10, 027/11, 027/12, 027/13, 027/14, 027/15, 

027/16, 027/17, 027/18, 027/19, 027/20, 027/21, 027/22, 027/23, 027/24, 028, 039/2, 041, 042, 

043/1, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 043/8, 043/9, 043/10, 043/12, 043/13, 043/14, 

043/15, 043/16, 043/17, 043/18, 043/19, 043/20, 043/21, 043/22, 043/23, 044, 045, 046, 047/1, 

047/2, 048, 050, 051, 052, 053, 055, 056, 057/1, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 

057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/19, 057/20, 057/22, 057/23, 

057/24, 057/25, 057/26, 057/27, 057/28, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 

057/36, 058, 059/1, 060/1, 060/2, 060/4, 060/5, 060/6, 060/7, 060/8, 060/9, 060/10, 060/11, 

060/12, 060/13, 060/14, 060/15, 064, 065, 066, 067, 068/2, 069, 070/1, 070/2, 071, 072/2, 077, 078, 

079, 082, 083, 084/1, 084/2, 085, 086, 087, 088, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 099/1, 0100, 

0101, 0102, 0103, 0104, 0105/4, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0129, 0130, 0131/2, 

0132, 0133, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141/1, 0141/4, 0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 

0141/10, 0141/11, 0143, 0144/3, 0144/4, 0144/7, 0144/8, 0144/10, 0144/11, 0144/12, 0144/13, 

0144/14, 0144/15, 0144/16, 0144/17, 0144/18, 0144/19, 0144/20, 0144/21, 0144/22, 0144/23, 

0144/24, 0144/25, 0144/26, 0144/27, 0144/28, 0144/30, 0144/31, 0144/32, 0144/33, 0144/34, 

0144/35, 0145, 0146/1, 01003/4, 01003/5, 01003/6, 01003/8, 01003/9, 01003/10, 01003/11, 

01007/2, 01007/3, 01007/4, 01007/5, 01007/6, 01007/7, 01007/8, 01009, 01010/1, 01010/2, 

01010/3, 01010/4, 01010/5, 01010/6, 01010/7, 01013, 01014, 01015, 01025, 01026, 01028/1, 
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01028/2, 01028/3, 01028/4, 01028/5, 01028/6, 01028/7, 01028/8, 01028/9, 01028/10, 01031, 

01032/1, 01032/2, 01032/3, 01032/4, 01033, 01034, 01035, 01036, 01037, 01038, 01039, 01041. 

Hanság 

- azonosítója: HUFH 30005 

- besorolása: különleges természetmegőrzési és madárvédelmi terület 

- kiterjedése: 13.545,17 ha 

A Hanság a Kisalföld legmélyebben elhelyezkedő medencéje, keleti irányban természetes folytatása a 

Fertő-medencének, de a XVIII. században épített gáttal a területek közvetlen kapcsolatát megszüntet-

ték. Az utolsó jégkorszakot követően a Hanság területén tőzegképződési folyamatok indultak meg, 

mivel a Hanság ekkorra már lefolyástalan vízgyűjtő területté vált és az állandó vízborítottság, valamint 

a dús vegetáció kedvezett a tőzegesedésnek. A jelenlegi védett területek a lecsapolások 1960-as évek-

beli befejezését követően megmaradt nagyobb vizes élőhelyeket foglalják magukban. 

A NATURA 2000 kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek a következők: 

élőhely kódja élőhely neve 

3130 törpekákás iszapnövényzet 

3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 

3160 láptavak és hínárnövényzetük 

6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 

6410 kékperjés láprétek 

6440 ártéri mocsárrétek 

6510 üde magas füvű kaszálórétek 

7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 

91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 

91F0 keményfás ligeterdők 
 

A kijelölés alapjául szolgáló fajok: dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), mocsári teknős (Emys orbicula-

ris), vöröshasú unka (Bombina bombina), rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis), haris (Crex crex), nyári 

lúd (Anser anser), kis vízicsibe (Porzana parva), nagy kócsag (Egretta alba), fekete harkály (Dryocopus 

martius), rétisas (Haliaeetus albicilla), parlagi sas (Aquila heliaca), bölömbika (Botaurus stellaris), vörös gém 

(Ardea purpurea), cigányréce (Aythya nyroca), nyári lúd (Anser anser), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), 

bakcsó (Nycticorax nycticorax), nagy lilik (Anser albifrons), kis lilik (Anser erythropus), fekete gólya (Ciconia 

nigra), vetési lúd (Anser fabalis), pettyes vízicsibe (Porzana porzana), barna rétihéja (Circus aeruginosus), 

küszvágó csér (Sterna hirundo), törpegém (Ixobrychus minutus), szerecsensirály (Larus melanocephalus), réti 

csík (Misgurnus fossilis), vágó csík (Cobitis taenia), lápi póc (Umbra krameri), szivárványos ökle (Rhodeus 

sericeus amarus), díszes légivadász (Coenagrion ornatum), sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous), vérfű-

hangyaboglárka (Maculinea teleius), apró fillércsiga (Anisus vorticulus), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus),  

ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus), lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), nagy tűzlepke 

(Lycaena dispar), közönséges denevér (Myotis myotis), északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi), közönsé-

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1922
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1923
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1924
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1931
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1936
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1938
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1939
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1945
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1957
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1958
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ges vidra (Lutra lutra), hegyesorrú denevér (Myotis blythii), eurázsiai hód (Castor fiber), nyugati piszede-

nevér (Barbastella barbastellus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), harántfogú törpecsiga (Vertigo an-

gustior). A növények közül a kúszó zeller (Apium repens) és a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). 

Hanság Natura 2000-es területe Hanságligettől keletre elhelyezkedő területei nyúlnak be Jánossomorja 

közigazgatási területére. A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján a Hanság (HUFH 

30005) NATURA 2000-es terület Jánossomorja közigazgatási területét az alábbi ingatlanok vonatko-

zásában érinti: 0262, 0263/1, 0263/2, 0263/3, 0317/1, 0317/2, 0317/3, 0318/1, 0318/2, 0319, 0327, 

0329, 0330, 0331, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368/1, 0368/2, 0368/3, 0369, 0370/2, 0370/3. 

 

3.6.2. Országos jelentőségű természetvédelmi területek 

 

Az országos jelentőségű védett területek közül Jánossomorja közigazgatási területét a Fertő-Hanság 

Nemzeti Park érinti, melyek védett területe Jánossomorja esetében megegyezik az előző fejezetben 

taglalt védett területekével. 

 

3.6.3. Helyi természeti értékek 

 

Jánossomorja város önkormányzati képviselő testülete a 13/2008. (X. 30.) rendeletében határozott az 

egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról. A rendelettel az Önkormányzat célja 

a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csök-

kentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó egyedek pótlása, a jelen és jövőnemzedék 

számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása. A helyi egyedi védelem alatt álló természeti érté-

kek a következők: 

sorszám megnevezés elhelyezkedés 

1. juharlevelű platán (Platanus x hybrida) 732 hrsz. 

2. fehér eper (Morus alba) 732 hrsz. 

3. korai juhar (Acer platanoides) 657/2 hrsz. 

4. vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) 732 hrsz. 

5. kislevelű hárs (Tilia cordata) 725/6 hrsz. 

6. kislevelű hárs (Tilia cordata) 1157 hrsz. 

7. kislevelű hárs (Tilia cordata) 733/9 hrsz. 

8. vadkörte (Pyrus pyraster) 0266 hrsz. 

9. szürkenyár (Populus canescens) 0265 hrsz. 

10. szürkenyár (Populus canescens) 0265 hrsz. 

11. fekete nyár (Populus nigra) 0533 hrsz. 

12. magas kőris (Fraxinus excelsior) 0627 hrsz. 

13. kislevelű hárs (Tilia cordata) 0997 hrsz. 

14. kislevelű hársfa sor (12 db fa) 682 hrsz. 

15. somorjai kiserdő 1891-1928 hrsz. 
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1. Juharlevelű platán (Platanus x hybrida)  

A kb. 100 éves fa a malomudvar vasúti úti kerítése mellett található. Körmérete: 330 cm, magassága 

26-28 m, koronaátmérője 15 m, Jánossomorja egyetlen ilyen méretű példánya. Egy ilyen idős fa nagyon 

sokat tesz a környezetért, mivel az éves oxigénproduktuma közel 200 kg. Ez több, mint amit egy 

felnőtt ember egy év alatt használ fel. A fa képes kb. 100 kg por megkötésére, ezzel negyedére csök-

kentheti a szálló por koncentrációt. Ezek által a tulajdonságok által jelentősen meghosszabbítja a kör-

nyezetében élő emberek élettartamát.  

2. Fehér eper (Morus alba) 

A közel 100 éves a fa, melynek egészségi állapota a korához képest jónak mondható, szintén a malom-

udvar kerítésén belül a vasút felöli oldalon található. Körmérete 230 cm, magassága 16 m, koronaát-

mérő 11 m. A fa a Szórády-féle malom működésének idején kerülhetett jelenlegi helyére. Az országos 

nyilvántartás összesen 6 db példányt említ. Az Önkormányzat javaslata szerint a fák alatti sávban zöld 

parkot kell kialakítani, melyben semmilyen veszélyt nem jelent a Fehér eper. 

3. Korai juhar (Acer platanoides)    

A 80-90 év körüli fa, mely egészségi állapota megfelelő, átmérője 67/80 cm, körmérete 242 cm, ma-

gassága 16 m. Az országban 120 – 250 év között 18 db példányt tartanak nyilván. A vasúti átjáró keleti 

oldalán magánterületen helyezkedik el, virágzáskor és ősszel egyedi színt varázsol a területen. Fenn-

tartása hosszabb távon is megoldható. A fa alsó ágai hosszúra kinyúltak, ezért az Önkormányzat tervei 

alapján körülötte pihenőhely kialakítása kerül megvalósításra.  

4. Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)  

A fa 80-100 év közötti, jó egészségi állapotú. Átmérője 72/78 cm, körmérete 240 cm, magassága 16 

m, koronaátmérője 14 m, a malomi lakóház előtt található. Az országos rangsorban a hasonló korú 

fákkal azonos méretű. Feltűnően szép virágzata, formás koronája van. 

5. Kislevelű hárs (Tylia cordata) 

100 év körüli fa, egészségi állapota kielégítő, átmérője 80 cm, körmérete 267 cm, magassága 16 m, 

koronaátmérője 11 m. A természetes élőhelye a középhegységi erdők, Jánossomorján a vasútállomás 

mellett található. A virágzáskor árasztott kellemes illata miatt kedvel faj. Az Önkormányzat tervei alap-

ján, a fa körüli teret kívánják szebben parkosítani. 

6. Kislevelű hárs II (Tylia cordata) 

A 80 éves fa átmérője 94 cm, körmérete 297 cm, koronaátmérő 12-14 m. Kerítés mellett, az épületek 

közti üres térben található. Az épületek védelmében a fa alsó ágai levágásra kerültek, de a koronája ép 

és dús. Az egyik legnagyobb méretű fa Jánossomorján. Az Önkormányzat tervei szerint a körülötte 

lévő kőkerítés lebontásra kerül, helyette vasrácsos kerítés biztosítani a rálátást a fára. A fa alatt kerti 

padok, asztal kerül elhelyezésre, virágos környezetben. 

7. Kislevelű hárs III (Tylia cordata)    

A 90 év körüli fa a bölcsőde előtti bejáratnál található, körmérete 230 cm, magassága 16-18 cm, koro-

naátmérője 12 m. A fa törzsén kisebb sérülések láthatók, kis mértékben megdőlt, egyéb betegség nyo-

mai nem látszanak rajta.  
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8. Vadkörte (Pirus piraster) 

A 80 év körüli fa körmérete 290 cm, magassága és lombkoronaátmérője 15-15 m. A magyarországi 

vadkörték sorában legnagyobbak közé tartozó fa, Jánossomorján az olajkúti út mellet, a gulyaállásí híd 

közelében, az árokban található. A fa egészségesnek mondható, az alsó ágai részben már lehullottak, 

az alatta felnőtt fás növényzetek miatt. A fa jobb ráláthatóságának érdekében a fa alatti cserjéket, bok-

rokat ki kell vágni, a műveletet szükség szerint ismételni kell. 

9. Szürke nyár (Populus canescens) 

A fa 60-70 év körüli, átmérője 130/160 cm, körmérete 480 cm, magassága 30 m, koronaátmérő 14 m. 

Teljesen egészséges, formás koronája van. A fa sűrű bozótban, olajkúti út mellett a két híd között 

félúton található. Az Önkormányzat tervei szerint a fa körül pihenőhely kialakítását tervezik.  

10. Szürke nyár II. (Populus canescens) 

A fa kora kb. 60 év, átmérője 110/130 cm, körmérete 370cm, magassága 24 m, koronaátmérő 16 m, 

mely több erős ágra bomlik. Sűrű bozótban az olajkúti út mellett az előző fa szomszédságában, az út 

menti árokban található.   

11. Fekete nyár (Populus nigra)  

A 80 év körüli fa a Hanságnagyerdőtől nyugatra lévő kavicsos út melletti árokban található. Átmérője 

130/160 cm, körmérete 440 cm, magassága 20-22 m, koronaátmérője 14 m, a fa a föld közelében két 

fő törzsre oszlik. Egészségi állapota jó, száradás nyomai nem fedezhető fel rajta. A fa jobb rálátható-

sága érdekében a környékén lévő bokrokat meg kell ritkítani. 

12. Magas kőris (Fraxinum excelsior) 

A fa 80-90 év körüli, a Kendergyár közelében, a csatorna parton található. Átmérője 120 cm, körmérete 

370 cm, magassága 24 m, a csonka koronájának átmérője 16 m. 

13. Kislevelű hárs (Tylia cordata) 

A közel 100 éves fa az egykori Rohrerföld major parkszerű erdő Észak-nyugati részében, egy tisztás 

szélén található. Átmérője 88 cm, körmérete 285 cm, magassága 16 m, koronaátmérője 18 m. Egész-

séges, a nagy szétterülő koronában található egy-egy, a fajra jellemző apró száraz ág.     

14. Kislevelű hársfa sor 

A 12 db, 80 év körüli fákból álló hársfa sor a Hársfa utcában, az északi oldalon található. A fák jellem-

zően egészégesek, de természetellenes formát mutatnak. Az utcában lévő házak védelmében volt ese-

dékes a fák metszése. A metszések helyén erős korhadások indultak.  

15. Somorjai kiserdő 

A 2 Ha körüli kiserdő a Somorjai városrészen található, az Iskola utcától az Apáca utcáig húzódó fás 

terület. A kiserdő 4/5 része magántulajdonban, 1/5 része Önkormányzati tulajdonban van.         

A Jánossomorja 733/9-10 hrsz. alatti ingatlanokon korábban helyi egyedi védelem alatt álló természeti 

érték volt a vasút melletti oldalon 10 db vadgesztenyefából, valamint egy kislevelű hársból álló fasor, 

de veszélyessé válásuk miatt kivágásra kerültek. A rendeletből való törlésük ezért indokolt. 

A helyi területi védelem alatt álló településrészek: Dr. Dicsőrfi Endre utca, Féltorony utca, Erdősor 

utca, Iparos utca. 
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4.  KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

 

A világban történt természeti katasztrófák és ipari balesetek nyomán felértékelődött a biztonságos 

környezet iránti igény. Társadalmi elvárás, hogy a feltételezhető rendkívüli környezet-veszélyeztetés 

elhárítására és az esetleges környezetkárosodás csökkentésére felkészült, azonnal mozgósítható, pro-

fesszionális intézményi, szervezeti háttér álljon rendelkezésre, amely képes az érintett lakosságnak és 

anyagi javainak megvédésére. A természeti katasztrófák az emberi tevékenységtől függetlenül, a ter-

mészet erőinek hatására, elemi csapásként fordulnak elő, míg a civilizációs katasztrófák az emberi te-

vékenységgel összefüggésben, helytelen emberi beavatkozás, mulasztás, figyelmetlenség, vagy techni-

kai hibák hatására következnek be. Környezetbiztonsági szempontból Jánossomorja állapotát azok a 

tevékenységek alakítják, melyek szennyezőanyag kibocsátásukkal a város szempontjából potenciális 

környezeti károkat eredményezhetnek. Jánossomorja természetföldrajzi adottságait, valamint a város 

és tágabb környezetének – elsősorban a 86. sz. út közlekedésének, illetve az ipar – kockázati tényezőit 

figyelembe véve környezeti veszélyforrások lehetnek: 

- természeti katasztrófák, 

- ár- és belvízkatasztrófák, 

- ipari tevékenységgel kapcsolatos veszélyforrások, 

- közlekedéssel kapcsolatos veszélyforrások, 

- rendkívüli időjárási viszonyok, 

- szolgáltatásokkal kapcsolatos veszélyforrások. 

A Magyarországon alkalmazott szeizmikus zónatérkép alapján Jánossomorja a 3. zónába tartozik, azaz 

közepesen veszélyeztetett térségben található. 

 

 

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint definiált földrengésből származó maximális horizontális 

gyorsulást az alapkőzeten, A tip. talajon: agR = 0,12 × g = 0,12 × 9,81 = 1,177 m/s2 értékkel lehet 

figyelembe venni. 

A klímakockázat értékelése során figyelembe kell venni az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz 

történő alkalmazkodás szükségleteit, valamint a katasztrófákkal (áradások, aszályok, hőséghullámok, 
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erdőtüzek és szélsőséges időjárási események növekvő kockázatával) szembeni ellenálló képességet. A 

Magyarország területére készített klímamodell vizsgálatok eredményei a klimatikus viszonyokat leíró 

összetevők tekintetében eltérő mértékű változásokat prognosztizálnak. A leírások szerint a modellezett 

állapotok alapjai a 30, 100 évre visszatekintő adatsorok, melyekben a változások irányaira vonatkozó 

megállapításokat a vizsgálatok készítői megtették. Ezeket röviden összegezve megállapítható, hogy 

Magyarország (s így Jánossomorja) területe a melegebbé és szárazabbá váló klímazónába sorolandó. A 

hőmérséklet és a csapadék viszonyok szélsőséges alakulása tehát eredményezhet kritikus változást. 

Amennyiben ugyanis a hosszú ideig tartó száraz és meleg periódusok egyre sűrűbben következnek be, 

úgy a városi zöldfelületek ápolására szolgáló víz alternatív beszerzési lehetőségeit érdemes megvizs-

gálni, továbbá a jelenleg fosszilis energiahordozókon alapuló igénykielégítés mellett (helyett) a meg-

újuló energiaforrások (elsősorban nap- vagy geotermális energia) használatát preferálni. 

A város életére hatással bíró klimatikus összetevő emellett lehetne egyrészt az áradás, amelynek bekö-

vetkezési valószínűsége azonban gyakorlatilag nulla, hiszen az időszakos árhullámok levonulása János-

somorja közigazgatási területétől távol eső vízfolyásokon történik. A belvíz sem belterületen okozhat 

problémát (lásd a korábban leírtakat). 

Méretéhez képest a város jelentősnek mondható iparral rendelkezik. A telephelyeken, gyártócsarno-

kokban, irodaházakban fűtésre, melegvíz ellátásra, gőztermelésre földgáz-tüzelésű kazánokat használ-

nak, ez a tüzelőanyag (földgáz) felhasználásban meg is jelenik. A földgázfogyasztás következtében 

szén-monoxid és nitrogén-oxid kibocsátással kell számolni. Örvendetes azonban, hogy a tendencia 

jelentős csökkenést mutat9. Az alábbi táblázat a városban működő cégek által felhasznált földgáz 

mennyiségi változásait mutatja, a cégek adatszolgáltatása alapján:  

évek 
tüzelőanyag felhasználás 

(Em3/év) 

2017. 350,369 

2018. 315,116 

2019. 153,573 

 

A városba települt ipari és szolgáltató létesítmények légszennyezőanyag-kibocsátása a cégek adatszol-

gáltatása alapján határérték alatti. A helyhez kötött légszennyező-források által kibocsátott szennyező-

anyagokhoz hozzáadódnak a bejelentésre nem kötelezett kibocsátó forrásokon távozó légszennyező-

anyagok, amelyek elsősorban a lakosság energiaigényének (fűtés, használati melegvíz előállítása, főzés) 

kielégítéséből származnak.  

Az alkalmazott technológiákban felhasználásra kerülő vegyi anyagok elszívó-berendezéséhez pontfor-

rások csatlakoznak, ahol oldószerkomponensek és egyéb szerves vegyületek távoznak a szabadba. Az 

ipari létesítmények eleget tesznek a jogszabályi előírásoknak, légszennyezésükről éves jelentés formá-

jában tájékoztatják a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot. A jelentésekből az is megállapít-

ható, hogy a pontforrásokon keresztül távozó légszennyező anyagok mennyisége kibocsátási határér-

ték alatt van, azaz káros légszennyezés nincs. 

 
9 Ennek valódi okai azonban nyilván jóval összetettebbek annál, mintsem az energiahatékonyság ilyen mértékű javulásával 
lenne magyarázható. 
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A városban zajló közúti közlekedés következtében előálló levegőszennyezéssel, zaj- és rezgésterhelés-

sel kapcsolatos információkat lásd a releváns fejezetekben. 

Az önkormányzat fontos kapcsolódó feladata, hogy mindenki számára a lehető legjobb életminőséget 

biztosítsa, miáltal tiszta, rendezett, megfelelő környezet álljon a város lakói rendelkezésére. Bár ipari 

tevékenység döntően a város külső részén zajlik és a lakóépületek közé ékelődő, jelentős kibocsátás 

nem jellemző, ennek ellenére természetes, hogy az emberi egészség védelme szempontjából folyama-

tosan napirenden kell lennie a levegőszennyezettség csökkentésének. Ennek egyik egyszerű módja le-

het a zöldfelületek megfelelő állapotának biztosítása, illetve méretük növelése. Zaj- és rezgésvédelmi 

szempontból kiemelt cél lehet a közúti forgalom feltételeinek javítása, a közlekedés eredetű zajkibo-

csátás mérséklése, akár elkerülő út építésével. 

 

5.  KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJAVASLAT 

5.1.  Intézkedési programjavaslat 

 

A környezetvédelmi program megalapozását szolgáló tervek, koncepciók, tanulmányok, valamint a 

rendelkezésre álló adatok és információk alapján az emberi tevékenységgel összefüggő és átfogó meg-

oldást igénylő problémakörök azonosításra kerültek. Ezek többsége az egész település területére vagy 

egyes részterületeire koncentrálódik és a hatások jellege, tartóssága, mértéke, illetve az érintett népesség 

miatt települési szintű problémakezelést és megoldást igényelnek.  

A környezetvédelmi program célja a környezeti szempontok gyakorlati érvényesítése a területfejlesztési 

és környezetvédelmi elhatározások, feladatok megvalósításánál, melyhez biztosítani kell a környezeti 

szempontok messzemenő érvényesítését a döntések előkészítésénél, a tervezésnél és a megvalósításnál, 

elősegítve és támogatva a környezeti, műszaki, gazdasági és társadalmi szempontok összhangjának 

megkeresését. Ennek érdekében meg kell teremteni a felmerülő környezeti problémák települési, illetve 

önkormányzati menedzselésének szakmai és tárgyi feltételeit. 

Az 1995. évi LIII. törvény előírja azokat a témákat, amelyekre vonatkozóan a települési környezetvé-

delmi programnak a település feladatait, előírásait tartalmaznia kell. A következőkben ezeket környe-

zeti elemenként, illetve önálló hatótényezőnként részletezzük, megadva az adott témával kapcsolatos 

célt és az annak elérése érdekében elvégzendő feladatokat. 

 

5.2.  A környezet védelmét szolgáló általános intézkedések 

5.2.1.  Helyi rendeletek és programok alkotása, rendszeres felülvizsgálata 

 

Településrendezési eszközök felülvizsgálata 

- Cél: a településrendezés, a település rövid- és hosszú távú fejlesztésének tervezése, a célok rög-

zítése.  
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- Feladat: a város településrendezési terveit rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. Ennek 

során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni kell. 

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: megbízott/felkért szakértő(k), szakhatóságok 

- Ellenőrző: a területileg illetékes kormányhivatal járási építésügyi osztálya 

- Határidő: folyamatos 

Helyi környezetvédelmi rendeletek alkotása, felülvizsgálata 

- Cél: a környezet állapotát befolyásoló helyi tényezők és a lakossági tevékenységek jogi szabá-

lyozása, szankcionálás hátterének megalapozása. 

- Feladat: a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt új rendeletek alkotása, illetve a 

meglévő környezetvédelmi vonatkozású rendeletek (pl.: állattartási, köztisztasági, hulladékgaz-

dálkodási) időszakos felülvizsgálata.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

- Ellenőrző: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal illetékes főosztályai 

- Határidő: folyamatos  

A települési környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata 

- Cél: a környezeti állapot változásának és a környezetvédelmi feladatok megvalósításának nyo-

mon követése.  

- Feladat: a környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata az 1995. évi LIII. törvény alap-

ján. A felülvizsgálatot szakértői csoportnak szükség szerint, de legalább kétévente kell végez-

nie.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: megbízott/felkért szakértő(k), Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

- Ellenőrző: az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv (Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-

mányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) 

- Határidő: kétévente 

Helyi környezetvédelmi alap  

- Cél: olyan pénzügyi alap megteremtése, amely a megelőzésre, illetve a környezet állapotának 

javítására irányuló beruházásokhoz, intézkedésekhez, környezetvédelmi szervezetek megala-

kulásához, működéséhez nyújthat segítséget.  

- Feladat: helyi környezetvédelmi alap létrehozása önkormányzati helyi rendelettel, melynek be-

vételi forrása lehet az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a 

területi környezetvédelmi hatóság által a település területén kiszabott környezetvédelmi bírság 

összegének 30 %-a, a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatá-

rozott része, települési önkormányzat környezetvédelmi célokra elkülönített összege.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Ellenőrző: az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv (Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-

mányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) 
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- Határidő: a helyi környezetvédelmi alap bevételeit/kiadásait az éves beszámolóban szerepel-

tetni kell 

Integrált csapadékvíz gazdálkodási terv  

- Cél: integrált csapadékvíz-gazdálkodásra váltás a közterület fenntartás segítése, vagyon- és élet-

védelmi szempontok figyelembevétele, valamint a közeljövőben várható fejlesztési pályázatok 

előkészítése, a célok rögzítése érdekében. 

- Feladat: új szabályozó dokumentum megalkotása, amely elősegíti a csapadékvíz széles körű 

hasznosításának lehetőségeit. 

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: megbízott/felkért szakértő(k), szakhatóságok 

- Ellenőrző: az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv (Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-

mányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) és az Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 

- Határidő: 2022. december 31. 

Termálvíz hasznosítási lehetőségeket feltáró tanulmány  

- Cél: az Északnyugat-Dunántúl (pt.1.1) porózus termál víztest hasznosítása a településen. 

- Feladat: a termálvíz helyi hasznosítási lehetőségeinek felmérése. 

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: megbízott/felkért szakértő(k), szakhatóságok 

- Ellenőrző: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

- Határidő: 2022. december 31. 

 

5.2.2.  A lakosság környezeti tudatosságának erősítése 

 

A lakosság rendszeres tájékoztatása a környezet állapotáról 

- Cél: a helyi lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának erősítése.  

- Feladat: a lakosság informálása a város környezetvédelmi vonatkozású problémáiról, a fejlesz-

tési lehetőségekről, illetve a megvalósult fejlesztésekről. Ennek megvalósítása a közösségi mé-

diákon, lakossági fórumokon, a Jánossomorja Televízión keresztül is lehetséges. Tájékoztató 

rendezvények tartása – társadalmi munka keretében – a prevenció szükségességéről, a kialakult 

állapotok bemutatásáról, a helyreállítás megvalósításáról. Az előadások szervezése, támogatása 

hozzájárulhat a megfelelő háttér megteremtéséhez a hatóságokkal, civil szervezetekkel, de elő-

segítheti öntevékeny helyi csoportok alakulását, működését, a meglévők együttműködését is.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: megbízott/felkért szakértő(k), civil szervezetek, Jánossomorjai Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

- Határidő: a tájékoztatási kötelezettséggel összhangban évente legalább egyszer 
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5.2.3.  Környezeti nevelés, oktatás 

 

Környezeti nevelés az általános iskolákban, óvodában 

- Cél: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása már gyermekkorban.  

- Feladat: a Nemzeti alaptanterv 2020. évi módosítása alapján a hulladékgazdálkodással kapcso-

latos ismereteket már 3-4. osztálytól oktatni kell, de ettől függetlenül a környezetvédelmi alap-

ismerteket már az óvodában, illetve az iskolai oktatás keretein belül érdemes megismertetni a 

kisgyermekekkel. Ehhez segítséget nyújthat egy iskolai közösségi kert létrehozása, de (pl.: a 

testnevelés) tanóra keretében, a város közterületein végzett szemétgyűjtés is szemléletformáló 

erővel bír.  

- Felelős: intézményi vezetők 

- Közreműködők: önkormányzati intézmények 

- Határidő: folyamatos 

Terepi gyakorlatok (erdei iskola, madarász suli, tanösvény látogatás stb.) támogatása 

- Cél: az óvodások, általános iskolások természeti ismereteinek szélesítése a természetben 

- Feladat: ismeretterjesztő foglalkozások és/vagy táborok szervezése, mivel a természettel, annak 

védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja, ha a kisgyermekek 

közvetlenül a természetben találkoznak a „tananyaggal” (legyen az madárodú kihelyezés, gó-

lyafészek telepítés, faültetés, hulladékgyűjtés, vagy egy séta a jó levegőn). 

- Felelős: intézményi vezetők 

- Közreműködő: önkormányzati intézmények, civil szervezetek, megbízott/felkért szakértő(k), 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

- Határidő: folyamatos 

Zöldhulladék kezelés alapjainak elsajátítása  

- Cél: a helyi lakosság környezettudatosságának erősítése, a jogszabályi változások miatt szüksé-

ges új tevékenységi formák elsajátításának elősegítése. 

- Feladat: az avar és kerti zöldhulladék otthoni, égetés nélküli kezelését biztosító munkafolyama-

tok megismertetése a helyi lakossággal. 

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: megbízott/felkért szakértő(k), civil szervezetek 

- Határidő: folyamatos 

 

5.3.  A környezeti elemekkel és önálló hatótényezőkkel kapcsolatos intézkedések 

5.3.1.  Levegőtisztaság-védelem 

 

Közlekedésből származó kibocsátások csökkentése 

- Cél: levegőtisztaság-védelem és ezáltal a lakosság egészségének védelme.  
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- Feladat: a közlekedési eredetű légszennyezés mérséklése forgalomirányítási/-technikai eszkö-

zök telepítésével, sebességkorlátozással, időponti korlátozással, a települést elkerülő forgalmi 

út megépítésének kivitelezésével, elektromos jármű gyorstöltő állomás telepítési lehetőségének 

megteremtésével, a portalanított utak arányának növelésével, a védő- és/vagy zöldsávok bőví-

tésével, kerékpárutak építésével.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő szervezet: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, megbízott/felkért szak-

értő(k), szakhatóságok 

- Határidő: folyamatos 

Jánossomorja légszennyezettségének mérése 

- Cél: levegőtisztaság-védelem és ezáltal a lakosság egészségének védelme.  

- Feladat: Jánossomorja belterületén a levegő szennyezőanyag koncentrációjának időszakos mé-

résével a város levegőminőségének ellenőrzése. 

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő szervezet: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, megbízott/felkért akkre-

ditált szakcég(ek) 

- Határidő: kétévente 

Légszennyező kibocsátások folyamatos ellenőrzése  

- Cél: levegőtisztaság-védelem és ezáltal a lakosság egészségének védelme. 

- Feladat: a város területén működő gazdálkodó szervezetek egy része légszennyező pontfor-

rás(oka)t üzemeltet. Ezek közül a hatályos levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezők 

rendszeres mérésre, adatszolgáltatásra kötelezettek. Az engedély nélkül üzemeltetett kibocsá-

tások azonban környezetszennyezést eredményezhetnek.  

- Felelős: települési önkormányzat, ipari üzemek 

- Közreműködő szervezet: helyi lakosság, jegyző, megbízott/felkért szakértő(k), szakhatóságok 

- Ellenőrző: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-

delmi Főosztály 

- Határidő: folyamatos 

Mezőgazdasági és kerti hulladékégetés szabályozása  

- Cél: levegőtisztaság-védelem és ezáltal a lakosság egészségének védelme. 

- Feladat: várhatóan a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet végét követően a te-

lepülési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel 

okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályok rendelettel történő megállapítása. Kapcsolódó feladat az égetés alternatíváinak a la-

kossággal való megismertetése (lásd még az 5.2.1. és 5.2.3. fejezetekben megfogalmazott, rele-

váns intézkedéseket). 

- Felelős: települési önkormányzat 
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- Közreműködő szervezet: helyi lakosság, jegyző, megbízott/felkért szakértő(k), szakhatóságok 

- Ellenőrző: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-

delmi Főosztály 

- Határidő: folyamatos 

Allergizáló növények (pl.: parlagfű) elterjedésének visszaszorítása 

- Cél: levegőtisztaság-védelem és ezáltal a lakosság egészségének védelme, a levegő allergén pol-

lentartalmának csökkentése.  

- Feladat: az allergizáló növények (köztük elsősorban a parlagfű) elterjedési területének felmé-

rése, a lakosság tájékoztatása az aktuális helyzetről, illetve felvilágosítás a parlagfű egészségká-

rosító hatásairól. Külterületi parlagfű (és gyom)irtási akciók szervezése közmunka és/vagy a 

helyi lakosság közreműködésével (belterületeken a tulajdonosoknak maguknak kell elvégezni 

a parlagfű irtását). Az irtásnak a parlagfű virágzása előtt kell megtörténnie. 

- Felelős: jegyző, települési önkormányzat 

- Közreműködő szervezet: helyi lakosság, civil szervezetek, megbízott/felkért szakértő(k), szakható-

ságok 

- Ellenőrző: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal illetékes főosztályai 

- Határidő: folyamatos 

 

5.3.2.  Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

 

Egészséges ivóvíz folyamatos biztosítása  

- Cél: egészséges ivóvíz minőségének szinten tartása, javítása a lakosság egészségének védelme 

érdekében.  

- Feladat: a közcélú ivóvízművek, illetve a közcélú szennyvízelvezető, -tisztító rendszerek jó mű-

szaki állapotának mindenkori biztosítása, a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szenny-

vízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai 

követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. 

(V. 12.) BM rendelet alapján. Az ivóvíz nyerő kutak környezetében a vízbázisok, a távlati víz-

bázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 

(VII. 18.) Korm. rendelet szerint kialakított belső védőterület fenntartásáról folyamatosan 

gondoskodni kell.  

- Felelős: közszolgáltató, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

- Közreműködő: közszolgáltató 

- Ellenőrző: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

- Határidő: folyamatos 
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Vízrendezés, a belterületi csapadékvíz-elvezető árokrendszer rendszeres karbantartása, fej-

lesztése 

- Cél: korszerű csapadékvíz-elvezetés (gazdálkodás) megvalósítása, fenntartása a település köz-

igazgatási területén.  

- Feladat: a települési csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságainak felszámolása, a hiányzó 

árokszakaszok kiépítése, a meglévő hálózat fejlesztése, adott esetben puffertározók építése. A 

hatékony vízrendezés érdekében a beavatkozásokat, jókarba helyezéseket a vízgyűjtő területtől 

a befogadóig összehangoltan kell megtenni.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, megbízott/felkért szakértő(k), 

szakcég(ek) 

- Határidő: folyamatos 

Helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása  

- Cél: a felszíni és feszín alatti vizek nitrát-terhelésének csökkentése. 

- Feladat: a nitrátérzékeny területeken kötelező jelleggel kell alkalmazni a Helyes Mezőgazdasági 

Gyakorlat előírásait. Ezek között az egyik legfontosabb feladat a háztáji és nagyüzemi állattar-

tás során keletkező trágyaféleségek (szerves és híg) megfelelő műszaki állapotú létesítmények-

ben való tárolása, továbbá a szántóföldi kihelyezések jogszabályi előírások szerinti végrehaj-

tása.  

- Felelős: területtulajdonosok, földhasználó gazdálkodók 

- Közreműködő: földhasználó gazdálkodók 

- Ellenőrző: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal illetékes főosztályai 

- Határidő: folyamatos 

 

5.3.3.  Talajvédelem 

 

Erózió/defláció mérséklése 

- Cél: az eróziós/deflációs károk mérséklése.  

- Feladat: a talaj szerkezetességének megóvásával, a megfelelő talajművelési mód megválasztá-

sával (helyes talajműveléssel), a szántóterületek táblásításával, erdősávok, bokorsorok (ökoló-

giai jelentőségű területek) kijelölésével, valamint a megfelelő külterületi csapadékvíz-elveze-

téssel az eróziós/deflációs károk mérsékelhetők. Fontos a külterületek csapadékvíz-elvezető 

hálózatának rendszeres karbantartása, tisztítása.  

- Felelős: földhasználó gazdálkodók, jegyző, települési önkormányzat 

- Közreműködő: földhasználó gazdálkodók, Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

- Ellenőrző: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 

- Határidő: folyamatos 
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5.3.4.  Hulladékgazdálkodás 

 

A hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás működtetése  

- Cél: a lakosságnál és a közületeknél keletkező hulladék, gyűjtése, ártalmatlanítása. 

- Feladat: a lakosságnál és a közületeknél keletkező hulladék gyűjtési, szállítási, kezelési perem-

feltételeinek biztosítása közszolgáltatási szerződés megkötésével. 

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: lakosság, közszolgáltató 

- Ellenőrző: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

- Határidő: folyamatos 

Köztisztasági feladatok ellátása a város területén  

- Cél: a közterületek tisztaságának fenntartása, fokozása, illetve a településkép javítása. 

- Feladat: a közterületi utak, járdák seprése, a zöldterületeken elhagyott hulladék összegyűjtése, 

elszállítása, közterületi hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése, adott esetben közhasznú 

munkások bevonásával, foglalkoztatásával. 

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: lakosság, Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet, Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal 

- Ellenőrző: jegyző 

- Határidő: folyamatos 

Szennyvíziszap szántóföldön történő felhasználása  

- Cél: a kommunális szennyvíz tisztítása során képződő szennyvíziszapban visszamaradó szer-

ves- és tápanyagok hasznosítása, a hulladékképződés mérséklése, az elhelyező területeken ter-

mesztett növények tápanyag-utánpótlásának biztosítása. 

- Feladat: a szántóföldi hasznosításra alkalmas szennyvíziszap felhasználása, a szennyvizek és 

szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. 

(IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltak egyidejű betartásával. 

- Felelős: közszolgáltató 

- Közreműködő: földhasználó gazdálkodók, Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

- Ellenőrző: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály  

- Határidő: ellenőrző vizsgálatok elvégzése éves rendszerességgel 

 

5.3.5.  Zaj- és rezgésvédelem 

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelés mérése Jánossomorján  

- Cél: zaj- és rezgésvédelem és ezáltal a lakosság egészségének védelme.  
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- Feladat: Jánossomorja belterületén a közlekedés eredetű zaj- és rezgésterhelés időszakos mé-

rése, a KTI által készített felmérés eredményeinek változása, illetve az intézkedési terv ponto-

sítása érdekében.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő szervezet: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, megbízott/felkért akkre-

ditált szakcég(ek) 

- Határidő: kétévente 

 

5.3.6.  Természet- és tájvédelem 

 

Természeti értékek védelme 

- Cél: A tájra jellemző, természeti, esztétikai szempontból jelentőséggel bíró természeti értékek 

és tájalkotó elemek védelme, a védendő értékekkel, területekkel kapcsolatos szabályozás aktu-

alizálása, a jelenlegi állapot megőrzése, lehetőség szerinti javítása. 

- Feladat: a település közigazgatási területén nevesített, természet- és tájvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő értékek lajstromba vétele, a nyilvántartottak gondozása, védelme a jelen-

legi állapotuk megőrzése, illetve lehetőség szerinti javítása érdekében.  

- Felelős: települési önkormányzat, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

- Közreműködők: megbízott/felkért szakértő(k), Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

- Határidő: folyamatos 

 

5.3.7.  Energiagazdálkodás 

 

A település energiafelhasználásának racionalizálása 

- Cél: energiagazdálkodás hatékonyságának növelése. 

- Feladat: az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése érdekében a környezetbarát tech-

nológiák széles körű alkalmazása az önkormányzati kezelésben lévő területeken (pl.: fűtéskor-

szerűsítés, energiatakarékos közvilágítás), a közintézmények energiaellátásának széntelenítése. 

Az ehhez szükséges megújuló természetes erőforrások hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata, 

majd a költséghatékony megoldások (pl.: napkollektorok, geotermikus energia) alkalmazásának 

támogatása.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: megbízott/felkért szakértő(k), Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, 

gazdálkodó szervezetek, lakosság 

- Határidő: folyamatos 
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Közintézmények energetikai célú modernizálása 

- Cél: az önkormányzati kezelésben lévő intézmények, épületek (művelődési ház, bölcsőde, 

óvoda, iskolák) energiahatékonyságának biztosítása az energiafelhasználás racionalizálásával, 

veszteségforrások kiiktatásával. 

- Feladat: az egyes intézmények, épületek hőszigetelése, fűtési rendszerük felújítása, nyílászárók 

cseréje, alternatív energiahordozók (napelem) felhasználásának megvalósítása.  

- Felelős: települési önkormányzat, intézményi vezetők 

- Közreműködő: önkormányzati intézmények, Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

- Határidő: folyamatos 

 

5.3.8.  Zöldterület gazdálkodás 

 

A közterületi zöldfelületek rendszeres gondozása 

- Cél: a város területén található zöldterületek rendszeres gondozása. 

- Feladat: a közterek, zöldfelületek nyírása, kaszálása, a virágágyások beültetése, majd a növények 

gondozása, cserjék, sövények nyesése. A zöldterületi szennyezések (szemetelés, kutyaürülék) 

és a vandalizmus elleni fokozott védelem.  

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet, Jánossomorjai Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

- Határidő: folyamatos 

A közterületen található fákkal kapcsolatos feladatok 

- Cél: a közúti közlekedésből származó terhelések (por, kipufogógáz, zaj) mérséklése, a város 

levegőtisztaságának javítása, a nyári hőségnapokon kint tartózkodók közérzetének javítása. 

- Feladat: az közterületi (utcák, parkok, játszóterek) fáinak, fasorainak folyamatos felülvizsgálata, 

metszése, ápolása, az elszáradt, beteg fák kivágása, szükség szerinti cseréje (pótlása), új fák, 

fasorok telepítése. 

- Felelős: települési önkormányzat 

- Közreműködő: Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet, Jánossomorjai Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

- Határidő: folyamatos 

 

6.  ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Jánossomorja település környezetvédelmi programjának kidolgozására a terület- és környezetfejlesz-

téssel összefüggő határozatok, rendelkezésre álló tervek, tanulmányok, adatok, információk felhaszná-

lásával került sor, a Nyugati-Kapu Térségfejlesztési Társulás 2002-ben készült környezetvédelmi prog-

ramjában, a település vonatkozásában leírtak figyelembevételével. 
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A program összeállításához a felkért közszolgáltatók, a prominens helyi gazdasági társaságok, valamint 

az Önkormányzat által szolgáltatott adatok felhasználásával készült állapotfelmérés és értékelés, mely 

kiterjedt az épített környezetre, a környezeti elemekre, a természet- és tájvédelemre, továbbá az önál-

lóan kezelt hatótényezőkre (hulladékkeletkezés, zaj). A vizsgálatok alapján rögzítésre kerültek az elvár-

ható környezeti célállapotok és a hozzájuk tartozó eszközök.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy a település környezeti konfliktusoktól nem mentes, ezért a kör-

nyezeti célállapot biztosítása érdekében, de egyúttal a vonatkozó jogszabályok elvárásai szerint készült 

programjavaslatban foglaltak közül kiemelten javasolt kezelni a környezeti neveléssel, a levegőtiszta-

ság-védelemmel, a hulladékgazdálkodással, valamint az energiagazdálkodással összefüggő feladatok 

megvalósítását. Elsődleges cél a jelenlegi helyzet javítása, illetve a konfliktusok kezelése. 

A települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek 

biztosításáról a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A programot szükség szerint felül kell 

vizsgálni. A felülvizsgálatot elsősorban a környezet terhelésében, állapotában, továbbá a jogszabályi 

előírásokban előforduló esetleges változások teszik szükségessé. 


