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1. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

1.1. ELŐZMÉNYEK, KAPCSOLÓDÁS A TERVEZÉSI FOLYAMATOKHOZ 
Jánossomorja Város Önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatáról döntött, amelyeknek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.  

Az egyes tervek ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet 
(továbbiakban: Korm.rendelet) 1. számú melléklete rendelkezik a környezeti vizsgálat 
lefolytatására kötelezett tervek és programok köréről, amelybe „A település egészére készülő 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” is beletartozik. Ennek 
megfelelően a felülvizsgálathoz kapcsolódóan a környezeti vizsgálat lefolytatása mindenképp 
szükségessé vált.  

A környezeti értékelés tematikája a Korm.rendelet 4. számú mellékletében megjelölt tartalmi 
követelmények szerint készült. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési 
szakasz dokumentációjához elkészült a jelen környezeti értékelés. 

1.2. JAVASLATOK HATÁSA A TERVMÓDOSÍTÁS KÉSZÍTÉSÉRE 
A környezeti értékelés a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembe vételével készült. 
A környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatok nagy része elfogadásra került, s beépült a 
településrendezési eszközökbe. A javaslatok másik része nem a településrendezési eszközök 
elkészítésére vonatkozik, hanem annak alkalmazása során – Jánossomorja természeti és épített 
értékeinek megóvását, a települési környezet javulását elősegítendő – szolgál mankóként. 

1.3. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG 
ÁLTAL ADOTT VÉLEMÉNYEK, SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELE  

A településrendezési eszközök felülvizsgálata az előzetes tájékoztatással indult, amelyek során a 
megkérdezettek javaslatai, kérései megismerhetők voltak, illetve azok feldolgozásra kerültek. A 
véleményt adó államigazgatási szervek között voltak a – Korm.rendelet 3. számú mellékletében 
megnevezett - környezet védelméért felelős szervek. 

A javaslatok többségében a jogszabályi előírások betartására irányultak, valamint a Korm.rendelet 
4. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek való megfelelésre hívták fel a 
figyelmet. 

1.4. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKRENDJE 
Jánossomorja környezeti értékelése során a Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéhez 
készült környezeti vizsgálat fenntarthatósági elveit vették alapul a Tervezők. 

1.5. ALKALMAZOTT MÓDSZER, FELHASZNÁLT ADATOK 
Az alkalmazott módszer a Korm.rendelet tartalmi követelményeinek, valamint a hazai tervezési 
eljárásoknak megfelelő. 

A felhasznált adatok tekintetében a Tervezők a környezet védelméért felelős szervek előzetes 
tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeire, az azokban közölt adatokra, valamint a helyszíni 
bejáráson szerzett tapasztalataikra támaszkodtak. 

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 2016. évi felülvizsgálatát 
megelőzően sor került - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 1. mellékletének 
megfelelően – a megalapozó vizsgálat elkészítésére. Az ITS-hez kapcsolódóan készült Megalapozó 
vizsgálatban foglaltak jól használhatók a településrendezési eszközök felülvizsgálatához is, így nem 
vált szükségessé minden munkarész ismételt elkészítése, azonban egyes fejezetek kiegészítése, 
részletesebb vizsgálata a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat kidolgozásához 
elengedhetetlen. 
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2. HELYZETÉRTÉKELÉS, VIZSGÁLAT 
A TERV MEGVALÓSÍTÁSA, KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELTÁRÁSA 

Jánossomorja település alapadatai: 

Terület (ha) 
- Belterület 
- Volt zártkert 
- Külterület 

14896,4 
405,72 
93,9 
14396,7 

Lakosság (fő) 
- munkaképes korúak száma 
- regisztrált munkanélküliek száma 

6052 
3804 
116 

Lakásállomány (db) 2186 

Forrás: KSH (2014) 

2.1.  TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 
A település legnagyobb része a Hanság kistájon található, de a település északi része a Mosoni-
síkság részét képezi.1 A Hanság Győr-Moson-Sopron megyében helyezkedik el. Területe 447 km2 (a 
középtáj 17,3%-a, a nagytáj 8,2 %-a).  

 Domborzati viszonyok  

A kistáj negyede alacsonyártéri helyzetű síkság (É-on és Ny-on), 3/4 része pedig lápi agyaggal, 
iszappal és tőzeggel fedett alacsonyártér, amelynek túlnyomó része belvízmentesített. Ennek 
ellenére a csapadékos évszakokban kb. 1/4 részben időszakosan víz alá kerül. A felszín legmagasabb 
pontja Szállástető (120m), a legalacsonyabbak a 114 m körüli felszínrészletek. A felszínt a 
Szállástető és Bősárkány között húzódó alacsony földhát egy nagyobb Ny-i és egy kisebb K-i 
medencére tagolja. Központi süllyedék területe mintegy 3-4 méterrel alacsonyabb a környezeténél, 
és enyhén lejt Győr irányába. A felszín felszabdaltságát a sűrű (1,25 km/km2) belvízmentesítő 
hálózat fejezi ki.  

A domborzat a hasznosítást a magas talajvízálláshoz viszonyítva határozza meg. Ennek hatása alól 
csak a 115 m feletti szintek mentesülnek.  

 Földtani adottságok, talajtani jellemzők 

A terület földtanilag a Duna és a Rába hordalékkúpja közé zárt, korlátozott lefolyású medence, ahol 
a holocénben mocsárvidék alakult ki, a 10 m-t is meghaladó vastagságú tőzeg- és mocsári 
agyagrétegekkel. Az előbbi túlnyomó része öngyulladás következtében már korábban kiégett. 
Felszínét jelenkori öntésagyag, -homok és -iszap, láptőzeg és szigetszerűen pleisztocén kavicsos 
homok építi fel. Alattuk Ny-on 10, K-en 50 m-ig növekvő vastagságban negyedidőszaki folyóvízi 
homokos kavicsrétegek fekszenek a több ezer m-es pliocén üledékek felett, amelyek általában jó 
víztározók. A medencealjzat karbon kristályospala. A geotermikus gradiens értékei az országos 
átlagnál nagyobbak. 

A kistáj a Duna és a Rába hordalékkúpjai által közrezárt és lefolyástalansága következtében 
eltőzegesedett. Talajainak 80%-a vízhatás alatti lápos réti, lecsapolt és telkesített síkláp, réti, és 
réti öntés talaj. Közös jellemzőjük, hogy alluviális üledéken alakultak ki. Vízgazdálkodásukat a 
felhalmozódott nagy mennyiségű szerves anyag és a felszín közeli talajvíz határozza meg. A lápos 
réti, réti és telkesített síkláp talajok termékenysége gyenge, míg az agyagos vályog mechanikai 
összetételű, nagy vízraktározó és erősen víztartó, gyengén savanyú kémhatású réti öntéseké 
kedvezőbb. E talajokon a fás vegetáció a mocsári erdő, a füves területek pedig mocsár-vagy 
láprétek. Szántóként az 1-2 m mély talajvizű területek hasznosíthatók, amelyeken csupán a tavaszi 
gabonák és a répafélék termeszthetők biztonsággal.  

                                                 

 

1 A település legnagyobb hányada a Hanság területén fekszik, illetve a Hanság gyakorol hatást rá, ezért a 
következőkben a természeti adottságokat a Hanság kistáj területén keresztül mutatjuk be. 
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A Mosoni-síkkal határos területek és néhány magasabb terasz homokos-löszös üledékein csernozjom 
talajok képződtek. Az alföldi mészlepedékes csernozjomok 4%, a terasz csernozjomok 5%, a réti 
talajok közé ékelődő réti csernozjomok 11% területen fordulnak elő.  Mechanikai összetételük 
egyöntetűen vályog, vízgazdálkodásuk kedvező. Felszíntől karbonátosak. Termőréteg-
vastagságuknak helyenként a kavics megjelenése szab határt. A csernozjom talajok teljes 
egészükben szántóterületek. 

 Éghajlat 

Ny-on mérsékelten hűvös, K-en mérsékelten meleg, mindenhol száraz éghajlatú vidék.  

Az évi napsütéses órák összege 1880-1930. Nyáron 730-750, télen 180 óra körüli napfénytartamra 
számíthatunk. 

Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körüli, a nyári félévé eléri a 16,5-16,7 °C-ot. Ápr. 14. és okt. 19. 
közé esik az az időszak, amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a napi 10 °C-ot (186 nap). Ápr. 
12-től mintegy 192-194 napon át, okt. 24-ig tart általában a fagymentes időszak. A legmelegebb 
napok átlaghőmérséklete 34,0 °C közötti, a leghidegebbeké -15,0 és -15,5 °C közötti.  

A terület Ny-i részén a csapadékösszeg 590 mm, a K-i vidékeken csak 550 mm körüli. A vegetációs 
időszakban Ny-on mintegy 360 mm, K-en 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 uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3,5 m/s körüli.  

Nem túl hőigényes mezőgazdasági és kertészeti növények (gabona, kapások, gyümölcs) 
termesztésére megfelelő az éghajlat.  

 Vízrajz 

A kistáj fő vízfolyása a Hansági-főcsatorna (30 km), amely Tárnokrétitől Ny-ra torkollik a D felől 
érkező Rábcába. Utóbbi Oslitól É-ra nyeri el ezt a nevet, ahol a Répce és a Kis-Rába összefolyik. 
Tőzeggyármajor mellett folyik a Hansági-főcsatornába a kardos-érrel bővült Ikva is. A Répce-Rábca 
kistájba tartozó szakasza 25 km, az Ikváé 8 km, a Kardos-éré 3 km, a Kis-Rábáé 2 km hosszú. A 
természetes vízfolyásokon kívül még nagy számú lecsapoló csatorna is behálózza a tájat, amelyek 
összes hossza kb. 480 km. Közülük a D-i peremen a Szegedi-, az É-in a Mosonszentjánosi és a Kimle-
Szolnok-Lébényi csatornák a legfontosabbak. Mérsékelt lefolyású terület.  

Az árvizek időszaka a csapadékos nyárelő, míg a kisvizekre gyakorlatilag az év minden szakában 
lehet számítani, ha szárazság van. A Hanságnak a sűrű csatornahálózat miatt ma már állandó jellegű 
állóvize nincs, de az időszakosan vízborította felszín megközelíti a 3000 ha-t.  

A vízfolyások vízminőségét II. osztályúnak ítélik. 

Az Ikva torkolatától K-re a terület vízkészlete igen bőséges. A talajvíz mélysége 1-2 m között van a 
vízfelszín alatt, csapadékos években helyenként a felszínre is tör. Kémiailag kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos. Keménysége mérsékelt, de a szulfáttartalom helyenként meghaladja a 600 
mg/l-t.  

A mélyebb rétegek jó víztározó jellege miatt az artézi kutak átlagos mélysége 100 m feletti, 
vízhozamuk közepes.  

 Élővilág: növényzet, állatvilág 

A Hanság lápmedencéjének eredeti vegetációját nehéz pontosan rekonstruálni. Bizonyos a lápi 
társulások, ezen belül pedig valószínűsíthető a fátlan élőhelyek túlsúlya, lápi cserjések illetve 
láperdők feltételezhetően csak kisebb arányban voltak. A nem lápos kiemelkedéseken ligeterdők, a 
peremterületeken pedig más zárt erdők (pl. gyertyános-kocsányos tölgyesek) lehettek. A Hanság 
egyes pontjain valószínűleg különleges, reliktum jellegű társulások (pl. lápi erdeifenyvesek) is 
voltak. 

A 19. század elejétől kezdődő lecsapolások során a kistáj több lépcsőben átalakult. Az erdők 
területe növekedett, de eközben a kultúrállományok (főleg nemesnyárasok) aránya túlnyomóvá vált. 
Az úszólápok, zsombékosok területe drasztikusan csökkent, viszont a nem zsombékos magassásasok 
elterjedtek. A korábban kiterjedt nedves láprétek szintén visszaszorultak,  
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a helyükön kultúrrétek alakultak ki. Az utóbbi 50 évben sok rétet beerdősítettek, illetve a 
nagytáblás szántóföldi művelés is megjelent. A tőzegbányászat révén új élőhelyek keletkeztek. A 
tájban igen erős az inváziós terhelés.  

A Hanság mai flórája a korábbi gazdaságnak csak töredékét őrizte meg. Reliktumai nagyrészt 
eltűntek (tőzegeper - Comarum palustre, babérfűz - Salix pentandra, tőzegszittyó - Scheuchzeria 
palustris), vagy igen ritkák (dárdás nádtippan - Calamagrostis canescens, mocsári kocsord - 
Peucedanum palustre, Scholochloa festucacea). Ma is értékesek ligeterdő fragrentumai (hamvas 
éger - Alnus incana, békakonty - Listera ovata), láprétjei (Buxbaum-sás - Carex buxbaumii, lápi 
nyúlfarkfű - Sesleria uliginosa), sok érzékeny faj pedig a másodlagos mocsári vegetációban vagy 
csatornákban telepedett meg (kétsoros sás - Carex disticha, békaliliom - Hottonia palustris, nádi 
boglárka - Ranunculus lingua).  

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) bálványfa 
(Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa) selyemkóró (Asclepias syriaca), tájidegen 
őszirózsa-fajok (Aster sp.), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) kisvirágú nebáncsvirág 
(Impatiens parviflora), japánkeserűfű-fajok (Reynoutrya sp.) akác (Robinia pseudoacacia) 
aranyvessző-fajok (Solidago sp.)  

2.2. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 
2.2.1. KÖRNYEZETVÉDELEM - A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK, KONFLIKTUSOK LEÍRÁSA 

 A talaj védelme 

Jánossomorja Város összterületének 91,3%-át termőterület teszi ki, melyből mezőgazdasági 
termőterület 9378,61 hektár (ez a teljes terület 62,9%-a). A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály adatszolgáltatása alapján Jánossomorja közigazgatási 
határain belül a szántó művelési ágú területeken a 4-7, legelő művelési ágú területeken a 3-4, rét 
művelési ágú területeken a 7, gyümölcsös művelési ágú területeken pedig a 4-5 minőségi osztályú 
földrészek viszonyulnak átlagosnak, vagy átlag alattinak. 

A település kedvező természeti adottságainak köszönhetően a földek jelentős hányada 
szántóművelésre alkalmas, így szántó művelési ágban vannak. A nagy kiterjedésű, homogén táblákat 
mezővédő erdősávok tagolják. Ezek az ökológiai előnyeiken túl, a terméshozam növekedésben is 
szerepet játszhatnak. Helyenként hiányoznak az erdősávok, illetve fasorok, így az utakról 
szennyezőanyag mosódhat be a szántóföldek talajába. Általánosságban azonban elmondható, hogy a 
településen kellő mennyiségű mezővédő erdősáv van telepítve. 

További veszélyt jelenthet a nagyüzemi művelési módszerek következtében a talaj termőrétegeinek 
lesodrása, földes kopár talajok kialakulása. A talaj felső rétegeinek megőrzése, a víz- és elsősorban 
szélerózió elleni védelem talajkímélő művelési módok megválasztásával, illetve mozaikos 
tájszerkezettel, fasorok illetve mezővédő erdősávok telepítésével oldható meg. A talajokat az 
intenzív mezőgazdasági termelésből származó vegyszerek, valamint gazdasági területeken jelen lévő 
üzemanyagok, kenőolajok, vegyszerek szennyezhetik.  

A település külterületi útjainak nagy része burkolatlan földút, az úthálózatnak egy része nem 
rendelkezik megfelelő csapadékvíz elvezetéssel, ami hosszútávon az út károsodásához vezet.  

Problémát jelent a településen a szennyvíz-csatorna hálózatra való rácsatlakozások aránya (88,24%), 
amiből következtetni lehet, hogy a háztartásokban keletkező szennyvíz egy része a talajba kerül. A 
hálózatra való rácsatlakozások ösztönzése így fontos jövőbeli feladat.  

A település területén több ponton is találhatóak állattartó telepek, ahol a keletkező trágya 
felhasználására, elhelyezésére illetve kezelésére kiemelt figyelmet kell fordítani. A szerves 
trágyából kimosódó szerves és szervetlen nitrogénvegyületek a talajban feldúsulhatnak, amelyek a 
talajok minőségét és a felszíni és felszín alatti vízkészleteket is veszélyeztetik.  

A 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet szerint Jánossomorja északi részén található mezőgazdasági 
területek a nitrátérzékeny térségek közé tartoznak. 
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 A felszíni és felszín alatti vizek védelme 

Jánossomorja a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területen fekvő település, a felszín alatti vizek védelméről alkotott 219/2004. (VII.21.) Korm. 
rendelet 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete 
alapján. 

A jogszabályi előírások teljesülésének feltétele a szennyezőanyagok talajba és felszín alatti vizekbe 
való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek és tisztított szennyvizek 
ártalommentes, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása. A fentiek teljesülése 
érdekében a beépítésre szánt területeken a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés 
biztosítása, a rákötés ösztönzése szükséges, továbbá gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetésének 
ártalommentes megoldásáról. 

Jánossomorja közigazgatási határait érintő víztestek: 

‐ Felszíni víztestek 
o Hanság-főcsatorna (AEP563) 
o Lébény-hanyi-csatornák (AEP753) 
o Rábca (AEP904) 

‐ Felszín alatti víztestek: 
o p.1.1.2 Hanság, Rábca-völgy északi része porózus. 

 A levegő tisztaságának védelme 

Jánossomorja területén a levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényezők a lakossági fűtés, a 
közlekedésből származó terhelés, a mezőgazdasági művelésből származó porterhelés, illetve az ipari 
tevékenységből származó emisszió. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 10-13. §-ban meghatározottak alapján 
a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. 
melléklete alapján település nem tartozik egyik légszennyezettségi agglomerációba sem. A 
település egészére vonatkozólag nem állnak rendelkezésre levegőminőségi mérésből származó 
adatok, egy-egy pontforrás esetén ismert a kibocsátott anyagok mennyisége. 

Jelentősebb szennyező forrás a településen áthaladó összekötő utak forgalma, elsősorban a 86-os 
számú főút. Forgalomszámlálási adatként az Állami Közút számított értékei találhatók meg. (Lásd: 
Melléklet) Az utak a településen működő gazdasági telephelyek miatt viszonylag erős teher- és 
áruforgalmat bonyolítanak le. A település lakott területeit a forgalomból származó emisszió 
leginkább a 86-os út közelében terheli. A közlekedés során szénmonoxid, széndioxid, 
nitrogénoxidok, por, korom, ólom stb. kerül a levegőbe, azonban ezek leginkább az infrastruktúra 
elemek mentén jellemzőek. A közlekedésből származó környezeti terhelés a nyári időszakban kissé 
megnövekszik. 

A település területén a gázhálózat kiépített, a rácsatlakozások aránya a KSH adatai szerint 
körülbelül 50% körüli, valamint a fűtési fogyasztók aránya is a teljes lakásállomány körülbelül 50%-a. 
Az esetleges lakossági fűtésből származó terhelés a téli hónapokban lehet jelentős.  

A pontforrások vonatkozásában - a termelő létesítmények esetén - a jogszabályokban és a 
környezetvédelmi határozatokban meghatározott határértékeket be kell tartani. 

Porszennyezés forrása lehet a burkolatlan utakon való közlekedés, amely száraz időben 
porszennyezés forrása, és ugyanez vonatkozik a száraz időben történő mezőgazdasági művelésre is. 
A település külterületi úthálózata főként burkolatlan utakból áll.  

Az utóbbi években egye több embernél jelentkeznek a növényi pollenek - főként parlagfű - által 
okozott allergiás jellegű megbetegedések. A pollenek számának alakulását jelentősen befolyásolja a 
gondozatlan, parlagon hagyott területek kiterjedése. A száraz időszakokban a levegőben jelentősen 
megnőhet a pollentartalom.  
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 Zaj-és rezgésvédelem 

Zajterhelés Jánossomorja estében a közlekedésből illetve a gazdasági tevékenységből származhat 
elsősorban. 

Jánossomorja közúti terhelése leginkább abból adódik, hogy a településen keresztül halad a 86-os 
számú főút, melyen naponta átlagosan 7200 jármű halad keresztül a településen. Az elkerülő út 
tervezett nyomvonala már kijelölésre került. 

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM 
rendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

A település közigazgatási területén üzemi tevékenységből eredő zajemisszió miatt a 
Környezetvédelmi Felügyelőség – a rendelkezésre álló információk alapján - nem indított eljárást. 
Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajterhelési határértékeket a területen a 
27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

 Hulladékkezelés 

A hulladékkezelés kereteit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CLXXXV. törvény illetve ezek végrehajtó 
rendeletei határozza meg. A város helyi rendelettel bír a települési hulladékkezeléssel 
kapcsolatban. 

Jánossomorja Város Önkormányzatának 16/2013. (XII.18.) sz. rendelete szól a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás megszervezéséről.  

A kommunális hulladék elszállítását jelenleg a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 
A szelektív hulladékgyűjtést – az előzőekhez hasonlóan - Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. végzi, előre megjelölt időpontban, havonta legalább egy alkalommal. A keletkezett hulladékot 
Jánossomorján helyezik el. 

Ahogyan az alábbi ábrán látszik, 2008-2012 közti időszakban kissé visszaesett a rendszeres 
hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya. Jánossomorján 2012-ben a lakások 76,3%-ból szállították 
el rendszeresen a hulladékot.   

 

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányának alakulása 
forrás: www.teir.hu 

 Vizuális környezetterhelés 

Jánossomorján markáns vizuális környezetterhelést okozó elem nem található. Kevésbé jelentős 
zavaró hatása a légvezetékek hálózatának, valamint a településtől északkeletre elhelyezkedő 
szélerőműveknek van, amelyekből 6 db található.  

A fentieken felül a vizuális környezetterhelés nem jellemző, egyéb jelentős, vizuális konfliktust 
okozó művi tájelemek nem találhatók a településen. A gazdasági területek esetében a 
településképtől eltérő léptékű és magasságú épületek találhatók. 
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2.2.2. TERMÉSZETVÉDELEM 

A települést számos nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti terület érinti. 

 Nemzetközi védelem 

Natura2000 

Jánossomorja külterületének egy része nemzetközi védelem alá esik, része a Natura2000 
hálózatnak. A hálózat létrehozásának célja az európai jelentőségű élőhelyek és élőhely típusok, 
illetve ehhez kapcsolódóan a természeti, ökológiai értékek megőrzése, a madárvilág védelme. Az 
ezzel kapcsolatos szabályok a 275/2004. (X. 8.) - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló - Kormányrendeletben kerültek meghatározásra. 

A Natura2000 területek két csoportba sorolhatók: különleges madárvédelmi terület (SPA) és 
különleges természetmegőrzési terület (SCI). Jánossomorján a belterülettől északra és délkeletre  
találhatók különleges madárvédelmi területek (HUFH30005, HUFH10004), délkeletre kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület (HUFH30005). 

 
Natura 2000 területek 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. és 5. mellékleteiben Jánossomorja közigazgatási területén 
meghatározott Natura2000 hálózathoz tartozó területek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 

1. Különleges madárvédelmi terület – Hanság (HUFH30005) 

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 

2. Különleges madárvédelmi terület – Mosoni-sík (HUFH10004) 

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, 
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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, 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 

3. Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület – Hanság (HUFH30005) 

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 

 Országosvédelem 

Fertő-Hanság Nemzeti Park területe 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park alapító okirata értelmében, annak létesítéséről a nemzeti park 
igazgatóságokról és a természetvédelmi igazgatóságokról szóló 3/1990. (XI. 27.) KTM rendelet 
rendelkezik. A Nemzeti Park bővítéséről, valamint névváltozásáról az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelet 
rendelkezik. Utóbbi jogszabály 3. számú melléklete tartalmazza park bővített védett területének 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait. Jánossomorja területén az alábbi helyrajzi számú 
ingatlanok képezik a nemzeti parki védett területeket: 

0262, 0263/1-3, 0319, 0327-0331, 0363-0367, 0368/1-3, 0369, 0370/2-3, 0317/1-3, 0318/1 

 
Országos védelem alatt álló területek és az Országos Ökológiai Hálózat elemei 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 
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 Országos Ökológiai Hálózat 

A természeti területeket a magasabb rendű tervekben az Országos Ökológiai Hálózat és annak 
övezetei foglalják magukba, amelyekkel kapcsolatban a magasabb rendű tervek szabályokat 
fogalmaznak meg.  

Az Országos Területrendezési Tervben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat területét a Térségi 
Területrendezési Tervekben – jelen esetben a Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervében 
– három övezetbe kell besorolni:  

- magterület 

- ökológiai folyosó 

- pufferterület 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó területek lehatárolását a Természetvédelmi Információs 
Rendszer adatai alapján a 2.2.4. fejezet tartalmazza. 

 Tájképvédelmi területek 

Az övezetbe a település közigazgatási határának délnyugati, illetve délkeleti részén elhelyezkedő 
erdőterületei tartoznak.  

 Helyi védelem 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (X.30.) rendelete szól az egyes 
helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról. A helyi jogszabály első sorban az 
alábbi elemek megóvását szolgálja: 

‐ fákat 
‐ fasorokat 
‐ cserjéket 
‐ illetve ezek termőhelyeit.  

A jogszabály az alábbi egyedek és területek védelméről gondoskodik: 

Jánossomorjai helyi védett növényegyedei és társulásai 

Ssz. Név Hrsz. Helye Fontosabb adat 

1. Juharlevelű platán  732 malom udvar, vasúti oldal 
kerítése mellett 

Kora: 100 év körül. 

2. Fehér eper 732 a malomudvar kerítésén belül, a 
vasút felőli oldalon 

Kora: 90-100 év 

3. Korai juhar 657/2 a vasúti átjáró keleti oldalánál, 
magántelken 

Kora: 80-90 év 

4. Vadgesztenye 732 malomi lakóház előtt Kora: 80-100 év közötti 

5. Kislevelű hárs 725/6 a vasútállomás épülete mellett Kora: 100 év körül. 

6. Kislevelű hárs 1157 az épületek közti üres térben, a 
kerítés mellett 

Kora: legalább 80 év 

7. Kislevelű hárs 733/9 a bölcsődei előtti bejáratnál Kora: 90 év körül. 

8. Vadkörte 0266  Kora: 80 év körüli 

9. Szürkenyár 0265 az „olajkúti út”mellett, a két híd 
között félúton 

Kora: 60-70 év 

10. Szürke nyár 0265 Pontos helye: az „olajkuti út” 
mellett a 9 sz. fa közelében, az 
út melletti árok 

Kora: 60 év 

11. Fekete nyár 0533. Hanságnagyerdőtől nyugatra lévő 
kavicsos út melletti árokban 

Kora: 80 év körül 

12. Magas kőris 0627 a Kendergyár közelében a 
csatorna parton 

Kora: 80-90 év 
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Jánossomorjai helyi védett növényegyedei és társulásai 

Ssz. Név Hrsz. Helye Fontosabb adat 

13. Kislevelű hárs 0997 a volt Rohrerföld major ÉNy-i, 
erdőnek nyilvántartott részében. 
Egy tisztás szélén. 

Kora: 90-100 év körüli 

14. Kislevelű hársfa sor 682 Hársfa utca északi oldala 12 db Kislevelű hárs 
Kora: 80 év körüli 

15. Vadgesztenye fasor 733/10 
733/9 

a Rábaközi Takarékszövetkezet 
parkolójától a Bölcsőde 
udvarának alsó végéig húzódó 
fasor a vasút melletti oldalon 

11 db idős Vadgesztenye, 
köztük egy db Kislevelű 
hárs  
Kora: 80 év körüli 

16. Somorjai kiserdő 1891-1928 Somorjai városrészen, az Iskola 
utcától az Árpád utcai ingatlanok 
kertéig húzódó fás terület 

Területe: 2 Ha körül 

2.2.3. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK 

Tájhasználati konfliktusoknak tekinthetők mindazon tevékenységek megnyilvánulásai, amelyek a táj 
potenciális értékeit rontják. Tájhasználati konfliktusok általában akkor alakulnak ki, ha két, 
szomszédos területhasználat egymással konkurál, egymás rendeltetését zavarja, egymás létét 
veszélyezteti, illetve kedvezőtlen látványt nyújt. A tájhasználati konfliktusokat elsődleges jellegük 
szerint funkcionális-, ökológiai-, valamint esztétikai kategóriákba sorolhatjuk. 

 Funkcionális tájhasználati konfliktusok: 

Jánossomorja 3 településből alakult ki. A mai napig megfigyelhetjük, hogy a település hárompólusú, 
vagyis három központja van. Ezekben a központokban mindhárom településrésznek külön 
megtalálhatók a fontosabb intézményeik, közfunkcióik. A településmagok térben is messze 
helyezkednek el egymástól, szerkezetileg nem integrálódnak. 

A településszegélyen a lakóházak kertvégeihez sokhelyütt közvetlenül, „puffer zóna” nélkül 
kapcsolódnak a szántók. A gépesített művelés a zaj- és porszennyezéssel terheli a környezetét, így 
zavarja a lakófunkciót.  

A külterületen több elhagyott, funkcióját vesztett épület is megtalálható. Ezek jellemzően egykori 
határőrlaktanyák, illetve mezőgazdasági ipari létesítmények. Ezeknek az ingatlanok hasznosítás és 
karbantartás hiányában folyamatosan pusztulnak és idővel csak mint romok maradnak majd meg 
Jánossomorja külterületén.  

A külterületen elhelyezkedő lakóterületek is konfliktust jelentenek. Jánossomorja külterületén a 
várostól délre található Hanságliget, Hanságfalva, valamint Villanytelep, a belterületektől északra, 
a Várbalog felé vezető út mentén Újtanya helyezkedik el. Ezeknek a külterületi lakóterületeknek 
igen kicsi a lakossága és egyre nagyobb problémát jelent az elnéptelenedés. Ez elsősorban 
Villanytelepet, valamint Hanságfalvát érinti, mely településrészek infrastrukturális ellátottsága és 
megközelítése is rosszabb. Ezen a két településrészen már csupán 1-1 lakos él, a többi épületben 
már nem lakik senki és fokozatosan romlik is az állapotuk. Hanságligeten és Újtanyán többen élnek, 
ezeken a településrészeken azonban a különböző szolgáltatások hiánya, az intézmények 
elérhetősége okoz elsősorban konflikutust.  

Jánossomorján az országos és térségi kerékpárút törzshálózat elemei egyaránt megtalálhatók a 
magasabb rendű tervekben. Ennek ellenére kerékpárút, illetve a biciklis forgalom számára 
kialakított út csak a 86. sz. főút mellett található szakaszosan. Több szempontból is fontos lenne a 
településen a biciklis forgalmat elősegíteni. A három központú településen a nagyobb távolságok 
leküzdése miatt nagyon sok helyi lakos használja a kerékpárt közlekedési eszközként. A biciklisták 
csak veszélyesen, az autók között tudnak közlekedni. Emellett, a településtől nem messze található 
a Fertő-tó, amely a biciklis turizmus egyik kedvelt célpontja. A település számára hasznos lenne, ha 
a biciklis turisták számára kedvező, vonzó közlekedési környezetet alakítana ki. 

Jánossomorja közútjainak egy része rossz állapotban van. Az úthálózat egyes elemeinek felújítása és 
karbantartása nagymértékben javítana a települési funkciók elérhetőségén. 
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 Ökológiai konfliktusok: 

A településtől délkeleti irányban 3 km-re hulladéklerakó található, ahová 72 település hulladékát 
deponálják. A hulladéklerakó megfelelő helykiválasztásának köszönhetően nem kerül konfliktusba a 
lakó funkciójú területekkel, de szántóterületek szomszédságában található, melyek funkcióját 
kismértékben zavarja az időszakosan kikerülő hulladék. 

Jánossomorja szántóterületein sok helyen megfelelő mezővédő erdősáv-rendszer van, azonban a 
belterülettől északnyugatra, délre és délnyugatra található három nagyobb, egyenként mintegy 200 
ha alapterületű összefüggő szántóterület fekszik. Ezeken a szántókon a talajok deflációveszélynek 
vannak kitéve. Az erdősávok ökológiai folyosóként, az állatok búvóhelyeként is szolgálnának, 
valamint növelnék a terület biodiverzitását. 

Ökológiai konfliktusként említhetjük az erdőültetvényben egyre inkább elterjedő hódpopulációt. A 
csatornákkal felszabdalt erdőültetvények kiváló élőhelyül szolgálnak a hódoknak, azonban az 
erdőgazdálkodók számára komoly problémát okoznak ezek a védett állatok.  

Jánossomorja külterületein jelentős problémát okoz az illegális hulladéklerakás. Elsősorban a 
nagyobb utak és kis mezőgazdasági bekötőutak találkozásánál jelent ez problémát, illetve a 
belterületek határában. Jelentős mennyiségű illegálisan elhelyezett hulladék található a 
jánossomorjai regionális hulladéklerakó közvetlen szomszédságában is.  

 Vizuális, esztétikai konfliktusok: 

A településszegélyen található ipari gazdasági területeken jelen lévő, elszórtan elhelyezkedő raktár- 
és egyéb épületek esztétikailag zavaró látványt nyújtanak. Tájba illesztésük sok helyen nem 
megoldott. 

Mosonszentpétertől északkeleti irányban elhelyezkedő 6 darab szélerőműt is esztétikai konfliktus 
forrásaként említhetjük. Ezek a szélkerekek a település több pontjáról is látszanak, és zavaró 
látványt nyújtanak. 

A szélkerekektől északra az Asdag kavicsbánya telephelye jelent vizuális konfliktust. Ugyan 
töltésekkel és fásítással a tájbaillesztés valamilyen szinten megoldott, azonban a bányagépek, 
illetve a kibányászott kavicshalmok továbbra is zavaró látványt nyújtanak.  

2.3. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLATOK 

Jánossomorja településszerkezetének kialakulását Pusztasomorja, Mosonszentjános és 
Mosonszentpéter egymáshoz közeli elhelyezkedése befolyásolta leginkább. Meghatározó szerepet 
játszott a település lakosainak mezőgazdasági tevékenysége, valamint a táj szerkezetének 
jellegzetességei.  

2.3.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET 

A településen öt településrész különíthető el. Az egykori Pusztasomorja, Mosonszentjános, 
Mosonszentpéter területei a három település összenövéséből kialakult belterületen, Hanságliget a 
település déli határában, illetve a külterület az egyéb külterületi lakóterületekkel (Hanságfalva és 
Újtanya). (Hanságliget és az egyéb külterületi lakóterületek bemutatását a 7.2.3. Tájhasználat 
értékelése fejezet tartalmazza.)  
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Jánossomorja településrészei 
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Jánossomorja kezdetben három külön falu volt: Pusztasomorja, Mosonszentjános és 
Mosonszentpéter. Ez a három település meglehetősen közel helyezkedett el egymáshoz, és idővel 
összenőtt. 1950-ben hivatalosan is egyesült Mosonszentjános és Mosonszentpéter (Mosonszentjános 
néven), majd Pusztasomorja 1970-ben történő hozzácsatolásával nyerte el Jánossomorja a mai 
területét. Napjainkban is érezhető, hogy ez a város három faluból jött létre. Mindhárom 
településrész saját központtal rendelkezik, ahol üzletek, éttermek és egyéb vendéglátó ipari 
egységek találhatóak. Mindhárom egykori falu rendelkezik saját oktatási intézménnyel és 
templommal is. Ezeket a településrészeket a város fő útja (8507-es számú út) köti össze, amit 
mindhárom településrészen más névvel illetnek.  

Pusztasomorja központjának legmeghatározóbb eleme a Szent István királyról elnevezett római 
katolikus templom. A templom mellett elhaladó fő út is államalapító királyunk nevét viseli. Ez a falu 
kezdetben egyutcás település volt, amely a mai Szent István utca mentén helyezkedett el. A 
városrész központja és legfontosabb intézményei e köré az út köré csoportosultak. Itt található 
Pusztasomorja egykori iskolaépülete, illetve különböző üzletek. Az óvoda a központtól távolabb, a 
Kossuth és az Iskola utca kereszteződésében helyezkedik el. A Szent István út mellett található az 
1866-ban alapított Szent Vendel kápolna is. A településrész központjában az épületek jellemzően 
zártsorúan vagy hézagosan zártsorúan állnak. A házak mögött található kerteket veteményesként 
hasznosították. Pusztasomorja temetője az első katonai felmérésen még a településtől keletre 
helyezkedett el, napjainkban azonban már a városrész déli határában található. A településmagtól 
elsősorban észak felé terjeszkedett a település, itt nagyobb kiterjedésű, szabályos utcahálózattal 
rendelkező lakóterület található.  

Mosonszentjános központjában található a jánossomorjai városháza. Ez a település is az egyutcás 
falvak jellemzőivel bírt az első katonai felmérés idejében, ennek köszönhetően a főutca körül 
alakult ki a központ. A településrészeket összekötő főút Mosonszentjánosi szakaszának három része 
van, a Dózsa György, a Szabadság, valamint az Óvári utca. A Szabadság utca mentén találhatóak a 
közintézmények, valamint az üzletek nagy része. Itt kapott helyet a városháza, és a Városi 
Könyvtár, valamint egy élelmiszer bolt, cukrászda, bank és egyéb kereskedelmi egységek. 
Mosonszentjános városrész központjának is meghatározó eleme a keresztelő Szent Jánosról 
elnevezett, 1769-ben épült római katolikus templom. A Szabadság utca folytatása az Óvári utca, ami 
mentén a művelődési ház, a takarékszövetkezet, a bölcsőde és az idősek klubja található. A posta, a 
vasútállomás, a gyógyszertár az orvosi rendelők, az általános iskola és az óvoda a központtól 
valamivel távolabb helyezkednek el. Mosonszentjános városrész központjában az épületeket az 
utcával párhuzamosan telepítették. A házak egy-két kivétellel egy szintesek és kisebb hátsókerttel 
rendelkeznek. Ez a településrész a központtól északra az egykori szőlők helyére, valamint nyugatra 
Pusztasomorja felé terjeszkedett.  

Mosonszentpéter Jánossomorja város legkeletibb városrésze. Központja a mai 86-os számú főút 
mentén található. A településrész közintézményei - az óvoda és az iskola -, valamint kereskedelmi 
egységek helyezkednek itt el. Az Árpád-kori alapokra épült, neoromán stílusú Szent Péter templom 
a főúttól egy házsorral távolabb épült. A templomtól keletre helyezkedik el a Trianon emlékére 
2010-ben állított fakereszt. A 86-os számú főútnak köszönhetően az áthaladó forgalom ezen 
településrész esetében a legnagyobb. Az előzőekhez hasonlóan, itt is az egyszintes, utcafrontra 
épült homlokzattal rendelkező házak a jellemzőek. Ez a településrész elsősorban keleti irányban 
terjeszkedett, az egykori szőlők területén. Új lakóterületek épültek a központtól keletre fekvő 
területeken, valamint a település keleti határában kapott helyet a temető is. 
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2.3.2. TÁJSZERKEZET 

 

Jánossomorja – Műhold felvétel  
Forrás: Google Earth 

Jánossomorja az osztrák határ mellett, a Hanság és a Mosoni-síkság területén fekszik. A város sík 
területen terül el, ahol a lakóterületet egykor nagy kiterjedésű mocsarak vették körül. Ezen 
domborzati és vízrajzi adottságok határozzák meg a település tájszerkezetét. A településen a 
szántók dominálnak, melyek a legtöbb helyen mezővédő erdősávval vagy fasorral vannak egymástól 
elválasztva. A település déli határához közeledve a szántókat és gyepeket erdők váltják fel. Ezek 
jellemzően telepített gazdasági erdők, erdőültetvények. Az elsődleges feladat ezekben az erdőkben 
a faanyag megtermelése, ennek következtében természetes erdőtársulásoknál lényegesebb 
alacsonyabb biodiverzitással rendelkeznek.  

Jánossomorja délnyugati határában elhelyezkedő erdős területet utak, árkok, valamint csatornák 
tagolják parcellákra. A különböző parcellákban eltérő korú faállomány található, melynek 
következtében a terület igen mozaikos. Vannak olyan parcelláik is melyeknél tarvágás történt, s van 
ahol megkezdődött az erdőtelepítés, ez tovább növeli a mozaikosságot. A külterület délkeleti 
határában található erdőterületek már sokkal inkább természetközeliek. Az itt elhelyezkedő erdők, 
már nem szabályos sorokban ültetett fákból állnak, és az aljnövényzetnek is nagyobb szerepe van. 
Az erdőket itt gyepek, valamint szántók tagolják.  

A vonalas létesítmények közül a közlekedési infrastruktúra elemeknek illetve a csatornahálózatnak 
van jelentős szerkezet-meghatározó szerepe. A területen a vasút, a 86 sz. főút valamint az arról 
leágazó, településközi utak fragmentálják a tájat, és osztják három részre a település közigazgatási 
területét. A Csorna-Hegyeshalom közti vonal a 86 sz. főúttal közel párhuzamosan halad és három 
megállóval rendelkezik Jánossomorja területén.  
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A valaha mocsaras, most erdős területeken a lecsapoló csatornák hálózata befolyásolja a 
tájszerkezetet. Jánossomorja déli határát is képező Hanság-főcsatorna a legjelentősebb csatorna a 
településen, azonban több kisebb csatorna is fellelhető elsősorban a déli településrészen.  

A külterületen, valamint a belterület határában több kisebb bányató is található. Ezek jellemzően 
korábbi kavicsbányák maradványai, néhány jelenleg horgásztóként funkcionál, azonban legtöbbjük 
nem rendelkezik funkcióval. 

A fentiek értelmében kimondhatjuk, hogy az erdő-, mező-, vízgazdálkodási területhasználatok, 
valamint kis mértékben az úthálózat felelős Jánossomorja mozaikos tájszerkezetének 
kialakulásáért. A város belterülete a közigazgatási terület északi felének közepén helyezkedik el. A 
településnek délnyugat-északkelet irányban van a legnagyobb kiterjedése. A belterületekhez 
viszonylag közel, attól északra bányató található. 

2.3.3. BELTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLATOK 

A területhasználat vizsgálata a település területén a valós, működő használatot mutatja be a 
beépített területekre vonatkozóan. A település fekvése megfelelő hátteret biztosít mind a 
gazdasági, mind a lakóterületeknek. A beépített területeken belül a lakóterületek aránya a 
legmagasabb. Azonos, térséget alkotó területhasználatnak tekintjük a jellemzően azonos funkciójú, 
nagyobb kiterjedéssel rendelkező területek összességét. A területhasználatból adódó térségek a 
településen típusonként változó formát és beépítést hordoznak. A lakóterületek jellemzően 
összefüggő területeket fednek le, míg a különleges területek inkább elszórtan találhatók. A 
gazdasági területek jellemzően a beépített területek peremén, a települési gyűjtőutak mentén 
fekszenek. A három településközpontban találhatók a legintenzívebb beépítések.  

 Lakóterületek 

Jánossomorja beépített területeinek meghatározó hányada lakóterület. A lakóterületek különböző 
típusai találhatók a városban. A legnagyobb területen a falusias jellegű lakóterületek fekszenek, 
kiterjedt területen fedezhető fel kertvárosias jelleg is, illetve kisvárosias lakóterület is megjelenik a 
városban három „foltban”.  

A falusias lakóterületek közös jellemzője az alacsony, főként földszintes épületállomány, az 
aránylag alacsony beépítettség, illetve számos esetben, főként a nagy telekméret esetén jellemző a 
háztáji gazdálkodás, a művelt kert is. A falusias lakóterületek sokszor a kertvárosias vonásokkal, 
nagyobb beépítettséggel, szabadonálló beépítéssel rendelkező épületeket is tartalmaznak, a 
kertvárosias területektől nem különböznek markánsan. A lakóterületek kategóriákba sorolása az 
uralkodó jelleg megállapítása alapján történt. 

Egységesen kertvárosias jellegűek a település szegélyén megjelenő új beépítések (Mosonszentjános 
északi és délkeleti részén, illetve Pusztasomorja északi, valamint Mosonszentjánossal határos 
részén).  

Kisvárosias jellegű kétszintes sorházak találhatók Mosonszentjánoson a Kereszt utcában és a Dr. 
Dicsőfi Endre utcában. Mosonszentjános központjában elhelyezkedő lakóházak is kisvárosias 
lakóterületbe lettek sorolva. Ezekre jellemző a magasabb beépítettség, valamint a zártsorú 
beépítési mód. Itt jellemzően1-2 szintes épületek helyezkednek el.  

 Vegyes területek, intézményterületek 

A városrészek központi területei a lakófunkció mellet található kereskedelmi szolgáltató és 
intézményi funkciók következtében vegyes használatúak.  

Jánossomorja intézményei szinte kivétel nélkül a településközpontokban helyezkednek el. A három 
településközpont közül - helyzetéből adódóan is - a mosonszentjánosi rendelkezik a legnagyobb 
szerepkörrel. Ebben a városmagban létesült a Városi Könyvtár, illetve ide települt a legtöbb 
szolgáltató. A település legnagyobb iskolája, valamint az ahhoz kapcsolódó tornacsarnok és uszoda 
itt találhatóak az Iparos utcában. A művelődési ház, a gyógyszertár, az orvosi rendelők, valamint a 
posta is Mosonszentjánoson helyezkednek el. Jánossomorja óvodája Pusztasomorján kapott helyet 
az Iskola utca és a Kossuth utca kereszteződésében. A három falu összenövéséből adódóan több 
olyan intézmény is felsorolható, amellyel mindhárom településrész rendelkezik, ilyenek: a templom, 
a temető és az óvoda is. Mosonszentpéteren működik a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola 
Klafszky Katalin Tagiskola. 
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 Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás 

A kereskedelmi és vendéglátóhelyek jó része az intézményekhez hasonlóan Mosonszentjánoson 
található. Természetesen mindhárom településmag rendelkezik valamilyen fajta kereskedelmi 
szolgáltatással, ezek zömében a főutak mellett létesültek. A kereskedelmi, szolgáltató és 
vendéglátó létesítmények jellemzően lakóépületek átalakításával jöttek létre, az épületek léptéke 
így igazodik a lakóépületekéhez. Néhány vendéglátóhely a centrumoktól távolabb fekvő 
lakóterületekben is fellelhető. Ezek jellemzően kisboltok, kocsmák, vagy szépségszalonok. A 
kereskedelmi egységek léptéke illeszkedik a lakókörnyezethez.  

 Gazdasági területek 

A gazdasági területeket meg lehet különböztetni annak megfelelően, hogy a környezetre jelentős 
hatással járó tevékenységet folytatnak, vagy sem. Jánossomorja belterületeinek határában több 
területen is találhatók a gazdasági területek, melyek iparterületeknek tekinthetők: Leier Kft. 
betonelemgyára a 86. sz. főút mellett, illetve attól keletre a PEZ és a Binder telephelye, továbbá a 
Dr. Oetker gyára a település északi határában, illetve az SFS intec, valamint a Miraplast Hungária 
Termelési és Kereskedelmi Kft. területe a Várbalogi út mellett. A volt Frank gyár területe jelenleg 
alulhasznosított. A 86. sz. főút mellett található gazdasági területek nem koncentrálódnak kellő 
mértékben, 1000 méteres szakaszon szántóterület ékelődik a gyárak közé.  

Kiemelendő, hogy Hanságliget mellett található Hipp Kft. amely szintén egy jelentős ipari 
létesítmény. 

 Különleges területek 

Hétvégi házas övezet a település északi részén található tó körül került kijelölésre. Az itt 
kiparcellázott telkeken már 8 db épület felépült, azonban a telkek nagyrésze még üres. A város déli 
részein jelentős területek kerültek kiparcellázásra, azonban Jánossomorja egyéb belterületi részein 
is számottevő tartalék lakóterülettel rendelkezik.  

Jánossomorja nagy zöldfelülettel rendelkező különleges területfelhasználású területei a temető és a 
sportpálya területe. Pusztasomorja, Mosonszentjános és Mosonszentpéter is rendelkezik temetővel, 
önálló sportpálya csak Mosonszentpéteren és Mosonszentjánoson található. Pusztasomorján a 
település nyugati határában elhelyezkedő tó mellett egy kutyafuttató került kialakításra az egykori 
sportpálya területén. A legjobban kiépített sportpályának az Ibolya utcai sporttelep tekinthető, ami 
a Győr-Moson-Sopron megye I. osztályban szereplő Jánossomorja SE-nek ad otthont. A területen két 
focipálya található, illetve az egyik pályához létesített lelátók. A mosonszentjánosi sportpálya az 
SFS intec gyárával határosan található, s a nagy hagyományokkal bíró Jánossomorja Rascals baseball 
csapatnak biztosít edzési és sportolási lehetőséget. 

A település mezőgazdasági jellegéből adódóan számos mezőgazdasági üzemi terület is szerepel a 
külterületre vezető fontosabb utak mellett: Pusztasomorján a Tarcsai utcában, településtől délre 
Mosonszentjánoson a Hanság utcában az Erdősor mellett, a Várbalogi út mellett, valamint 
Mosonszentpéteren a Levente utca mentén. Ezen felül még említést érdemel a Mosonszentjánoson 
elhelyezkedő egykori malom területe a vasúti sin mentén.  

Különleges területnek minősül még a hulladékkezelési terület, ami csak Mosonszentjánoson 
található, a település déli határában. A Leier Kft. betonelemgyárához közel helyezkedik el északon 
az ASDAG nagy kiterjedésű kavicsbányája. 

2.4. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG 

2.4.1. TELEPÜLÉSKARAKTER, JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUSOK 

Jánossomorja város beépítését az alacsony (földszint/földszint+tetőtér beépítéssel rendelkező) 
épületek jellemzik. Ettől eltérő, magasabb épülettömeg az intézményépületek esetén találunk, 
illetve Mosonszentjános településrészen a Hanság utcában, a Kereszt utcában, valamint a Dr. Dicsőfi 
Endre utcában. 
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 A településközpontok és környezetük 

A településközpontokban találhatóak Jánossomorja legértékesebb épületei, ezt az is jelzi, hogy a 
Jánossomorjában található műemléki védelem alatt álló épületek mindegyike ezeken a 
településrészeken található. A kialakult beépítés és a meglévő épületállomány sok helyütt őrzi még 
a századfordulón létrejött településképet, bár a településről készült korábbi fényképeket és 
képeslapokat vizsgálva megállapítható, hogy a 19. század végén megindult építkezések a korábbi 
népi építészeti értékeket és beépítési módot átrajzolták a központi részeken. 

A településközpontok meghatározó épületei mindhárom településrész esetben a római katolikus 
templom.  

- A mosonszentjánosi Keresztelő Szent János templomot 1769-ben Albert Kázmér bajor 
választófejedelem építette barokk stílusban.  

A város központjában a településtörténeti adatok szerint már a XII. században 
állt egy templom, melyet a középkortól az evangélikusok használtak. E 
templomot a 18. században elbontották, helyére 1769-ben új épületet 
emeltetett a katolikus híveknek Habsburg Mária Krisztina s férje, Albert 
Kázmér. 

A barokk stílusban épült, Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt egyhajós, 
íves szentélyzáródású templom tengelye észak-déli. Déli főhomlokzatának alsó 
szintjét magas lábazatra állított, megkettőzött, dór fejezetes pilaszterek 
osztják három részre. A szélső mezőkben egy-egy kosáríves ablak került, mely 
fölött ma üresen álló, íves záródású szoborfülkéket látunk. A homlokzatot kis 
kiülésű középrizalit tagolja, itt nyílik a kőkeretes kapu, mely fölött nagyméretű 
hegedűablakot helyeztek el. A főhomlokzatot erőteljes főpárkány zárja, felette 
háromszögű timpanon. Az egyszintes, ablakokkal áttört falú torony a homlokzat 
középtengelyében emelkedik, sarkait ion fejezetes pilaszterek díszítik. Az 
órapárkány ívelt. A toronyhoz két oldalról volutában végződő attikafal épült. 
Az oldalhomlokzatok nyílásai íves záródásúak, a falmezőket egyszerű lizénák 
osztják. Az épület vakolt, a lábazat szürke, a vakolatdíszek halvány sárgák, a 
falmezők élénksárgák. 

- A pusztasomorjai Szent István templomot 1713 és 1735 között 
építették az egykori középkori templom helyén.  

A gótikus, feltehetően a 15. században épített és a 17. században az 
evangélikusok által használt templom helyén Eszterházy Pál Antal herceg 
építtetett új templomot 1713 és 1735 között, barokk stílusban. A 20. század 
végén felújították. 

Az északkelet-délnyugat tengelyű, egyhajós, kontyolt nyeregtetős, 
cserépfedésű templom szentélye egyenes záródású. Délnyugati homlokzatán kis 
kiülésű rizalit fölött emelkedik zömök, órapárkányos, gúlasisakos tornya. A főpárkány alatt három íves záródású 
fülkét látunk, a középsőben Szent Flórián szobra áll. A szoborfülke alatt nagyméretű, vakolatkeretelt hegedűablak 
kapott helyet, alatta nyílik az íves záródású bejárat. Az épület vakolt, a lábazat szürke, a falmezők fehérek. 

- A mosonszentpéteri, Árpád kori alapokra 
épített Szent Péter templom 1906-ban 
nyerte el mai neoromán formáját.  

A mosonszentpéteri településrészen álló templom 
középkori eredetű, a 13. sz. elején épült, erről 
tanúskodik a kváderkövekkel rakott és 
ikerablakokkal gazdagított torony. Az évszázadok 
folyamán többször elpusztult, folyamatosan 
építették, alakították. A 18. században a középkori 
tornyot megtartva új és nagyobb épületet emeltek. 
Jelenlegi neoromán stílusban átépített formáját 
1906-ban nyerte el.  

Kelet-nyugati hossztengelyű, egyhajós templom 
íves záródású szentéllyel. A hajója feletti összetett 
tetőidomot cserép fedi, a nyugati homlokzat fölött 
magasodó, karcsú, órapárkányos torony fölött 
fémlemezfedésű, sokszögű gúlasisakot látunk, a 
sarkokon és az órapárkányon neogót fiatornyokkal. Az épület ablaknyílásai íves záródásúak, vakolatkereteltek, a 
falmezőket egyszerű lizénák, illetve támpillérekre emlékeztető tagozatok osztják. Az épület vakolt, a 
vakolatdíszek sárgák, a falmezők fehér színűek. 
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A település ikonikus épületei továbbá: 

- a Városháza  

A település középső részén, zárt utcavonalas 
beépítésben álló épületet 1809-ben építtette 
a Nádasdy család. Az egyemeletes, 
nyeregtetős épületet cserép fedi. 2+1+2 
tengelyes utcai homlokzatát kis kiülésű 
középrizalit tagolja. A rizalitot a főpárkány 
fölött háromszögű timpanon teszi 
hangsúlyosság, orommezejében a város 
címerét ábrázoló stukkódíszt látunk. Az 
ablaknyílások mindkét szinten egyenes 
záródásúak, egyszerűen vakolatkereteltek. Az 
emeleten a szélső ablakok közt 1-1 
vakolatkeretelt falmezőt, egyfajta vakablakot 
látunk, szemöldökrészüknél férfifejet 
ábrázoló relief. Az épület vakolt, a lábazat és 
a vakolatdíszek mályvaszínűek, a falmezők 
halvány homokszínre festettek. 

- a régi iskola épülete, ami jelenleg a 
Jánossomorjai Körzeti Általános 
Iskola alsó tagozatának épülete 
Mosonszentjánoson.  

A település központjában áll a nyeregtetős, 
cserépfedésű, egyemeletes iskola, mely 1909-
ben zárdaiskolának épült. 4+1+4 tengelyes 
főhomlokzatát kis kiülésű középrizalit tagolja. 
A nyílások egyenes záródásúak, 
vakolatkereteltek, a földszinti keretek a 
szemöldökrészen geometrikusan díszítettek. 
Homlokzatát fogrovatos zárópárkány zárja, e 
fölött a középtengelyben tömör attikára 
épült, háromszögű oromzattal lezárt íves 
szoborfülke látható. A fülkében Szűz Mária 
szobra áll, aki karjában a gyermek Jézust 
tartja. Az épület vakolt, a vakolat a fölszinten 
sávosan tagolt. A lábazat és a vakolatdíszek 
fehérek, a falmezők halvány mályvaszínűek. 

- az egykori malom2 

A mosonszentjánosi hengermalom építésére 
Szórády István és társai sopronnémeti lakosok 
1894-ben nyújtottak be kérvényt Moson 
vármegye főszolgabírójához. A „zöldmezős” 
beruházás a Mosonszentjános község 
tulajdonát képező mintegy 17 hold nagyságú 
ún. „Szent Peterer Feld” nevű szántóterület 1 
hold 567 négyszög ölnyi területének 
megvásárlásával kezdődött. A helyszín 
választását a jó közlekedési adottságok 
indokolták: az 1890-ben megnyitott Pozsony-
szombathelyi vasútvonal és a települést 
átszelő kelet-nyugati irányú fő közlekedési 
útvonal kereszteződése ideális feltételeket 
teremtett. 

Az elsőként felépült, mára elpusztult „régi” malomépület teljes hossza 37,5 méter volt, amelyből a malom 22,8 
métert, míg a hozzá tartozó gép- és kazánház 17,7 métert tett ki. A malom földszintből és félemeletből állt, 
teljes magassága meghaladta a 11 métert. A gép- és kazánház épülete csak földszintből állt és teljes magassága 
9,2 m volt. A malmot egy 70 lóerős gőzgép hajtotta. Egy 1897-es forrás szerint ekkor már laképületek és egyéb 
kiszolgáló épületek is álltak a területen. A malom mellé 1899-ben, illetve 1907-ben építettek egy-egy raktárt. A 
lisztkereskedéssel is foglalkozó Szórády és Társai közkereseti társaság 1911-től „Szórády-féle Hengermalom R.t. 
Mosonszentjános” néven részvénytársasági formában működött tovább. 

                                                 

 

2 Forrás: http://www.oroksegnapok.hu/ 
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A ma is álló és mára a város egyik szimbólumává vált új malom terveit Chalupka Károly győri építőmester 
készítette 1918-ban. A malomépület, a gép- és kazánház, valamint a ma már nem álló gyárkémény építése még 
ebben az évben megindult és 1919-ben fejeződött be. A 43 méter hosszú, 13,5 méter széles, háromemeletes, 
téglából épült malomkomplexum három részből állt: alápincézett gépházból, középen épült lépcsőházból, 
valamint az ún. koptatóból. Gépháza fölé magasodik 22 méter magas, négyzetes tornya, melynek tetején egy 35 
m3-es víztartályt helyeztek el. Az építkezés során az új malomkomplexumot az első emelet padlómagasságában 
egy zárt, vasbetonból készített híddal kötötték össze a régi malommal, s új iparvágányokat is lefektettek. 

A malom a két világháború közt élte virágkorát. A 2. világháború után gépeit leszerelték, kéményét 
felrobbantották, majd 1949-ben államosították. Ez a termelés végét jelentette, ám raktárai a rendszerváltásig 
üzemeltek. Az épületek a privatizáció során magánkézbe kerültek. 

Jelen dokumentum elkészítésének idejében már csak az 1919-re felépült háromemeletes malomépület áll, az 
ingatlan önkormányzati tulajdonba került.  

- a Kálvária 

A mosonszentpéteri településrészen álló 
kápolnát és kálváriát 1944-ben építették, 
1964-ben szentelték fel. A kálvária 
kialakításához a földterületet és az anyagi 
fedezetet a szentpéteri Wachtler család 
biztosította. A falazott, négyzetes, 
terméskövekkel burkolt stációik 
domborműveit Borsa Antal egykori győri 
szobrász készítette.  

A terméskő burkolatú, kisméretű, íves 
szentélyzáródású cserépfedéses, négyzetes 
kápolnát magas nyeregtető fedi. Az 
orommezőben Mihály arkangyalt ábrázoló 
festmény látunk, körülötte az alábbi felirat 
olvasható:” HEILIGER ERZENGEL MICHAEL/ 
VERTEIDIGE UNS IM KAMPFE”, azaz „Szent 
Mihály arkangyal, segíts minket a csatákban” 
Az oszlopokkal közrefogott bejárat fölé kis 
előtető épült. 

- Jánossomorjai Általános Iskola Klafszky Katalin Tagiskola Mosonszentpéteren,  

A mosonszentpéteri településrészen, zárt 
beépítésben, utcavonalon áll az általános 
iskola neoklasszicista épülete, melyet 1903-
ban emeltek. Az 1+3+1+3+1 tengelyes 
homlokzatot sarokrizalitok és középrizalit 
tagolja. A sarokrizalitokból nyílnak az 
egyenes záródású bejáratok. A rizalitok 
nyílásai fölött íves záródású faltükröket 
látunk, melyeket további hármas fülkék 
mélyítenek. Az ablaknyílások a középrizaliton 
található csúcsíves nyílás kivételével egyenes 
záródásúak, vakolatkereteltek. A födém 
vonalában zárópárkány húzódik, e felett 
tömör attika épült, melyet háromszögű 
orommezővel zárt vakolatfülkék tagolnak. A 
lábazaton az ablakok nyílásrendjének 
megfelelő kiosztásban négyzetes 
pinceszellőzőket helyeztek el. A lábazat 
vakolt, mályvaszínű, a vakolatdíszek fehérek. 

A településközpontok jellegében napjainkban is visszatükröződnek az egykori település sajátosságai. 
A településközpontokban az épületek zártsorúan vagy hézagosan zártsorúan állnak, jellemzően 
egyszintesek. Ez a beépítési mód a korábbi polgáriasodott településekre utal. Az épületek jelentős 
része a településközpontban zártsorú vagy hézagosan zártsorú. Az épületek mögött legtöbb esetben 
kertek találhatóak, melyeket az épületeken keresztül lehet megközelíteni.  

A századfordulós földszintes épületek általánosan az alábbiak szerint írhatók le: A homlokzaton több 
– jellemzően egyenes záródású – függőleges elrendezésű , könyöklőpárkányos, vakolatkeretelt ablak 
kapott helyet. Az épületek vakoltak, a lábazat és a vakolatdíszek sötétebb színűek, a falmezők 
világosabbra festettek. A nyílások vakolatkeretei a szemöldökrészen – az építés idejétől függően 
(pl.: a polgári szecesszió stílusjeggyel rendelkező, ornamentikás, geometrikus alakzatú stb.)- 
díszített. A szemöldökrészt helyenként vakolatpárkáány köti össze. Egyes épületeken a födém 
magasságában osztópárkány található. A záró- és az osztópárkány között, amennyiben nem díszítik a 
homlokzatotot a nyílások szemöldökrészén, úgy több épületen a homlokzati nyílásrendnek 
megfelelően kiosztott díszes fém padlásszellőzőket helyeztek el.  
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A záró- vagy főpárkányt a tető alatt helyenként konzolok tagolják. Amennyiben (négyzetes) 
pinceszellőzőket helyeztek el lábazaton, úgy azok az ablakok nyílásrendjének megfelelő 
kiosztásban.  

  
Rákóczi u. 61. Szabadság u. 52. 

  
Dózsa György u. 16. Vasút u. 24. 

A település másik jellegzetes épülettípusa az egykori parasztházak, illetve az azokhoz kapcsolódó 
gazdasági épületek: A lakóház cserépfedésű, csonkakontyolt nyeregtetővel fedett, az ablakok 
egyenes záródásúak, vakolatkereteltek, az épület vakolt, a lábazat szürke, a vakolatdíszek fehérek. 
A gazdasági épület cserépfedésű, csonkakontyolt nyeregtetővel fedett, nagyméretű, egyenes 
záródású kapunyílása az oldalhomlokzat középtengelyében nyílik, a homlokzatokat téglaberakásos 
sávok díszítik, az épület vakolt.  

  
Liget u. 25. Temető utca 
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2.4.2. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

Jánossomorja több évszázados múltra visszatekintő településrészekből áll, ahol az építészeti 
értékek magas arányban maradtak fenn a központokban. A hagyományos építészet jellemzői közül 
számos lakóépület és közintézmény őrzi még a térségre jellemző, hagyományos építészeti 
vonásokat, illetve számos hagyományos utcakép maradt fenn. 

 Országos védelem 

Jánossomorján négy országos védelem alatt álló műemlék építmény található, ezek a település 
templomai, valamint egy szobor. Mindegyik műemlékhez tartozóan ex-lege védett műemléki terület 
került kijelölésre.  

Az országos védelem alatt álló műemlék építmények listája a következő: 

Jánossomorjai műemlékei 

Ssz. Név Cím Hrsz Azonosító Leírás 

1. Római 
katolikus 
templom 

Szent 
István u. 
34. 

2139 4473 A Szent István király nevét viselő római katolikus 
templomot a korábbi középkori templom helyén 
valamikor 1713 és 1735 között barokk stílusban 
építették át. A templom oldalfalán lévő 
emléktábla a második világháborúban elesett 
pusztasomorjai hősi halottaknak állít emléket. A 
templom előtt XIX. századi kőkereszt áll. 

2. Római 
katolikus 
templom 

Szabadság 
u. 30. 

1227 4470 Habsburg Mária Krisztina és férje, Albert Kázmér 
szász választófejedelem építette barokk stílusban 
1769-ben az alacsony homlokzatú, Keresztelő 
Szent János tiszteletére szentelt hosszhajós 
templomot. A múlt századi főoltárkép Keresztelő 
Szent Jánost mutatja. A templom előtt Nepomuki 
Szent János barokk szobra található. 

3. Római 
katolikus 
templom 

Bartók 
Béla u. 

381 4472 A templom Árpád-kori alapokon épült, ezt a 
torony alsó harmadának kváderkövei és a 
homlokzat előtti oszlopok bizonyítják. A XVI. 
századi - az idők során többször elpusztult - 
templom jelenlegi neoromán stílusban átépített 
formáját 1906-ban nyerte el. Védőszentje és 
névadója Szent Péter apostol. A templombelső 
mennyezete 1938-ban készült. 

4. Krisztus 
szobor 

Dr. Dicsőfi 
Endre utca 
30. 

1227 4471 Krisztus-szobor, a 19. sz. elején készült, a 
plébánián elhelyezve. Eredetileg fából készült, 
de jelen állapotában súlyosan sérült. A szobor 
teste hiányos, a faanyag sérült. 

A Forster Központ adatszolgáltatása alapján a műemlékek körül egy-egy műemléki környezet kerül 
megállapításra, ezek a következők: 

Jánossomorjai műemlékei körül kijelölt műemléki környezetek 

Ssz. Név Hrsz Azonosító 

1. Római katolikus templom 2051/2, 2053, 2054, 2055/1, 2057, 2058/1, 
2059/1, 2059/2, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 
2101, 2126, 2130, 2131, 2132, 2134, 2137, 
2140/1, 2140/2, 2141, 2144, 2145/1, 2145/2, 
2146, 2147, 2148 

26631 

2. Római katolikus templom 1231/2, 1232, 954/2, 1230/3, 1230/1, 1229, 
1228, 1226/2, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 
1216, 1214/2, 1157, 1156, 1152/4, 1152/1, 
1150, 1149, 1147, 1146, 1144/1, 1142, 1139, 
1225 

26622 
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Jánossomorjai műemlékei körül kijelölt műemléki környezetek 

Ssz. Név Hrsz Azonosító 

3. Római katolikus templom 296, 297, 300/3, 380/2, 380/1, 379, 378/4, 
378/3, 378/2, 345/6 

26628 

4. Krisztus szobor 1218, 1219, 1220, 1221, 1226/1, 1226/2, 1245, 
1261/1, 1265, 1266, 1267/1, 1227 

26627 

 Helyi védelem 

Jánossomorjának jelenleg nincs helyi védelem oltalma alatt álló épített értéke. A települési bejárás 
alapján több olyan épület és műtárgy is található a településen, amely védelméről gondoskodni 
érdemes, mert a műemlékek mellett megőrzik a település karakterét. A település fejlesztési 
koncepcióhoz és az integrált településfejlesztési stratégiához 2016-ban készült örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmazza a helyi védelemre javasolt épületek listáját, illetve a védelemre 
javasolt épületeket és műtárgyak adatlapját. 

Helyi védelemre javasolt építmények listája: 

Sor-
szám 

Megnevezés Hrsz. Cím 

1. Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola alsó 
tagozat épülete 

1156 Szabadság u. 21. 

2. Jánossomorjai Aranykapu Óvoda központi 
épülete 

1115 Óvoda u. 13. 

3. Városháza 1140/1 Szabadság u. 39. 

4. Posta 729/1 Vasút u. 29. 

5. Könyvtár 1192 Szabadság u. 2. 

6. Mosonszentjánosi plébánia épülete 1227 Szabadság u.  

7. Malom 732/1 Óvári u. 3-5. 

8. Egykori gazdasági épület 1506/2 Nándor u. 5. előtt 

9. Vasútállomás  725/6 Vasút utca 

10. Lakóépület 1180/1 Szabadság u. 5. 

11. Pince borozó-étterem (egykori 
takarékpénztár központ) 

1113/1 Óvoda u. 13. 

12. Lakóház (Heidebauer ház) 1239/1 Szabadság u. 50. 

13. Lakóház (Heidebauer ház) 1133/1 Szabadság u. 43. 

14. Heidebauer ház 1240/1 Szabadság u. 52 

15. Mosonszentjánosi temető kápolnája 1415/2 Várbalogi út  

16. Lakóház (Mayer-Amon-féle ház) 1466 Dózsa György u. 16. 

17. Lakóház (Stacker-féle ház) 1446 Dózsa Gy. u. 3. (1'?) 

18. Breier-féle lakóház 735 Malom u. 1. 

19. Bloch Manó családorvos család háza 879/2 Vasút u. 24. 

20. lakóház kapuja 1130 Szabadság u. 49. 

21. Kápolna (régi temetőkápolna) 1439 Dózsa Gy. U. 1. 

22. Mária szobor 1228 Szabadság u. 30. 

23. Nepomuki Szent János barokk szobra (?) 1222 Szabadság u.  

24. Hármashalom 1222 Szabadság u. 28. 

25. Gát című szoborcsoport 841 Óvári út 
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Sor-
szám 

Megnevezés Hrsz. Cím 

26. Balassi Bálint csatajelenet scraffitto 875 Óvári u. 1. 

27. Alsó-Fehérkereszt 4508 Fehérkereszt utca 

28. Jánossomorjai Általános Iskola Klafszky 
Katalin Tagiskola 

375 Rákóczi u. 51 

29. Egykori gazdasági épület 
320/1 

Bartók Béla utca 

30. Heidebauer parasztház és pajtája 224/2; 226/2 Liget u. 25. 

31. Heidebauer lakóház 371 Rákóczi utca 61. 

32. Heidebauer lakóház 467 Rákóczi u. 102. 

33. Wurzinger  lakatos egykori lakóháza 636/1 Ady Endre u. 

34. Heidebauer gazdasági épület 657/5 Óvári út 

35. Mosonszentpéteri temető kápolnája 4302 Temető utca 

36. Gazdasági épület 4369  

37. Kálvária 219/1 Liget u. 35 

38. Világháborús emlékmű 379 Rákóczi u. 47. 

39. Kőkereszt 4361 Újtelep u. 

40. "Pullmann" kereszt 503 Ady Endre u. 17. 

41. Egykori pusztasomorjai, 3. számú általános 
iskola épülete 

2119 Szent István utca 18. 

42. Szent Vendel-kápolna 1960 Szent István utca 65 

43. Gazdasági traktus és pajta 2148 Szent István u. 

44. Kőkereszt 1757/2 Dózsa Gy. U. 61. 

45. Szent Háromság oszlop (Rozália szobor) 20 0 1/11 Tarcsai utca 

46. Kőkereszt 2139 Szent István utca (templom 
előtt) 

47. Mária kép 0788/4 Berecsnyi utca határ felé 
vezető szakasza 

 Régészet 

Az országos nyilvántartás szerint Jánossomorján a következő régészeti lelőhelyek találhatóak: 

Ssz. Azonosító Név 

1. 31142 Újudvar 

2. 31143 Hatholdasok 

3. 31147 Szőke-tó 

4. 31148 Hanságliget 

5. 31149 Szállástető 

6. 31150 Kavicsbánya 

7. 31151 Szőke-tó II. 

8. 32306 Tímár-domb 

9. 32307 Rohrer-földek 

10. 33107 Hanság-Nagyerdő 

11. 38930 Kavicsbánya II. 

12. 46989 Szállástető II. 

13. 46994 Felső-Újszegés 

14. 39900 Felső-Somorjai földek 

15. 57319 Felső-Somorjai földek II. 

16. 57323 Felső-Somorjai földek III. 

17. 57324 Felső-Somorjai földek IV. 

18. 57325 Felső-Somorjai-földek V. 

19. 57326 Felső-Somorjai-földek VI. 
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Ssz. Azonosító Név 

20. 57327 Újtanya, Középső-dűlő 

21. 57328 Újtanya, Középső-dűlő II. 

22. 57335 Zsellér-Újszegés 

23. 57336 Zsellér-Újszegés II. 

24. 57337 Kisházi-legelő-földek 

25. 57801 Kápolna-dűlő 

26. 57338 Kápolna-dűlő II. 

27. 57339 Kápolna-dűlő III. 

28. 57340 Külső-Szentpéteri-dűlő 

29. 57341 Külső-Szentpéteri-dűlő II. 

30. 57342 Külső-Szentpéteri-dűlő III. 

31. 57343 Külső-Szentpéteri-dűlő IV. 

32. 57344 Háromholdasok 

33. 57345 Háromholdasok II. 

34. 57346 Háromholdasok III. 

35. 57347 Háromholdasok IV. 

36. 57359 Sechsjoch-dűlő, kavicsbánya 

37. 57360 Felső-Újszegés II. 

38. 57361 Felső-Újszegés III. 

39. 57362 Felső-Újszegés IV. 

40. 57363 Alsó-Újszegés 

41. 57364 Alsó-Újszegés II. 

42. 57365 Alsó-Újszegés III. 

43. 57367 Kecske-dűlő 

44. 57368 Kecske-dűlő II. 

45. 57369 Kecske-dűlő III. 

46. 57370 Franck-dűlő 

47. 57371 Középső-dűlő 

48. 57372 Tízrendes 

49. 57373 Alsó-Somorjai-dűlő 

50. 57386 Öregföldi-dűlő 

51. 57387 Felső-Újföldek 

52. 57388 Felső-Újföldek II. 

53. 57389 Örökosztály 

54. 57390 Örökosztály, Gyónátos kereszt 

55. 57391 Felső-Somorjai földek VII. 

56. 57392 Rohrer-földek II. 

57. 57397 Felső-Somorjai földek VIII. 

58. 57398 Felső-Somorjai földek IX. 

59. 57399 Mosonszentpéter, római katolikus templom 

60. 57400 Vágóhídi-dűlő 

61. 57407 Vágóhídi-dűlő II. 

62. 57408 Alsó Lókert 

63. 57409 Vali-dűlő 

64. 57412 Tóté-dűlő 

65. 57426 Hattyú-domb 

66. 57427 Farkashalom 

67. 57428 Ligeti-dűlő 

68. 57429 Vörös-tó 

69. 57430 Tobi-Ligeti-dűlő 

70. 57434 Gazdák Új Szegése 

71. 57435 Gazdák Új Szegése II. 

72. 57437 Szőke-tó III. 

73. 57446 Törpe-szántó 

74. 57448 Gazdák Új Szegése III. 

75. 57449 Császárrét 

76. 57450 Császárrét II. 

77. 57454 Cserhalom 

78. 57455 Hanságliget, Tizenegyes 

79. 57457 Legelő-dűlők 

80. 57458 Legelő-dűlők II. 
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Ssz. Azonosító Név 

81. 57432 Háromholdasok V. 

82. 57439 Újudvar II. 

83. 58433 Rohrer-földek IV. 

84. 67443 Szélerőműpark 

85. 70511 Külső- Szentpéteri- dűlő összevonva 

86. 70513 Rétföldek 

87. 71303 Tímársziget 

88. 71309 Rétföldek II. 

89. 71311 Rohrer-földek V. 

90. 71313 Kossuth TSz és kavicsbánya között 

91. 89423 Pusztasomorjai templom 

92. 28513 Papszántók 

93. 57459 Gulyaállás 

Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatásával a 2016-ban készített 
örökségvédelmi hatástanulmány foglalkozik, a településrendezési eszközök az abban foglalt 
javaslatokat figyelembe vették, azokkal összhangban vannak. 

2.4. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

 Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Jánossomorja város Magyarország északnyugati részén, a 86-os főút mentén, Mosonmagyaróvártól 15 
km-re délnyugatra, az osztrák-magyar határtól 5 km-re található, A Fertő tó és a Szigetköz között. 
Győr-Moson-Sopron megyében, a Mosonmagyaróvári járásban helyezkedik el.  

Jánossomorja közlekedési lehetőségei igen jók hét közben és hétvégén egyaránt. Személyautóval 
Mosonmagyaróvár, a járásközpont alig több, mint negyed óra alatt megközelíthető. Buszjárat 
minimum óránként érinti a települést, és több megállóhelyen, köztük az óvodánál és az iskolánál is 
megáll. Vonattal elérhető a Hegyeshalom–Csorna–Szombathely-vasútvonalon. 

 A település társadalma 

Jánossomorja lakosainak száma 2014-ben 6052 fő volt. A város népességszáma 1870 és 2011 között 
jelentős változásokon ment át. A népesség az 1940-es évek elején volt a legmagasabb, majd 
innentől kezdve 1980-as évek elejéig folyamatosan csökkent. Azóta növekedést mutat. Az 1940-es 
években történt jelentős népességcsökkenés a kitelepítéseknek tudható be. Az elmúlt 15 év adatait 
nézve, először kismértékű csökkenést tapasztalhatunk, majd 2010-et követően újra a népesség 
növekedését figyelhetjük meg. Mosonszentjános a legnépesebb településrész, itt lakik a lakosság 
közel fele. Mosonszentpéteren a lakosság kicsivel több, mint negyede lakik. A legkisebb 
településrész Pusztasomorja, ahol a lakosság közel ötöde lakik.   

 A település gazdasága 

Jánossomorja településnagyságához mérten komoly foglalkoztatási potenciával rendelkezik. A 
korábbi Győri Keksz- és Ostyagyár Jánossomorjai Üzeméből alakult édesipari cégek (Dr. Oetker, PEZ-
Hungária, Multi-Cikória Kft., Ed. Haas Kft.), a Leier betonelem gyártó üzeme, a Hipp és a Binder 
(volt AMB Components Kft.) nemcsak a megye illetve a régió, hanem az ország gazdasági életének is 
fontos szereplői. Ezek a cégek nem csak a helyi lakosságnak, hanem a környező településen élőknek 
is munkalehetőséget biztosítanak. Az építőipari és az élelmiszeripari vállalkozások emellett a 
település adóerőképességét is nagymértékben javítják.  

A Jánossomorján működő vállalkozások száma 2013-as adatok szerint 237 db volt. Az elmúlt évekre 
visszatekintve a működő vállalkozások számában hullámzás figyelhető meg. Az adatok szerint 2005. 
volt a csúcs év. Az elmúlt években folyamatosan egyre kevesebb működő vállalakozás van jelen, de 
a meglévő nagy vállalkozások folyamatosan növelik a foglalkoztatottak számát. A vendéglátóhelyek 
száma az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2002-2014-es időszakban harmadával csökkent az 
kiskereskedelemmel foglakozó üzletek száma. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegyeshalom%E2%80%93Szombathely-vas%C3%BAtvonal
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 Településüzemeltetés 

Jánossomorja település önkormányzata a lakosság számára minden anyagi közszolgáltatást biztosít. 
A közművek nagy része nem önkormányzati tulajdonú. A szennyvízelvezetést és a víziközmű 
szolgáltatást az Aqua szolgáltató Kft. nyújtja. A villamos energia ellátást az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt., a távközlési ellátást és a vezetékes műsorelosztást (kábel TV) a Magyar Telekom 
Nyrt., a UPC, az AustriaSat Magyarország és a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft., a Satelit Kft., a 
kommunális hulladék elszállítását a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja. A 
település saját Tv csatornája a Jánossomorja Televízió. Jánossomorja üzemeltetéséért 
Jánossomorján a VÜMESZ azaz Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet felel. 

 Természeti adottságok 

Jánossomorja a Kisalföld nagytáj területén, a Hanság kistájon helyezkedik el. A kistáj Győr-Moson-
Sopron megyében helyezkedik el. Területe 447 km2 (a középtáj 17,3%-a, a nagytáj 8,2 %-a). A 
felszín legmagasabb pontja Szállástető (120m), a legalacsonyabbak a 114 m körüli felszínrészletek. 
A kistáj a Duna és a Rába hordalékkúpjai által közrezárt és lefolyástalansága következtében 
eltőzegesedett. Talajainak 80%-a vízhatás alatti lápos réti, lecsapolt és telkesített síkláp, réti, és 
réti öntés talaj. A kistáj fő vízfolyása a Hansági-főcsatorna (30 km), amely Tárnokrétitől Ny-ra 
torkollik a D felől érkező Rábcába. 

 Tájszerkezet 

A város sík területen terül el, ahol a lakóterületet egykor nagy kiterjedésű mocsarak vették körül. 
Ezen domborzati és vízrajzi adottságok határozzák meg a település tájszerkezetét. A település 
területén a szántók dominálnak, melyek a legtöbb helyen mezővédő erdősávval vannak egymástól 
elválasztva. A vonalas létesítmények közül a közlekedési és vízgazdálkodási tájhasználatoknak van 
jelentős szerkezet-meghatározó szerepe. A vízgazdálkodási tájhasználatok között a csatornákat, 
valamint a bányatavakat említhetjük. Jánossomorján a 86 sz. főút, valamint az előbbiekről leágazó, 
településeken keresztülhaladó, az országhatár felé tartó út fragmentálja a tájat. A település északi 
részein a szántó területek vannak túlsúlyban, míg a déli területeken a telepített erdők dominálnak.  

 Tájhasználat 

Jánossomorja a Hanságban, Mosonmagyaróvártól délre, a Fertő tótól nyugatra, a magyar-osztrák 
országhatár mentén helyezkedik el. Adottságaiból adódóan a szántó-, illetve az erdőterületek 
dominálnak. A település szántóterületei a térség vízrajzi, talajtani, valamint éghajlati 
adottságainak köszönhetően kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartoznak. A 
mezővédő erdősávok gondoskodnak a széleróziós károk minimalizálásáról, a talaj termékenységének 
fenntartásáról, a megfelelő párologtatásról, kellően sűrűn vannak kialakítva. A település délkeleti 
illetve délnyugati részén nagyobb összefüggő erdőterületek találhatóak. Jánossomorja erdőtervezett 
területe 4365,15 ha. Gyepek elszórtan helyezkednek el a területen, réteket és legelőket egyaránt 
találunk. A belterülettől északra 6 szélerőműből álló szélfarm található, amik egy szántóterületen 
kerültek elhelyezésre. A lakott területekhez közel három tó található. Pusztasomorja 
településrészen egy sporthorgászati tó, Mosonszentjánoson egy üdülőházakkal szegélyezett, 
elsősorban rekreációs funkciójú tó, a belterülettől északra pedig egy kavicsbánya-tó. A 
külterületeken 3 helyen lakóterületek is találhatóak. Hanságliget a legnagyobb, emellett még 
Hanságfalva és Újtanya található Jánossomorja külterületein. Az egyéb területfelhasználások közül a 
településtől délkeletre található hulladéklerakót, valamint Jánossomorja keleti részén elhelyezkedő 
szennyvíztisztító telepet emeljük ki.  

 Táji és természeti értékek 

A Jánossomorját számos nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti terület érinti. Az 
Országos Ökológiai Hálózat részeként ökológiai folyosó található a település délkeleti részén, puffer 
területek közé tartoznak a délnyugati területeken fekvő erdők, a magterületek pedig Jánossomorja 
északi határában helyezkednek el.  
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 Zöldfelületi rendszer 

Jánossomorján a zöldfelületi rendszer elemei a belterületi zöldterületek (közkertek), a sportpályák, 
a temetők zöldfelületei, a közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei, a telken belüli 
zöldfelületek, a mezőgazdasági területek, a fasorok, erdősávok és az erdőterületek. A belterületen 
négy kiemelkedő szerkezeti jelentőségű zöldterület található. A zöldterületekre általánosságban 
elmondható, hogy gondozottak, a fenntartási munkák minősége és mennyisége kielégítő.   

 Településszerkezet 

A településen öt jellegzetes településrész különíthető el. Az egykori Pusztasomorja, 
Mosonszentjános, Mosonszentpéter területei, Hanságliget, mint a település legnagyobb külterületi 
lakóterülete, továbbá egyéb külterületi lakóterületek (Hanságfalva, Újtanya). A belterület 
Mosonszentpéter, Mosonszentjános, valamint Pusztasomorja összenövéséből jött létre 1970-ben. A 
három faluból létrejövő településen ma is érezhető a három központúság.  

Pusztasomorja központjának legmeghatározóbb eleme a Szent István királyról elnevezett római 
katolikus templom. Ez a falu kezdetben egyutcás település volt, amely a mai Szent István utca 
mentén helyezkedett el. A városrész központja és legfontosabb intézményei e köré az út köré 
csoportosultak. Itt található Pusztasomorja iskolája, illetve különböző üzletek. A településrész 
központjában az épületek homlokzata az utcafrontra épült. A házak mögött található kerteket 
veteményesként hasznosították. A településmagtól elsősorban észak felé terjeszkedett a település, 
itt nagyobb kiterjedésű, szabályos utcahálózattal rendelkező lakóterület található. 

Mosonszentjános központjában található a jánossomorjai városháza. Ez a település is az egyutcás 
falvak jellemzőivel bírt az első katonai felmérés idejében, ennek köszönhetően a főutca körül 
alakult ki a központ. Mosonszentjános városrész központjának is meghatározó eleme a keresztelő 
Szent Jánosról elnevezett, 1769-ben épült római katolikus templom. Mosonszentjános városrész 
központjában az épületek homlokzata az utcafronton helyezkedik el. A házak egy-két kivétellel egy 
szintesek és kisebb hátsókerttel rendelkeznek. Ez a településrész a központtól északra az egykori 
szőlők helyére, valamint nyugatra Pusztasomorja felé terjeszkedett. 

Mosonszentpéter Jánossomorja város legkeletibb városrésze. Központja a mai 86-os számú főút 
mentén található. A településrész közintézményei - az óvoda és az iskola -, valamint kereskedelmi 
egységek helyezkednek itt el. Az Árpád-kori alapokra épült, neoromán stílusú Szent Péter templom 
a főúttól egy házsorral távolabb épült. Az előzőekhez hasonlóan, itt is az egyszintes, utcafrontra 
épült homlokzattal rendelkező házak a jellemzőek. Ez a településrész elsősorban keleti irányban 
terjeszkedett, az egykori szőlők területén. 

A település külterületein egyéb lakóterületek is fellelhetőek. Jánossomorja korábban Habsburg 
főhercegi, illetve Eszterházy birtok volt. Ezek az uradalmak nagy területeken gazdálkodtak, ami 
szükségessé tette a külterületeken majorok létesítését. Így alakult ki a legtöbb külterületi 
lakóterület, mint: Újtanya, Hanságfalva, és Hanságliget. 

A külterületeken elsősorban szántóföldi művelésbe vont területek, valamint erdők váltják egymást. 
A települést szinte teljesen szántók veszik körül, az erdők jórészt a déli részen helyezkednek el. A 
külterületen lévő fontos létesítmény a településtől délkeletre, a 86-os út mellett található 
hulladéklerakó.  

 Belterületi területhasználat 

Jánossomorja beépített területei jellemzően lakóterületek, ahol elsősorban kertes családi házak 
találhatóak, de van néhány társasház is. A három településközpontban az oldalhatáron álló 
szalagtelkek a jellemzőek, ugyanakkor az újonnan beépített területeken szintén az oldalhatáros 
beépítés a meghatározó. 

Jánossomorja intézményei szinte kivétel nélkül a településközpontokban helyezkednek el. A három 
településközpont közül - helyzetéből adódóan is - a mosonszentjánosi rendelkezik a legközpontibb 
szerepkörrel. 

A kereskedelmi és vendéglátóhelyek jó része az intézményekhez hasonlóan Mosonszentjánoson 
található. Természetesen mindhárom településmag rendelkezik valamilyen fajta vendéglátóhellyel. 
Ezek zömének a településrészek központjában, a főút mentén van ingatlana. 
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Jánossomorja nagy zöldfelülettel rendelkező különleges területfelhasználású területei a temetők és 
a sportpályák területe. Különleges területnek minősül még a hulladékkezelési terület 
(hulladékudvar), ez Mosonszentjánoson található, a település déli határában.   

Jánossomorja belterületeinek határában az északi, keleti, déli és nyugati részeken is találhatóak 
gazdasági területek. Ezekben elsősorban építőipari, élelmiszeripari, és mezőgazdasági 
létesítmények helyezkednek el. 

 Településkarakter, jellemző épülettípusok 

Jánossomorja város beépítését az alacsony (földszint/földszint+tetőtér beépítéssel rendelkező) 
épületek jellemzik. Ettől eltérő, magasabb épülettömeg az intézményépületek esetén találunk, 
illetve Mosonszentjános településrészen a Hanság utcában, a Kereszt utcában, valamint a Dr. Dicsőfi 
Endre utcában. 

A településközpontokban találhatóak Jánossomorja legértékesebb épületei, ezt az is jelzi, hogy a 
Jánossomorjában található műemléki védelem alatt álló épületek mindegyike ezeken a 
településrészeken található. A kialakult beépítés és a meglévő épületállomány sok helyütt őrzi még 
a 19. században létrejött településképet. A településközpontok meghatározó épülete mindhárom 
esetben a római katolikus templom. A településközpontok jellegében napjainkban is 
visszatükröződnek az egykori egyutcás település sajátosságai. Jánossomorja településközpontjain 
kívüli területei jellegükben nagyban különböznek a központi területektől. Érződik, hogy csak a 
későbbi korokban került sor a kiépítésükre. 

 Közlekedés 

A településnek nincs közvetlen kapcsolata az országos gyorsforgalmi hálózattal. A településen halad 
keresztül a 86. sz. Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút, amely egyúttal E65 
jelzéssel a nemzetközi főútvonal hálózat része, illetve a településről indul a 8507 j. Jánossomorja-
országhatár összekötő út, a 8508 j. Jánossomorja-Várbalog összekötő út, a 85107 j. Hanságfalva 
bekötő út; továbbá a településen belüli kapcsolatot biztosítja a 85308 j. Jánossomorja állomáshoz 
vezető út. A tágabb térség legjelentősebb útja az M1 autópálya és a településen áthaladó 86 sz. 
főút. Jánososmorja periférikus elhelyezkedésű település a nyugati országhatár mellett. A 
szomszédos településekkel való közlekedési kapcsolata jónak mondható. 

Az országos közutakhoz és a gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település lakóutcái. A főutakon és a 
gyűjtőutakon kívül a lakóutcák sok esetben szűkek, szabályozási szélességük kicsi. Az önkormányzati 
belterületi utak 68,7%-a kiépített, burkolt. A település összes csomópontja szintbeni kiépítésű, a 
csomópontok a forgalmat megfelelően bonyolítják. Jánossomorja területén az országos közutak 
burkolatának minősége többnyire megfelelő, a település egyéb útjainak burkolata közepes ill. rossz 
minőségű. Kiemelt figyelmet kell fordítani az utak folyamatos karbantartására, és a 
csapadékvízelvezető rendszer karbantartására. 

A buszjáratokat az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemelteti. A településről a 
legjobb viszonylat Mosonmagyaróvár irányában van. A településnek önálló közlekedési rendszere 
nincs, de a település utjait használó buszjáratok el tudják látni a belső közlekedési igényeket. A 
településen halad keresztül Hegyeshalom – Szombathely vasútvonal. 

 Közmű 

Jelenleg a településen élők 53%-a élvezi a teljes közműellátás komfortját. 35,5% részlegesen 
ellátott, amelyben a teljes közművesítéstől csak a vezetékes termikus energiaellátás hiányzik. 7,6% 
vezetékes ivóvízzel ellátott, de nem csatlakozik a közcsatorna hálózathoz. 3,2%, számára közüzemű 
szolgáltatásként csak a villamosenergia áll rendelkezésre. A településen élők mindössze 0,7%-a 
tekinthető ellátatlannak. 

A vezetékes ivóvízhálózat szolgáltatója az AQUA Szolgáltató Kft., aki egyben a szennyvíz 
elszállításáért és tisztításáért is felel. Jánossomorján jelenleg a lakosság 96,1%-a számára megoldott 
a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. Kb. 250 fő számára nem biztosított a közüzemű ivóvíz ellátás. 
Ma Jánossomorja és a hozzá kapcsolódó térség vízellátó rendszerét a jánossomorjai vízmű telep 
látja el, amely a feketeerdei ivóvízbázisról kapja az egészséges ivóvizet. 
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A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Jánossomorja a felszín alatti víz szempontjából 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, valamint 
jellemző magasabb talajvízszint állású területek és érinti az országos vízminőség védelmi területek 
övezete, ezért a szennyvíz közcsatornás elvezetésének és kezelésének megoldása a település 
kiemelt feladata ma is. A településen kiépített szennyvízgyűjtő hálózattal összegyűjtött vizeket a 
település közigazgatási területén üzemelő, jánossomorjai szennyvíztisztító telep fogadja be. 2015. 
január 1-én 1953 lakás, a lakásállomány 88,5 %-a csatlakozott a közüzemi szennyvízgyűjtő-
hálózatba. 

Jánossomorja villamosenergia igényeit az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt biztosítja. 
Jánossomorja villamosenergia ellátásának bázisa a térségben üzemelő 132/22 kV-os alállomások. Az 
alállomásokról induló 22 kV-os szabadvezeték hálózat táplálja Jánossomorja település fogyasztói 
transzformátor állomásait. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra szerelten került kivitelezésre, 
jellemzően szabadvezetékes formában. 

A település földgázellátásának szolgáltatója az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2015. január 1-én 
1170 db lakás, a lakásállomány 53,0%-a rendelkezett vezetékes földgázellátással. 

Jánossomorja közigazgatási határain belül 6 db, összesen 11,8 MW-os szélerőmű került elhelyezésre, 
amelyek az ALTEO Csoport tulajdonában vannak.  

 Környezeti állapot 

A település kedvező természeti adottságainak köszönhetően a földek jelentős hányada 
szántóművelésre alkalmas, így szántó művelési ágban vannak. A nagy kiterjedésű, homogén táblákat 
mezővédő erdősávok tagolják. Ezek az ökológiai előnyeiken túl, a terméshozam növekedésben is 
szerepet játszhatnak. Helyenként hiányoznak az erdősávok, illetve fasorok, így az utakról 
szennyezőanyag mosódhat be a szántóföldek talajába. A település külterületi útjainak nagy része 
burkolatlan földút, az úthálózatnak egy része nem rendelkezik megfelelő csapadékvíz elvezetéssel, 
ami hosszútávon az út károsodásához vezet. Jánossomorja területén több ponton is találhatóak 
állattartó telepek, ahol a keletkező trágya felhasználására, elhelyezésére illetve kezelésére kiemelt 
figyelmet kell fordítani. 

Jánossomorja a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területen fekvő település. A jogszabályi előírások teljesülésének feltétele a szennyezőanyagok 
talajba és felszín alatti vizekbe való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek és 
tisztított szennyvizek ártalommentes, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása. 

Jánossomorja területén a levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényezők a lakossági fűtés, a 
közlekedésből származó terhelés, a mezőgazdasági művelésből származó porterhelés, illetve az ipari 
tevékenységből származó emisszió. 

Zajterhelés Jánossomorja estében a közlekedésből illetve a gazdasági tevékenységből származhat 
elsősorban. Közúti terhelés leginkább abból adódik, hogy a településen keresztül halad a 86-os 
számú főút, melyen naponta átlagosan 7200 jármű halad keresztül a településen. 

A kommunális hulladék elszállítását jelenleg a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 
A szelektív hulladékgyűjtést – az előzőekhez hasonlóan - Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. végzi, előre megjelölt időpontban, havonta legalább egy alkalommal. 

 Katasztrófavédelem 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (IX.10.) Korm. rendelet, illetve a települések 
katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapján készült 
el a települések katasztrófavédelmi besorolása. Jánossomorja város a jogszabály alapján II. 
katasztrófavédelmi osztályba tartozó település, a Mosonmagyaróvári székhelyű katasztrófavédelmi 
kirendeltséghez tartozik. 
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3. A TERVI VÁLTOZATOK ÉS A VÁLASZTÁS INDOKAI, A TERVBEN 
LEÍRTAK ELMARADÁSA 

A elepülésrendezési eszközök készítése során egyes területek vonatkozsáában több változat is 
készült, melyek a településfejlesztési célok megvalósítását, a kompaktabb településszerkezet 
kialakítását célozzák, s az az egyes változatok értékelése során az érvényes jogszabályokban 
foglaltakat, illetve a település környezet- és természetvédelmi érdekeit, épített örökség védelmét, 
az emberi egészségre gyakorolt hatásokat figyelembe vettük.. 

A fentiek alapján a településrendezési eszközök véleményezési szakaszában már csak egyetlen 
változat kerül egyeztetésre a Korm.rendelet 3. melléklete szerinti környezet védelméért felelős 
szervekkel, az Eljr. 9. melléklete szerinti szervekkel, bevont önkormányzatokkal és partnerekkel, 
ahogyan ez a településrendezési eszközök készítésének gyakorlatában többnyire megszokott. A 
településrendezési eszközök törekednek a körülmények és lehetőségek adta jobb környezeti állapot 
elérésére, ahogy ezt a környezeti vizsgálat további fejezetei, illetve az alátámasztó munkarészek 
egyéb fejezetei is leírják.  

A tervben leírtak elmaradása 

A településrendezési eszközök keretein belül helyi építési szabályzat készül, amelyet a képviselő-
testület rendelettel fog jóváhagyni. A rendeletben előírtak betartása kötelező, illetve mivel a 
településrendezési eszközök mindössze kereteket biztosítanak az egyes konkrét beruházások 
számára, ezért a tervben leírtak elmaradása nem várható. 

4. A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A TERVBEN, 
ILLETVE A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN 
FELLÉPŐ, KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE 
VONATKOZÓ TERVI MEGOLDÁSOK 

Önkormányzati szándék, hogy a hatályos településrendezési eszközökben szereplő, azonban be nem 
épült beépítésre szánt területeket átstrukturálja, hogy a jelenleginél koncentráltabb 
településszerkezet jöhessen létre, ami rövid- és középtávon alkalmas lehet a fejlesztések 
megvalósítására, nem járul hozzá a település szétterüléséhez, s az új fejlesztési területek a 
meglévő beépítésre szánt területekhez kapcsolódjanak. Ennek az elképzelésnek a mentén kerültek 
kijelölésre a már meglévő gazdasági területekhez és lakóterületekhez kapcsolódva az új fejlesztési 
területek. Az elhelyezkedést az is indokolja, hogy Jánossomorja északkeleti határában található a 
települést északról elkerülő út és a 86-os számú főút csomópontja, melyről az új fejlesztési 
területek feltárása, megközelítése biztosítható. 

Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata az egyes 
környezeti elemek védelmét, állapotuk megőrzését milyen eszközökkel igyekszik biztosítani. Ezen 
eszközök közül a helyi építési szabályzat előírásai tekinthetők leghatékonyabbaknak, mivel azt a 
település önkormányzatának képviselő-testülete rendelettel hagyja jóvá, amely mindenkire 
kötelező érvényű előírásokat fogalmaz meg. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a környezeti elemek és 
rendszerek védelme csak közvetve biztosítható a helyi építési szabályzaton keresztül, hiszen fontos, 
hogy településfejlesztési célokkal összhangban lévő és a kedvező környezeti állapot elérést szolgáló 
egyéb helyi környezetvédelmi szabályozások is rendelkezésre álljanak a településen. Ezek 
összessége teszi lehetővé, hogy megfelelő környezetvédelmi hatósági munkát tudjanak a 
településen. 

 Általános szabályozás 

A településen több gazdasági terület található a lakóterületek közé beékelődve, illetve új gazdasági 
területek is kijelölésre kerülnek lakóterületekhez kapcsolódóan. A településrendezési eszközök 
felülvizsgálata során cél, hogy a lakóterületek szomszédságában környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló gazdasági területek kerüljenek kijelölésre, illetve hogy az ipari területek illetve egyéb 
környezetre jelentős hatást gyakorló területfelhasználások (bánya, hulladéklerakó, 
szennyvíztisztító) és a lakóterületek között megfelelő pufferterületek  
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(védelmi erdőterület, kereskedelmi, szolgáltató terület, beültetési kötelezettség, telken belüli 
többszintes növénytakaró a telekhatárok mentén) kerüljenek meghatározásra. Fontos, hogy a HÉSZ 
általánosságban megfogalmazza, hogy a környezetvédelmi határértékeknek a telekhatáron kell 
teljesülni, amennyiben nincsen védőtávolság meghatározva. 

6. § 
 „(1) Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a 
terület védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük.” 

4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK JAVASLATAI A KÖRNYEZETI 
ELEMEK ÉS RENDSZEREK SZERINT 

 Felszíni és felszín alatti vízvédelem, talajvédelem 

Jánossomorja felszíni vizeit a külterület déli részét sűrűn behálózó csatornák, a Hanság-főcsatorna, 
valamint a belterület határában, illetve a külterületen elszórva elhelyezkedő bányatavak képezik. A 
csatornák közül a legjelentősebbek a Hanság-főcsatorna, a Szőke tói-csatorna, a Bordacs-Császárréti 
csatorna, a Budics-csatorna, a Somorjai övcsatorna, valamint a Villanytelepi csatorna.  

A helyi építési szabályzat a felszíni vízfolyások és állóvizek minőségének és környezetükben 
található természetközeli ökoszisztémák védelme érdekében megfogalmazza, hogy a külön 
jogszabályban nem meghatározott parti sáv nem beépíthető, az ott meglévő természetközeli 
ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás területek, gyepek) fennmaradását biztosítani kell. Ez az előírás 
a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 
2. § (3) bekezdésére utal, a parti sáv szélességét e jogszabály határozza meg az alábbiak szerint: 

(3) A parti sáv szélessége: 
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 

10 méterig, 
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, 

tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától 

számított 3 méterig  
terjed. 

A helyi építési szabályzat kiemelt figyelmet fordít az építési tevékenység során történő 
talajszennyezések mérséklésére, azok meggátlására. A 6.§ előírja, hogy új épület elhelyezése a 
fennálló talajszennyezettség megszüntetését követően történhet, továbbá a 11. §-ban rögzítésre 
került, hogy szennyvíz, illetve tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes 
közigazgatási területén tilos.  

A település belterületétől északra helyezkedik el a város vízmű telepe, ahol több, egykori vízmű 
kút is található. Jánossomorja és a hozzá kapcsolódó térség vízellátó rendszerét a jánossomorjai 
vízmű telep látja el, amely a feketeerdei ivóvízbázisról kapja az egészséges ivóvizet. A 
Jánossomorjai vízműkutaknak felszíni kimetsződése nincs, ám a településrendezési eszközökben a 
védőidom feltüntetésre került, mivel a vízminőség védelme érdekében a 123/1997 (VII.18.) Korm. 
rendelet 5. mellékletében szereplő korlátozásokat figyelembe kell venni. 

A felszíni és a felszín alatti vizek minőségének szempontjából befolyásoló tényező lehet a 
szennyvízcsatorna–hálózatra való rácsatlakozási arány, ami Jánossomorja esetében 88,5%-os (2015-
ös KSH adat). A hálózatra rá nem csatlakoztatott lakások esetében a szennyvíz elvezetése 
szikkasztással történik, ami a felszíni, a felszín alatti vizek, valamint a talaj szempontjából is 
rendkívül káros lehet, így a rácsatlakozási arány 100%-ossá tétele kiemelt feladat. Ennek 
megfelelően a lakás rendeltetést tartalmazó építési övezetekben közművesítettség mértékeként 
teljes közművesítettség kerül előírásra, amiben szennyvízelvezetés és tisztítás közüzemi vagy 
közcélú szolgáltatással szerepel az OTÉK előírásainak értelmében.  

A szabályozási terv tartalmazza az rvízvédelmi szakasz védvonalait és védőterületeit, illetve a HÉSZ 
előírásokat tartalmaz a korlátozások tekintetében.  



JÁNOSSOMORJA 35 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA 
 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

- Árvízvédelmet nyújtó első rendűnek minősített védvonal, a gáttest mentett oldalán 10 m-es 
sávot szabadon kell hagyni árvízvédelmi, karbantartási célra. Ebben a sávban közműhálózat, 
közmű létesítmény nem helyezhető el. 

- Az árvízvédelmet nyújtó védvonaltól a mentett oldalon 110 m-es sávban fakadóvíz 
előfordulásával kell számolni. 

- A hullámtéren vízoldali töltésláb vonalától mért 60,0 méteren belül anyaggödröt, 
munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg 
tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság 
hozzájárulásával lehet. 

 Levegőszennyezés 

Jánossomorja területén légszennyezettség főként a közlekedésből; a településen működő 
légyszennyező anyag kibocsátó üzemek, gazdasági területek területéről; valamint a száraz időben 
történő mezőgazdasági művelésből és burkolatlan utakon való közlekedésből származó 
porterhelésből adódik. 

A légszennyezettség mértéke településrendezési eszközökkel kevésbé befolyásolható, a helyi építési 
szabályzatban mindössze egy előírás került megfogalmazásra ezzel kapcsolatban: 

6. § 
„(2) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken 
felüli légszennyezettséget okoz.” 

A Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
tájékoztatása és az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján nem áll rendelkezésre 
levegőminőségi adat a településre vonatkozóan. Valószínűsíteni lehet, hogy a levegősszennyező 
anyagok koncentrációja mindegyik paraméter esetében határérték alatti.  

Az elmúlt időszakban bevezetett, a közlekedéssel és a gépjárművekkel kapcsolatos műszaki 
és környezetvédelmi szabályozások hatására a gépjárművek légszennyezőanyag kibocsátása 
kis mértékben csökkent. A gáznemű anyagok mellett igen jelentős a szilárd (por) 
szennyezés is, amelyek az úttesttel párhuzamosan 10 méteres sávban rakódnak le. A 
gáznemű anyagok az úttengelytől számított 100-150 méter távolságban is mérhetők.  

Fontos kiemelni, hogy a 86. sz. főút városi elkerülő útszakasz, illetve az északi elkerülő út 
megépülésével a település belterületét leginkább érintő 86. sz. főút átkelési szakaszának 
(Mosonszentpéter) forgalma, valamint a 8507. j. mellékút átkelési szakasza várhatóan jelentős 
mértékben csökken majd. a fentieknek megfelelően a forgalomból származó légszennyezés éllettani 
hatásai jelentősen csökkennek majd a település lakott területén. 

A levegőszennyezés mértékének csökkentésének további eszközei a lakosok gázhálózatra való 
rácsatlakozásra ösztönzése és az alternatív fűtési módozatok támogatása.  

Több helyhez kötött légszennyező pontforrás tartozik a környezetvédelmi hatásághoz bejelentésre 
kötelezettek közé. Ezen cégek és tevékenységek folyamatos ellenőrzését a környezetvédelmi szerv 
végzi. 

Az utóbbi években egye több embernél jelentkeznek a növényi pollenek - főként parlagfű - által 
okozott allergiás jellegű megbetegedések. A pollenek számának alakulását jelentősen befolyásolja a 
gondozatlan, parlagon hagyott területek kiterjedése. A száraz időszakokban a levegőben jelentősen 
megnőhet a pollentartalom.  

A terv tartalmaz javasolt erdősávokat, illetve fasorokat, melyek csökkentik a deflációból származó 
környezeti terhelést, illetve fontos élőhelyekké válhatnak, s kedvezően befolyásolhatják a 
mezőgazdasági területek termékenységét. 
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 Hulladékkezelés 

A hulladékkezelés kereteit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CLXXXV. törvény illetve ezek végrehajtó 
rendeletei határozza meg. A város helyi rendelettel3 bír a települési hulladékkezeléssel 
kapcsolatban. 

A kommunális hulladék elszállítását jelenleg a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 
A szelektív hulladékgyűjtést – az előzőekhez hasonlóan - Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. végzi, előre megjelölt időpontban, havonta legalább egy alkalommal.  

Jánossomorja külterületén egy térségi, kommunális hulladéklerakó (K-Hull1 építési övezet) 
működik, illetve egy inert hulladéklerakót (K-Hull2 építési övezet) tartalmaz a terv, azonban a 
településrendezési eszközökben új hulladéklerakó nem került kijelölésre. A település 
hulladékudvarát a terv K-Hull3 építési övezetbe sorolja, ahol a meglévő huladéklerakó mellett a 
településüzemeltetéssel összefüggő rendeltetések helyezhetők el. 

 Zaj- és rezgésterhelés 

Jánossomorjain a legjelentősebb zaj- és rezgésterhelés a közúti közlekedésből származik. A 
rezgésterhelés mértéke települési területek közelében különböző forgalomtechnikai eszközökkel 
csökkenthető: sebességkorlátozás, csendes (suttogó) aszfalt fektetése stb. Különös figyelmet kell 
fordítani a terület kialakításánál a passzív és az aktív zajvédelemre: növényzet (fasorok, 
zöldterület, erdősávok) telepítésére, nyílászárók, homlokzatok szigetelésére, valamint az épületek, 
illetve az épületen belüli helyiségek elhelyezésére, tájolására. A zajszennyezése tovább 
csökkenthető a kiszolgáló és a főút közé telepített zajvédő fallal, bár ez településképi szempontból 
jelen esetben nem javasolt. Ahogyan a levegőszennyezésnél bemutatásra került, a települési 
elkerülő utak megépítésével – a forgalom áthelyeződésével - a települési lakókörnyezetre vonatkozó 
zaj- és rezgésterhelések jelentősen csökkeni fognak. 

Az üzemi tevékenységből fakadóan az alábbi ügyekre került sor az elmúlt tíz évben – zaj- és 
rezgéskibocsátási határérték megállapítása: 

- A PEZ Hungária Kft. - a terület a 86. sz. főút mellett fekszik, távol a lakóterületektől, így 
azokra gyakorolt hatása nincsen (2006.); 

- Grubits Kft. (2010.), SFS (2009.) és Miraplast (2013.) – a gazdasági tevékenységet 
kereskedelmi, szolgáltató területen végzik, lakóterületek szomszédságában, így különösen 
fontos a határértékek betartatása. 

Magasabb rendű jogszabály rendelkezik az üzemi és szabadidős létesítményekből és a közlekedésből 
származó zajterhelési határértékekkel kapcsolatban a területen, amit a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM 
rendelet 1. és 3.számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 

Zajtól védendő terület 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 

Lakóterület (falusias, kertvárosias), különleges terület – oktatási és 
temető, zöldterület 

50 dB 40 dB 

Vegyes terület 55 dB 45 dB 

Gazdasági terület 60 dB 50 dB 

 

                                                 

 

3 Jánossomorja Város Önkormányzatának 16/2013. (XII.18.) sz. rendelete szól a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás megszervezéséről.  
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Közlekedési zajtól származó határértékek 

Zajtól védendő terület 

Kiszolgáló úttól, lakóúttól 
származó zaj 

Az országos közúthálózatba 
tartozó mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 

pályaudvarától származó 
zajra 

az országos közúthálózatba 
tartozó főutaktól, a 

települési önkormányzat 
tulajdonában lévő 

belterületi másodrendű 
főutaktól származó zajra 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

Lakóterület (falusias, 
kertvárosias), különleges 

terület – oktatási és temető, 
zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

Vegyes terület 60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 Ökológiailag értékes területek védelme 

Jánossomorja területén táj- és természetvédelmi szempontból jelentős értéket, a Natura 2000 
területek, az országosan védett terület,  az országos ökológiai hálózat övezetei, a tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, valamint a helyi természetvédelmi területek 
képviselnek. A településszerkezeti terv ezen területeken új beépítésre szánt területet nem jelöl ki. 
A helyi építési szabályzat e területfelhasználási egységeken belül az ökológiailag értékes területeket 
olyan övezetekbe sorolja, ahol új épületet elhelyezni vagy nem lehet, vagy csak jelentős 
korlátozásokkal lehet.  

 Épített környezet, régészeti örökség védelme 

Az épített környezet és a régészeti örökség védelmével a településfejlesztési koncepció 
felülvizsgálatához készült Örökségvédelmi hatástanulmány foglalkozik, új Örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítése nem vált szükségessé.  

Korábban lehetőség volt a helyi építési szabályzatban előírásokat megfogalmazni a védelem alatt 
álló vagy védelemre érdemes területekre és építményekre vonatkozóan. 2016-ban azonban hatályba 
lépett a településkép védelméről szóló LXXIV. törvény, majd annak végrehajtó rendeleteként 2017. 
január 1-i hatállyal módosult az Eljr., aminek következtében a jogszabályok nem teszik lehetővé a 
HÉSZ-ben településképi követelmény megfogalmazását. (A védett területekre és építményekre 
vonatkozó előírásokat, az egyes épületek megjelenésével kapcsolatos elvárásait, valamint az egyéb 
településképi követelményeket a város önkormányzata a településképi rendeletben szabályozhatja.) 

 

Határon átnyúló környezeti hatásokkal Jánossomorja területén nem kell számolni. 
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4.2. KONFLIKTUSOK CSÖKKENTÉSE4 

 Funkcionális tájhasználati konfliktusok 

- Hárompólusú településszerkezet 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során cél volt, hogy mindhárom 
településrészen (Mosonszentpéter, Mosonszentjános, Pusztasomorja) biztosítsa az 
Önkormányzat a fejlesztéseket, ennek megfelelően megerősíti a terveken keresztül a 
lakóterületi fejlesztéseket, illetve a terület beépítési sűrűsége indokolja a településközpont 
területek kiterjesztését. A település egyik legfontosabb fejlesztési területe a malom és 
környezete, ahol új településközpont kerül kijelölésre, ami a malom épületének 
megújulását, illetve további szolgáltató funkciók megtelepedését segítheti. 

- Településszegély 

A három település összenövésével létrejövő város kismértékben szétterülő 
településszerkezettel rendelkezik, s a hatályos településrendezési eszközök tovább erősítik 
ezt a szerkezetet. Önkormányzati szándék, hogy a hatályos településrendezési eszközökben 
szereplő, azonban be nem épült beépítésre szánt területeket átstrukturálja, hogy a 
jelenleginél koncentráltabb településszerkezet jöhessen létre, ami rövid- és középtávon 
alkalmas lehet a fejlesztések megvalósítására, nem járul hozzá a település szétterüléséhez, 
s az új fejlesztési területek a meglévő beépítésre szánt területekhez kapcsolódjanak. Ennek 
az elképzelésnek a mentén kerültek kijelölésre a már meglévő gazdasági területekhez és 
lakóterületekhez kapcsolódva az új fejlesztési területek. Az elhelyezkedést az is indokolja, 
hogy Jánossomorja északkeleti határában található a települést északról elkerülő út és a 86-
os számú főút csomópontja, melyről az új fejlesztési területek feltárása, megközelítése 
biztosítható. 

- Elhagyott funkciójú épületek a külterületen és külterületi lakóterületek 

A tervezés során megvizsgáltuk a külterületi területek hasznosítását, s a felülvizsgálat során 
javaslatot adtunk – önkormányzati szándék, fejlesztői kérelem alapján – egyes területek 
átsorolására. Ennek megfelelően kis mértékben átalakult a külterületi beépítésre szánt 
területek helyzete. Újtanyán a már meglévő lakóterületeken továbbiakban is biztosítjuk a 
lakóterületek fennmaradását. Hanságfalván a még lakó funkcióval bíró területeken 
megőrizzük ezt a területfelhasználást, azonban a már felhagyott, lakó funkcióval nem 
rendelkező területek a tényleges területhasználathoz igazodva általános mezőgazdasági – 
gyepként kerültek szabályozásra. Villanytelep a területtel kapcsolatos fejlesztői 
szándékoknak megfelelően különleges szabadidőközpont besorolásba került. A Kendergyár 
területén, illetve Hanságligeten a hatályos tervhez képest nem történt jelentős módosítás, 
ezeket a területeket a valós használatnak, valamint a fejlesztői szándékoknak megfelelően 
szabályozták a hatályos tervben is.  

- Kerékpárút hiánya 

A településrendezési eszközök több tervezett, térségi jelentőségű kerékpáros nyomvonalat 
tartalmaznak, ami biztosítaná a hivatali és a turisztikai típusú forgalom biztonságát az 
országhatár, a településközpont és a szomszédos települések között. A tervezett kerékpáros 
infrastruktúra típusa (önálló kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút, kerékpársáv, illetve 
kerékpáros nyom) az egyes nyomvonalakon részletes tervezés során határozható meg. 

                                                 

 

4 2.2.3. Tájhasználati konfliktusok című fejezet alapján bemutatva 
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- Rossz állapotú úthálózat 

A településrendezési eszközök új kapcsolatokat határoznak meg a településrészek között, 
illetve biztosítja a megfelelő keresztszelvényű utak kialakítását. Ehhez szabályozási vonalak 
kerülnek megállapításra. A tervekben jelölt települési elkerülő utak megvalósítását 
követően a belterületi utak és a lakókörnyezet kisebb forgalomnak és terhelésnek lesznek 
kitéve, aminek következtében az úthálózat fenntartása is kisebb terhet jelent a 
településnek. 

 Ökológiai konfliktusok 

- Térségi hulladéklerakó 

A hulladéklerakó létesítésével párhuzamosan a területen megkezdődött a telephely körüli 
fásítás – figyelembe véve a terület széljárását. Mára a területen jól beállt erdőállomány 
található, melyet a településrendezési eszközök megerősítenek, s védelmi rendeltetésű 
erdőterületként kerülnek szabályozásra. A hulladéklerakó üzemeltetése során fokozottan 
kell figyelni a környezet tisztántartására. 

- Defláció 

A településrendezési eszközök a meglévő fasorok, erdősávok fennmaradását támogatják, 
illetve új fasorok létesítését tartalmazzák. A fasorok azonban nem kötelező szabályozási 
elemek, így az Önkormányzat és a gazdálkodók számára a megvalósítást segítő eszközök 
csupán. 

- Hódok elszaporodása 

Ugyan a hódok az elmúlt időszakban károkat okoztak – jellemzően a Hanságban - az 
erdőültetvényekben, azonban a hódok Magyarországon 1988 óta védett egyedek, így 
természeti környezetük fenntartása elsődleges feladat. 

- Illegális hulladéklerakás 

Az önkormányzat nem a településrendezési eszközökön keresztül tud lépéseket tenni az 
illegális hulladéklerakás megállítására. A településrendezési eszközökben a meglévő 
hulladékudvarhoz kapcsolódóan új területek kerülnek kijelölésre, ahol a 
településüzemeltetéssel kapcsolatos rendeltetések elhelyezhetők, aminek következtében 
hatékonyabb településüzemeltetés valósulhat meg.  

 Vizuális, esztétikai konfliktusok 

- Településszegélyen található ipari gazdasági területek építményei 

Az ipari területek vonatkozásában a HÉSZ előírja, hogy az építési telek hátsó és oldalkerti 
telekhatára mentén – amennyiben nem kerül jelölésre beültetési kötelezettséggel érintett 
terület - legalább 6,0 m szelességben többszintes (fa, cserje) takaró növénysávot, az 
előkertekben díszkertet kell kialakítani. A növényzet telepítése segít az iparterületek 
takarásában. 

- Meglévő szélerőművek 

A településen a magasabb rendű jogszabályok következtében nem várható további 
szélerőművek telepítése a következő időszakban, bár a településnek jó adottságaiból 
fakadóan – korábbi vizsgálatok és tanulmányok alapján – potenciális területe lehetne több 
szélerőmű megjelenésének. A meglévő szélerőművek további konfliktusokat nem 
eredményeznek. 

- Asdag kavicsbánya telephelye 

A kavicsbánya megfelelő távolságra van a település beépítésre szánt területeitől, így a 
lakóterületektől is. A kavicsbánya rekultiválása során kell gondoskodni a terület 
tájbaillesztéséről. 
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5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN KIVÁLTANDÓ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE  

A településrendezési eszközök egész szemléletükben a meglévő környezeti állapot javítására, illetve 
természeti környezet megőrzésére törekednek. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során új gazdasági és lakóterületi fejlesztési területek 
kerülnek kijelölésre, azonban ennek kijelölése során fontosnak tartottuk, hogy összességében a 
beépítésre szánt területek nagysága ne növekedjen, hogy a jelenleginél kompaktabb 
településszerkezet jöhessen létre a szétterülés megakadályozásával. Ezzel egyidejűleg fontos 
szempont volt, hogy az átlagosnál jobb minőségű területek nagysága, mint beépítésre nem szánt 
terület, melyeket korábban érintett beépítésre szánt terület, növekedjen (+27,18 ha). Ahol lakó- és 
gazdasági fejlesztési területekből történik visszalépés, ott környezeti hatással nem számolunk, 
hiszen a jelenlegi területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység, általános mezőgazdasági 
terület kerül kijelölésre. 

A település közlekedési infrastruktúra-hálózatában jelentős változást jelent majd az tervezett 
elkerülő utak megépülése. A beruházások megvalósítási szakaszában megnövekedett por-, levegő- és 
zajterheléssel kell számolni, azonban az üzemeltetés során fontos környezetvédelmi előnyökre lehet 
számítani: a 86. sz. főút belterületi átkelési szakasza mellett, illetve a településközpontokban 
jelentősen csökken a levegő- és zajterhelés, mivel annak forgalma az elkerülő utakra terhelődik 
majd. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során a külterületi lakóterületek falusias lakóterületbe 
kerülnek átsorolásra. E módosítás célja a jelenlegi állapot megőrzése, így a környezeti elemek és 
rendszerek tekintetében a módosítás megvalósulását követően nem várható hatás. 

A helyi építési szabályzat gazdasági területek, valamint különleges terület – bányaterületet és 
hulladékkezelő terület jelű építési övezetben lehetőséget biztosít naperőművek elhelyezésére, 
amely a város energiagazdálkodása szempontjából kiemelkedő lehetőség, hiszen a napenergia 
megújuló energiaforrás. 

A településrendezési eszközök további változásainak célja főként a tényleges területhasználathoz 
igazodó területfelhasználási egység kijelölése, ami a jelenlegi területhasználatokra és a környezeti 
elemekre sincs hatással. 



JÁNOSSOMORJA 41 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA 
 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

6. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK  

 Környezetvédelem javaslatok 

 Környezetvédelmi program elkészítése, s rendszeres felülvizsgálata; 

 Természetközeli mezőgazdálkodási módszerek, környezetkímélő technológiák alkalmazása, 
a mezőgazdasági vegyszerhasználat felülvizsgálata, amennyiben szükséges, ésszerű 
korlátozása; 

 Lokális szennyező források megszüntetése, korszerű (legjobb elérhető) technológiák 
alkalmazása; 

 Felszíni és felszín alatti vizek minőségének hosszútávú megőrzése; 

 A szennyvíz-csatornahálózatra való teljes körű rácsatlakozás szorgalmazása, támogatása; 

 Az ivóvíz és a talajvíz minőségének rendszeres vizsgálata, nyomon követése; 

 Alternatív, megújuló energiaforrások (szélenergia, napenergia, biomassza stb.) alkalmazási 
lehetőségeinek kutatása, megvalósítás előkészítése, magvalósítása;  

 Erdősávok, mezővédő erdők, fasorok növelése; 

 Légszennyezésből, illetve zaj-és rezgésterhelésből származó környezeti hatások mérséklése; 

 Hulladékgyűjtés megoldása a megvalósítás során; 

 Szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése, zöldhulladék-komposztálás 
népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása; 

 Zöldterületek kialakítása, fenntartása; 

 A közterületek tisztaságának, rendben tartásának további fenntartása; 

 Utak menti területek, parlagterületek – mint az allergén növények potenciális termőhelye – 
gondozása, rendszeres kaszálás megoldása. 

 Táj és természetvédelmi javaslatok 

 Természetvédelmi kezelési tervben meghatározott előírások betartása; 

 Természeti értékek védelmének fenntartása, védett fajok élőhelyének megőrzése; 

 Természeti értékek megóvása, fenntartása (tájékoztatás); 

 Értékes természeti területeken az invazív és idegen fajok megtelepedésének megelőzése, a 
természetközeli állomány védelme; 

 Egyedi tájértékek felmérése, bemutatása; 

 Helyi védelem alatt álló növényegyedek megőrzése, bemutatása; 

 Fasorok telepítése honos fafajokból; 

 Folyamatos ökológiai hálózat fenntartása, a meglévő elemek felülvizsgálata, szükség esetén 
minőségének javítása, új elemek létesítése. 

 Épített környezetre vonatkozó javaslatok 

 Településközpontok megújítása; 

 A hagyományos építészeti stílusjegyeket magán viselő épületek megőrzése; 

 A helyi védelemre javasolt épített értékek védelem alá helyezése; 

 A légvezetékek fokozatos cseréje földkábelre; 

 Az új épületek építése során város utcaképéhez, a környező beépítések léptékéhez való 
illeszkedés. 
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 Egyéb kapcsolódó javaslatok 

 Ökológiai szempontok érvényre juttatása, továbbá a fenntartható terület- és tájhasználati 
rendszerek kialakítása, terjesztése. 

 Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról, oktatás a szükséges és lehetséges 
tennivalókról az egészséges, tiszta környezet érdekében – környezettudatos gondolkodás 
kialakítása; 

 Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek támogatása (anyagi támogatás, 
civil szervezetekkel történő együttműködés, együtt gondolkodás, programokhoz a megfelelő 
helyszín biztosítása, a megoldandó feladatokról történő egyeztetés, a lakosság 
tájékoztatásában való közreműködés, hulladékgyűjtés az utak mentén, az ártérben, 
parlagfű és egyéb gyomnövények irtása szomszédos településekkel összehangoltan). 

 A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat megtervezése a 
helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a tulajdonosok, gazdák 
bevonásával; 

o Rosszabb minőségű földeken a tájgazdálkodás kialakítása szakértő bevonásával, a 
gazdálkodók tájékoztatásával, oktatással; 

o Felnőtt lakosság megismertetése a természetvédelemmel, az agrár-
környezetvédelemmel, az ezek nyújtotta lehetőségekkel tanfolyamok keretében; 

o Iskolai tanítás keretein belül (térségi szintű) helytörténet, és tájismeret oktatása, 
természetvédelmi, környezetvédelmi szemléletű nevelés megvalósítása; 

 Monitoringozás; 

 Egyeztetés biztosítása az Önkormányzat, illetve a környezet- és természetvédelemért 
felelős szakhatóság és kezelő között, továbbá a tulajdonosok (gazdálkodók) bevonása. 

7. MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

A településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztések hatására egyes területeken környezeti 
változások várhatók. Ennek megfelelően a tervben foglaltak monitorozására az alábbi javaslatokat 
tesszük: 

 A tervben foglaltak környezeti hatásainak rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 
évente. 

 A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során az új környezeti vizsgálat részeként 
javasolt kitérni a korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására azóta bekövetkezett 
változásokra. 

 A települést környezeti vonatkozásban is érintő más tervek hatásainak vizsgálata javasolt. 

 A településrendezési eszközök keretein belül megvalósuló konkrét beruházások során a 
környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése. 

 A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása a 
lakosság részére. 

Monitoringhoz kapcsolódóan meg kell határozni indikárokat. Ezek az indikárok segítik az elhatározott célok 
megvalósulásának ellenőrzését, illetve mérik a környezeti állapot változását. Ezek például: 

 Gépjármű közlekedésből származó szennyezés hatásainak vizsgálata a lakókörnyezetre: „szállópor 
koncentráció” (mikrogram/m3), a „CO koncentráció” (mikrogram/m3) valamint a „zajterhelés” 
(dB) mérése 

Adatforrás: helyszíni mérés 

 Gazdasági területek és lakóterületek határán a konfliktusok megelőzése érdekében: „károsanyag 
kibocsátás” (ipari terület tevékenységétől függően meghatározandó), „zajterhelés” (dB) mérése 

Adatforrás: helyszíni mérés, környezetvédelmi engedély 
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8. ÖSSZEFOGLALÓ 

Jánossomorja területén a településrendezési eszközök felülvizsgálata során a legnagyobb változást a 
lakó- és gazdasági célú fejlesztési területek átcsoportosítása jelenti, amelyeknek a környezeti 
elemekre gyakorolt pozitív és negatív hatásaival egyaránt foglalkozik jelen környezeti értékelés. A 
helyi építési szabályzatban megfogalmazott környezetvédelmi előírások, és jelen környezeti 
értékelésben megfogalmazott fontosabb intézkedések betartása mellett a település környezeti 
állapotának megőrizhető jelenlegi állapotában, illetve lehetőség szerint javítható is.  

Azáltal, hogy a terv a táji, természeti értékek szem előtt tartásával készült, és a tájhasználatok 
tervezése során is kiemelt figyelemmel kezelte a környezeti elemek védelmét, a természeti 
adottságokat, a lakosság remélhetően magáévá teszi azt a környezettudatos szemléletmódot, ami 
minden fenntartható fejlődést követő település esetében elengedhetetlen. Csak ebben az esetben 
valósulhat meg a környezet jobbítására vonatkozó szándék, amely tervi szinten már megjelent. 


