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A 2007-2013-as programozási időszakban a magyarországi városok nagyjából kétharmada készítette 

el a 2007-ben megjelenő, majd 2009-ben felülvizsgált, a várospolitikáért felelős minisztérium által 

kiadott Városfejlesztési Kézikönyv útmutatásai alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), 

köztük Körmend városa is. 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata, az azóta eltelt nagyjából 5-7 év után több 

szempontból is aktuálissá vált, illetve különösen fontos az új stratégia elkészítése. 

A fentiek figyelembe vételével a Belügyminisztérium 2014 júniusában közbeszerzési eljárást írt ki a 

járásszékhely városok IVS-einek felülvizsgálatára, valamint bizonyos esetekben az ITS-t megelőző-en 

Településfejlesztési Koncepció elkészítésére. A Nyugat-Dunántúli Régióban az eljárást a Pro Via 91’ 

Kft. nyerte meg. A nyertes ajánlattevő szakemberek bevonásával a 314/2012. (XI.8.) Kormány-

rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően 2014. december végén tudta megkezdeni a mun-

kát. 

A megalapozó vizsgálat követte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-

ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) mellékletében foglaltakat, 

így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. 

A helyzetfeltáró munkarész a Kr. szerint tartalmazza Körmend város térségi kapcsolatait, a különféle 

tervekben, koncepciókban való megjelenését, a területrendezési tervekkel kapcsolatos magállapítá-

sokat, a szomszédos településekkel terveinek a vizsgált településre vonatkozó észrevételeit és a hatá-

lyos fejlesztési dokumentumokat. Elemzések készültek a település társadalmáról, a gazdaságra vo-

natkozó fejezetben pedig kitértünk a gazdasági szerkezet jellemzőire és annak változására. Az ön-

kormányzati gazdálkodás és a településüzemeltetési szolgáltatások vizsgálatánál törekedtünk azokra 

a tényezőkre felhívni a figyelmet, amelyek az önkormányzati kompetenciában és tevékenységben a 

településfejlesztésre, hangsúlyozottan a gazdaságfejlesztésre vonatkoznak. A táji, települési adottsá-

gokban és a zöldfelületet kezelésében történt változásokat regisztráltuk. 

Elemeztük az épített környezetet, támaszkodva a rendelkezésre álló dokumentumokra és a változá-

sokra, az elmozdulásokra fókuszáltunk, kijelölve azokat a főbb megállapításokat, amelyek a település 

fejlesztésében a 2006 településfejlesztési koncepció és a 2008-ban készült IVS-hez viszonyítva a nap-

jainkig lezajlottak. 

Hasonlóan elemzéseket végeztünk a város közlekedési hálózatával kapcsolatban. A leggyakrabban 

jelentkező problémákat és azok összefüggéseit vizsgálatuk, kitérve Körmend Városban megvalósult 

eredményekre. 

A helyzetelemző és -értékelő munkarészben összefoglaltuk ágazatonként szöveges és  SWOT elem-

zést készítettünk, amelyet kiegészítettünk egy rövid kockázatelemzéssel, így a fejlesztés kereteihez 

olyan információkat kínálhatunk, amik a gondolkodás kereteiként is számba vehetők. A településré-

szeket egyenként értékeltük, itt a társadalmi, demográfiai paraméterek mellett a településszerkezeti 

elemeket is összefoglaltuk kijelölve a problémapontokat, felhívva figyelmet a szükséges vagy kívána-

tos beavatkozásokra. 

A város tervellátottsága kedvezőnek mondható. Folyamatosan készülnek elemzések a különféle funk-

ciókra. Ezeket az anyagokat a felméréshez felhasználtuk, megismertük. 
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Elemzési szemléletünk volt, hogy a város és térségére is kitekintettünk, bemutatva azokat települése-

ket, amelyek szoros kapcsolatban vannak a várossal, annak szolgáltatásait használják. 

Hasonlóan elemzési szempont és szemléletmód volt, hogy az Európai Unió 2014-2020 tervezési idő-

szak célrendszereire, valamint az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció 2014-2020, 

illetve a Vas megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 dokumentumok iránymutatásait is kö-

vessük, hogy Körmend fejlesztései – éppen a helyzetfeltárás segítségével – ezekhez jól illeszkedjenek. 

Budapest, 2015. március 25. 

Egyházi Ferenc és dr. Kukely György 

projektvezető 
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELY A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, 

TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Körmend a Nyugat – Dunántúli régióban, Vas megyében fekszik. A Ny-D-i régió három megyéből áll, 

Győr – Moson – Sopron megye, Vas megye és Zala megye. A régió területe 11336,41km2, lakosainak 

száma: 1 000 345fő, településeinek száma: 657 db. 

Vas megye területe 3336,13 km2, lakóinak száma: 263 251 fő, a települések száma: 216 db. 

Vas megyében 7 járás van, ezek közül egy, Körmend székhellyel a Körmendi járás. A járásban két kis-

térség található: a Körmendi Kistérség, amelynek területe 330,11km2, lakosainak száma: 21 834fő, a 

települések száma 25db, és az Őriszentpéteri Kistérség, amelynek területe 305,23km2, lakóinak szá-

ma: 6 937fő, települései száma: 22db. 

 

 

1.1-1. ábra: A Körmendi járás térképe a „jarasinfo.hu” honlapon 

A régió városhálózatának gerincét az öt megyei jogú város (Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, 

Nagykanizsa), két nagyobb (Mosonmagyaróvár, Keszthely) és a tíz régi 10 - 15 ezer fő közötti lakossá-

gú város (Csorna, Kapuvár, Celldömölk, Kőszeg, Sárvár, Körmend, Szentgotthárd, Vasvár, Lenti, Zala-

szentgrót) adja. A régióban a tízezer főnél kisebb népességű városok (15 db) ellátó intézményrend-

szere erősen hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat a térségükben élők kénytelenek másutt 

igénybe venni. E városok saját települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a nagyobb vá-

rosok színvonalától. Mindezek mellett a térségben még jelenleg is vannak városhiányos területek, 

ilyenek Győr – Moson - Sopron és Vas megye határvidéke, az Őrség és a Göcsej. 

A városhiányos területek nagyrészt megegyeznek az aprófalvas területekkel. Az aprófalvak száma a 

régióban 332 db,  (Gy-M-S 28%; Vas 59%; Zala 60%) ahol a lakosság 8,7%-a él.  

A régióban nem nagyon van olyan terület, ahol – ha kevés is – de ne volna apró falu. 
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1.1-2. ábra: A Nyugat-Dunántúli régió városai és aprófalvai 

1.1.1 A település szerepe az országos településhálózatban 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) 

OGY határozatával) értelmében a városstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet biztosító városháló-

zatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése. Mindezek szem előtt tartásával 

az OFTK olyan funkcionális térségeket határoz meg, amelyek a jövőben egy-egy, nemzeti szinten is jelen-

tős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, integrálódva a nemzeti szintű társadal-

mi és területi munkamegosztásba. Az OFTK alapján – és a valóságban is – Körmend a „gazdasági technoló-

giai magterületek” kategóriába van, és jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik. 

A városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében is jelentős szere-

pet játszanak. A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és 

hálózatait. Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő és 

potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén a növekedés dinamikus térsége-

iként jelennek meg a hazai településszerkezetben  
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1.1-3. ábra: Funkcionális térségek 

Forrás: OFTK, pp. 109. 

Körmend és szűkebb térsége egyrészt jó mezőgazdasági adottságú terület, ami a környező települé-

sek gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik, – és a Batthyány kastély folyamatban 

lévő fejlesztésében szereplő liktárium e termelésnek alapjává válhat/kell, hogy váljon – másrészt 

pedig gazdasági-technológiai magterületként is funkcionál.  

Körmendet az országos városhálózati struktúrában Budapest gyűrűi nem érintik, és félúton lévén 

Szombathely és Zalaegerszeg közt, azok vonzásköre is kívül marad a városon. Országhatár menti hely-

zetéből adódóan – minthogy az EU-ban a határok szerepe jóval kisebb jelentőséggel bír, – áttételesen 

kissé számolni lehet Graz, Maribor és Bécs valamilyen mértékű, pl. a közlekedésben megnyilvánuló 

hatásával. 
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1.1-4. ábra: Városhálózati struktúra Magyarországon 

Forrás: OFTK, pp. 142. 

1.1.2 A település szerepe a regionális, a megyei és a járási településhálózatban 

A Ny-D-i régió három megyéből áll, Győr – Moson – Sopron megye, Vas megye és Zala megye. A régió 

területe 11336,41km2, lakosainak száma: 1 000 345fő, településeinek száma: 657 db. 

Vas megye területe 3336,13 km2, lakóinak száma: 263 251 fő, a települések száma: 216 db. 

Vas megyében 7 járás van, ezek közül egy Körmend székhellyel a Körmendi járás. A járásban két kis-

térség található: a Körmendi Kistérség, amelynek területe 330,11km2, lakosainak száma: 20 857fő, a 

települések száma 25db, és az Őriszentpéteri Kistérség, amelynek területe 305,23km2, lakóinak szá-

ma: 5850 fő, települései száma: 22 db. 

Körmendnek térségi szerepe – történelemben gyökerező múltja szerint is – a közlekedés-földrajzából 

következik. Két, történelmi kereskedelmi útvonal találkozásánál, a Rába folyó kedvező átkelési helyé-

nél fekszik. A várostól keletre, a város határánál halad el Európa egyik fontos észak-déli főközlekedési 

útvonala, az E 65-ös, hazai számozással a 86-os főút, amelynek átmenő, nehézgépjármű forgalma, 

különösen hazánk Uniós csatlakozását követően hihetetlen mértékben megnőtt. Erre az útvonalra 

merőleges, kelet-nyugati irányú a szintén az európai főúthálózathoz tartozó E 66-os, hazai számozás-

sal a 8-as számú főút, amelynek a forgalma szintén jelentős mértékben bővült az elmúlt években. 

Mindkét főutat a forgalmi terhelés függvényében 2×2 sávos gyorsforgalmi úttá kell átépíteni. (Ld. 

mellékletben.) 
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Részlet Vas megye Területfejlesztési koncepciójából: 

 

1.1-5. ábra: Vas megye térségi és elérési jellemzői 

A térképen az alábbi jellemzők szerepelnek: 

 szürke sávval a jelentős népességcsökkenéssel fenyegetett aprófalvas térségek szerepelnek, 

ahol fokozott beavatkozás szükséges a vidéki népesség megtartsa érdekében 

 zöld színnel a kiemelt turisztikai desztinációk (Natúrparkok, illetve a termálfürdők, valamint 

az római kori értékekre alapulva Szombathely térsége) szerepelnek, ahol desztinációnként 

összehangolt termékfejlesztésre, főként szolgáltatási színvonal javítására van szükség 

desztinációnként eltérő célokkal 

 kék színnel a főbb közlekedési kapcsolatok, irányok jelennek meg, melyeknél minden esetben 

van megye határon átnyúló kapcsolódás 

 piros keretben Szombathely és közvetlenül hozzá kapcsolódó munkaerő-piaci szempontból 

elsődleges egységes terület jelenik meg 

 Barna keretben a Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ területe jelenik meg, mely-

nek van Zala megyei kapcsolódása 

KSH adatok Vas megyében: 

 A népesség száma és jellemzői: 2001 és 2011 között felgyorsult a népesség fogyása a megyében, 

ami az átlagosnál nagyobb fokú öregedéssel párosult. A pozitív vándorlási egyenleg az elmúlt évti-

zedben sem tudta ellensúlyozni a születések és a halálozások számából eredő népességcsökkenést.  

 A népesség száma, népsűrűség 2011. október 1-jén Vas megyében 256 629 fő élt, ami Magyaror-

szág lakosságának 2,6 százalékát jelentette, ezzel a harmadik legkisebb lélekszámú megyének szá-

mított az országban. Országos viszonylatban a megye a hetedik legritkábban lakott terület, egy km²-

en átlagosan 76,9 fő élt.  

 Kormegoszlás, a férfiak és a nők száma: A korszerkezet kedvezőtlenebb az országosnál, a száz gyer-

mekkorúra jutó időskorúak száma területi összehasonlításban csupán a fővárosban, valamint Békés 
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és Zala megyében magasabb a Vasinál. A kis népességű falvak sajátosságaként említhető az elöre-

gedő népesség, ami a nyugat-dunántúli megyékre különösen jellemző. Ezer férfira 1073 nő jutott a 

megyében, ami országos viszonylatban az egyik legkevesebb. 

 Iskolázottság, nyelvtudás: A népesség iskolázottsága tovább javult, ezen belül különösen a diplomá-

sak aránya növekedett az elmúlt tíz évben. A megye határ menti fekvése következtében a leggyak-

rabban beszélt idegen nyelv a német, melyet sorrendben az angol követ. A nyelvismeret erősen kö-

tődik az iskolai végzettséghez.  

 Szerény mértékben bővült a gazdaságilag aktív népesség, ezen belül csökkent a foglalkoztatottak és 

nőtt a munkanélküliek száma. Az aktivitási ráta tíz év alatt 60 százalékra emelkedett, s magasabb, 

mint országosan. A munkanélküliségi ráta Győr-Moson-Sopron megye után itt volt a legalacsonyabb 

az országban. 

1.1.3 A Körmendi járás és kistérségei 

Települések – Kmd KT 2009 2014 Települések – Ösztp KT 2009 2014 

Csákánydoroszló 1172 1771 Bajánsenye 488 489 

Daraboshegy 90 91 Felsőjánosfa 196 181 

Döbörhegy 163 129 Felsőmarác 264 220 

Döröske 84 97 Hegyhátszentjakab 281 265 

Egyházashollós 547 568 Hegyhátszentmárton 57 66 

Egyházasrádóc 1327 1295 Ispánk 111 100 

Halastó 102 81 Ivánc 706 691 

Halogy 264 263 Kercaszomor 205 200 

Harasztifalu 166 153 Kerkáskápolna 100 79 

Hegyháthodász 173 163 Kisrákos 211 200 

Hegyhátsál 147 157 Kondorfa 514 506 

Katafa 382 364 Magyarszombatfa 277 266 

Kemestaródfa 237 211 Nagyrákos 272 265 

Körmend 12028 11610 Őrimagyarósd 231 219 

Magyarnádalja 211 216 Őriszentpéter 1198 1189 

Magyarszecsőd 446 435 Pankasz 431 453 

Molnaszecsőd 431 415 Szaknyér 59 48 

Nádasd 1329 1330 Szalafő 219 199 

Nagykölked 159 152 Szatta 69 79 

Nagymizdó 131 108 Szőce 375 311 

Nemesrempehollós 270 293 Velemér 87 79 

Pinkamindszent 160 152 Viszák 254 251 

Rádóckölked 268 281    

Szarvaskend 220 201    

Vasalja 325 321    

Kmd KT összesen 20832 20857 Ősztp. KT összesen 5794 5850 

Körmendi járás összesen 26626 26707    

Forrás: jaras.hu és wikipédia.hu 

A fenti táblázat alapján egyértelműnek látszik, hogy – bizonyos települési átrendeződések mellett – az elmúlt 

öt évben a járás és a kistérségek lakos-száma is nőtt. A különbség bár csekély, de nagyon fontos, mert nega-

tív természetes szaporodás mellett gazdasági élénkülést mutat! Így hosszabb távon meg lehet állapítani, 

hogy a Körmendi járásban – az élet alapjait kifejező mutató, – a lakosság száma nem csökken, hanem stag-

nál. 
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1.2  A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA 

1.2.1 A Nemzeti Reform Program vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan  

Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági teljesítmé-

nyének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek révén az életmi-

nőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti Reform 

Program vállalásai a következők: 

– a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelése;  

– a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra növelése;  

– az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedése a 2005. évi szinthez 

képest;  

– a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányának 14,6 százalékra 

történő növelése; a 10 százalékos energia megtakarítás elérése;  

– a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra növelése a 

30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú 

végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentése a 18-24 éves népességen belül;  

– a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 fővel való 

csökkentése, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent. 

1.2.2 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)  

Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a területi (Országos Terü-

letfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását - a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-

2020 között megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak szerint 

Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, la-

kosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő ver-

senyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, 

javuló életminőséggel és környezeti állapottal.  

Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az át-

fogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg. Ld. 

a mellékletben szereplő ábrán. 

AZ OFTK az alábbi, Körmend készülő stratégiájában is meghatározó, főbb területpolitikai irányokat és 

teendőket határozza meg: 

Hálózati szemlélettel működő, valamint települési adottságokat és lehetőségeket egyaránt figyelem-

be vevő területi tervezési folyamat kialakítása, amely decentralizált térszerkezet kialakulását és háló-

zatos térszerkezetet eredményez. 

Városhálózati megközelítés, a térszerkezet funkcionális fejlesztése.  

A város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken alapuló kapcso-

latrendszer kialakítása 

Hatékonyan és fenntarthatóan működő gazdasági térszerkezet megvalósítása az adott térség valós 

potenciáljainak, igényeinek és kitörési lehetőségeinek felismerésével 
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Periférikus térségek felzárkóztatása a helyi adottságaik figyelembe vételével 

Határmenti együttműködések révén a szomszédos országok gazdasági, infrastrukturális rendszerei-

hez való kapcsolódás, a határon belüli és túli lakosság közötti kapcsolatok ápolása. 

Biztosítani a beszállítók és a multinacionális vállalatok közötti sokoldalú és rugalmas elérhetőséget.  

Határozottan növelni kell a fenntartható közlekedési módok (kiemelten az egyéni fenntartható for-

mák, például kerékpáros közlekedés) szerepét a helyi közlekedésben. 

Az aprófalvas térségekben javítani kell az elérhetőséget, mind a közlekedési, mind az infokommuni-

kációs eszközök fejlesztésével. 

Legjelentősebb természeti adottságaink és értékeink a területi tervezés, a fejlesztéspolitika számára 

is megkerülhetetlen, fontos minőségi tényezők.  

Vas megye a OFTK-ban: 

 Észak-déli, kelet-nyugati irányú nemzetközi közúti és vasúti közlekedési tengelyek fejlesztése 
és azokhoz kapcsolódóan a megyén belül a települések elérhetőségének javítása, valamint a 
fejlesztések eredményeként Szombathely-Körmend térségében a logisztikai tevékenység bő-
vítése.  

 Szektorokon és határokon átívelő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési együttműkö-
dések támogatása, ezen belül kiemelten a Pannon Járműipari és Mechatronikai Centrum fej-
lesztése: Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg).  

 Komplex humánerőforrás fejlesztési program a helyi alap-, közép- és felsőfokú képzések ösz-
szehangolt fejlesztésével, a meglévő kapacitások – szombathelyi egyetemi központ, az egész-
ségügyi főiskolai képzés és az ELTE Gothard Obszervatórium – erősítésével, a K+F teljesít-
mény növelése, kiemelten az alkalmazott kutatásban.  

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

 Kiemelt térségi brand-ek kialakítása a turisztikai szektorban: Őrség, Kőszeg - Írott-kő, Savaria, 
Pannon fürdővilág.  

 A gyógyfürdőkre (Bükfürdő, Sárvár), a történelmi hagyományokra (Savaria Karnevál, Szent 
Márton-kultusz) és az épített (Kőszeg) és természeti (Őrség, Írott-kő) örökségre egyaránt épí-
tő turizmusfejlesztés.  

 Az agrárium fejlesztése a helyi termelői piacok megteremtése mellett a magasabb hozzá-
adott értéket jelentő helyi élelmiszer-feldolgozás erősítésével.  

 A kistelepülések, belső perifériás térségek (pl. Vasi Hegyhát, Kemenesalja, Őrség felzárkózta-
tása) infrastrukturális fejlesztések és térségi alapon szervezett közszolgáltatások révén, vala-
mint a belső erőforrásokra alapozott helyi gazdaságfejlesztése eredményeként (pl. helyi ter-
mékek értéknövelő fejlesztése és közösségi alapú foglalkoztatás).  

 Az osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a közös munkaerő-
piac kihívásaira, illetve a természeti értékek közös fenntartható hasznosítására, valamint ak-
tív részvétel a transznacionális együttműködésekben.  (Az Országos Fejlesztési és Területfej-
lesztési Koncepció célrendszerének összefüggéseit ábrázoló táblázatot ld. mellékletben 

 

1.2.3 Vas megye Területfejlesztési Koncepciója 

A koncepció célja, hogy kijelölje Vas megye lehetséges kitörési pontjait, meghatározza azokat a főbb 

fejlesztési irányokat, amelyekre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt érdemes 

fektetni. 
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A megye tervezett fejlettségi állapotát 2030-ban az alábbiak jellemzik: Vas megyét jó életszínvonalú, 

egyben nem romló demográfiai trendekkel jellemezhető, erős identitású kistérségek alkotják, mely-

nek alapja a megújulásra képes gazdasága, az egyedi kulturális, természeti értékek fenntartható 

hasznosítása, illetve a fejlett közlekedési és kommunikációs rendszere. 

A koncepció öt általános célt jelöl meg, amelyekhez négy stratégiai és négy horizontális célt rendel. 

Általános célok, jelölve a Körmend fejlesztésére vonatkoztathatókat: 

 Foglalkoztatás szinten tartása és bővítése, hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, külö-

nösen a képzett munkaerő körében, mely kapcsán csökken a megyéből való elvándorlás, il-

letve további új munkavállalókat vonzanak a megyébe. 

 A gazdaság teljesítőképességének javítása, hogy növekedjen a megyében elérhető lakossági 

és vállalati jövedelmek nagysága, ami vonzóvá teszi a megyében történő munkavégzést, illet-

ve az életet. 

 Munkaerő képzettségi szintjének javulása, hogy mind többen megfelelő képzettséggel maga-

sabb értékű munkát nagyobb jövedelemért végezzenek el. 

 Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása, hogy csökkenjen az ökológiai 

lábnyom, bővüljön helyi adottságok fenntartható hasznosításának széles tára, a helyben elő-

állító mezőgazdasági és egyéb termékek köre, illetve az értékek vonzó lakókörnyezetet te-

remtsenek a városi környezetben és vidékies térségekben egyaránt. 

 Belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmi-gazdasági leszakadásának megakadá-

lyozása, a népességmegtartás feltételeinek javítása, hogy ne legyenek elnéptelenedett tele-

pülések a megyében. 

Speciális célok, jelölve a Körmend fejlesztésére vonatkoztathatókat: 

 A térségi versenyképesség javítása, benne: 

o A döntően exportra termelő nagyvállalatok megyébe való kötődésének erősítése ér-

dekében szektorokon és határokon átívelő klaszter alapú vállalati - kutatás-fejlesztési 

- képzési - foglalkoztatási együttműködések ösztönzése. 

o Kiemelt feladat a nemzetközi beszállítói kapcsolatok erősítése, export-értékesítés 

ösztönzése, különösen a kis- és középvállalati szektorban, mely kapcsán elengedhe-

tetlen a termék- és technológiafejlesztés. 

o A vállalkozásfejlesztést és ennek részeként a befektetés-ösztönzést a megyében leg-

alább a járásközpontokhoz kapcsolódóan kell biztosítani. 

o A tulajdonosi felelősséggel rendelkező, stabilan működő, összehangolt vállalkozás-

fejlesztési intézményrendszer működtetése. 

o A gazdaság igényeivel összhangban lévő felsőfokú- és szakképzési rendszer működte-

tése. 

o A munkavállalók egészségi állapotának fejlesztése érdekében komplex egészség-

programok megvalósítása. 

 Természeti erőforrások fenntartható hasznosítása, benne: 

o A mezőgazdaságban a foglalkoztatás intenzív tevékenységek, így a zöldség, gyü-

mölcstermesztés, egyedi vagy tájjellegű termék-előállítás és értékesítés. 

o Kiemelt térségi brand-ek kialakítása a turisztikai desztinációkhoz kapcsolódóan: Őr-

ség… Különösen fontos a kulturális örökségértékek, műemlékek fenntartható turisz-

tikai hasznosítása. 
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o Megújuló energiák fenntartható hasznosítása fűtési és villamos-energiatermelési cél-

lal. 

o A környezet védelme a hulladékkezelésen, a vízgazdálkodáson és az árvízvédelmen 

keresztül. 

o A megye folyóvízhálózata fontos értéket képvisel, mely lehetőségeire a jövőben na-

gyobb hangsúllyal javasolt építeni. 

o Vonzó települési környezet kialakítása a városokban. Kompakt várospolitika elveinek 

megvalósítása, ami elsősorban a beépített területek szétterülésének korlátozását je-

lenti. 

 Vidéki térségek fejlesztése, ezen belül a kistelepülések életképességének javítása térségi 

együttműködések révén, benne: 

o A vidéki térségek fejlesztését térségi alapon kell szervezni, összhangban a térségköz-

pontot jelentő városok fejlesztési igényeivel és szükségleteivel. 

o Kistelepüléseken a humán szolgáltató rendszerek térségi alapon szervezett működte-

tése. 

o A helyi termékek, élelmiszerek előállításának és feldolgozásának ösztönzése, oltalma. 

o Szociális gazdaság jól működő szervezeteinek kialakítása a közfoglalkoztatás rendsze-

rének átalakításával. 

o Lakófunkciók minimális infrastrukturális feltételeinek megteremtése, elérhetőség. 

 Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése, benne: 

o Nagytérségi közlekedési kapcsolatok megvalósítása, benne az M8 és az M86-os utak 

átépítése gyorsforgalmú úttá. 

o A térségközpontok megközelíthetőségének javítása. 

o A kerékpáros közlekedés rendszer fejlesztése a városi közlekedésen belül, és a tele-

pülésközi közlekedésben is. 

o Osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése, határon átnyúló szervezeti 

együttműködés kialakítása különös tekintettel a közös munkaerőpiac kihívásaira. 

Horizontális célok: 

 Fenntartható környezet- és tájhasználat. 

 Barnamezős területek hasznosítása. 

 Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása (esélyegyenlőség) a fejlesztésekbe. 

 Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása. 

A célok összefüggését bemutató ábra: 

1.2-1. ábra: Vas megye fejlesztési célrendszere 
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1.2.4 Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 

Vas megye átfogó politikai célja: 

 

A program gondolatiságát alapjaiban meghatározó központi elv, hogy: 

 minden területen a hozzáadott érték növelése a legfontosabb célkitűzés, 

 a munkahely-teremtés olyan módon valósuljon meg, hogy az fenntartható legyen és a me-

gye teljes területét érintse, 

 elsősorban olyan erőforrásokra alapozzon, mely helyi és természeti – termőföld, termál, fa, 

természeti környezet, 

 elősegítse a megyei települések – kiemelten az aprófalvakat és a kisvárosokat – megtartó 

képességének növelését, 

 előmozdítsa a megye egységes gazdasági fejlődését, 

 figyelembe veszi az idetelepült nagyvállalatok igényeit, középpontjába az embert helyezi. 

A fejlesztési program a fejlesztési koncepció stratégiai céljait veszi át, és azokhoz rendeli az alábbi 

prioritásokat. 

1. Vállalkozás fókuszú gazdaság-fejlesztés - Vállalkozás-fejlesztés: a megyei középvál-
lalkozások száma rendkívül alacsony. Elsődleges célkitűzés, hogy ez a szűk bázis erő-
södjön, illetve szélesedjen a kisvállalkozások megerősítésével, és így lehetővé tegye, 
hogy a helyi tulajdonosi, döntési mechanizmusokon alapuló vállalkozói kör a fenn-
tartható munkahely-teremtésben élen tudjon járni.  

2. Élelmiszer-termelés - Az élelmiszer-termelési program célkitűzése, hogy segítse 
megalapozni a helyi élelmiszertermelés feltételeit, megteremtse a minőségi kínálati 
oldalt, definiálja és segítse a keresletet demonstrációs mikro-térségi alapon, járul-
jon hozzá a szemlélet-formáláshoz. Mindezt egy komplex program keretében. 

3. Turizmus - A program feladata, hogy a folyamatosan csökkenő vendég-éjszakák 
számának tendenciáját megfordítsa, a minőségi vevőkör számára fontos tematikus, 
a megye egész területére ható programokat definiálja, biztosítsa a szükséges koor-
dinációt és kommunikációt. 

4. Energia-hatékonysági Program - Az energia-hatékonysági célú fejlesztések hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a megye intézményei környezetileg fenntarthatóbban legyenek 
üzemeltethetőek. Ugyanakkor olyan egyedi tevékenységek is megvalósulnak – intel-
ligens várostervezés, zöld távhő – melyek a megye egyediségét hivatottak támogat-
ni.  

5.  Emberi Erőforrás Fejlesztési Program – minden egyes területen az elsődleges kihí-
vás, hogy a lehető legjobb embert sikerüljön megnyerni, megtalálni az adott fel-
adatra, a meglévőket fejleszteni, illetve a nemzetközi versenyben képzett szakem-
bereket itthon tudjuk tartani. A képesség-, és készség- fejlesztés döntő jelentőségű, 

Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye 
 

Megyénk vonzó lakhely 
az itt lakók és az ide települni vágyók számára, 

ahol megvalósíthatják önmagukat, 
minőségi életre alkalmas jövedelemre tesznek szert érték-teremtő munkájukkal, 

önmagukkal, a környezetükkel és a közösségükkel összhangban. 
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és minden sikerességet alapjaiban meghatározó jellemző. Ezért önálló prioritás-
területként került megfogalmazásra. 

6. Egészséges Környezeti Fejlesztések Program - az egészséges lakókörnyezet, az 
egészséget aktívan támogató települési beruházások programja.  Az egészséges 
környezet program megvalósítása fontos a gazdasági természeti értékek megőrzé-
se, illetve a környezeti biztonság javítása, ami hozzájárul egy kedvező életminőség 
kialakításához, illetve fenntartásához. 

7. Közlekedés Fejlesztési Program - a megye külső és belső elérhetőségének javítása, 
fókuszáltan a környezetbarát modalitásokra. 

A program figyelembe veszi a koncepció horizontális céljait, minden prioritás kifejtésénél. 

1. Fenntarthatóság 

2. Barnamezős területek hasznosítása 

3. Esélyegyenlőség 

4. IKT alkalmazások elősegítése 

A prioritások és az átfogó célok összefüggését az alábbi ábrán érzékelhetjük: 

 

 

A program az egyes térségekre is tartalmaz javaslatokat: 

Körmend – Vasvár - Szentgotthárd térsége 

Fontos feladat a közlekedés hálózati fejlesztések eredményeként javuló logisztikai pozíciók kihaszná-

lása, illetve a helyi gazdaság megerősítése, különös tekintettel a mezőgazdaságra (pl. gyümölcster-

mesztés, állattenyésztés), helyi termékek kisipari feldolgozására, illetve a helyi kötődésű kkv-k műkö-

désének bővítésére. Az Őrségben, így a szlovén nemzetiségiek által is lakott Rábavidéken a közúthá-

lózat fejlesztése mellett különösen fontos a helyi épített és természeti értékeken és termékeken ala-

puló turizmus feltételrendszerének a javítása. 

1.2.5 A Körmendi Kistérség Programja 

A Körmendi Kistérség tagjai nem érezték szükségesnek, mert nincs létjogosultsága a kistérségi straté-

giai tervezésnek, hiszen döntés nem születik kistérségi szinten, forrás-felhaszálás lehetősége nem 
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létezik kistérségi szinten, így nem indokolt a kistérségi tervezés. A megyei és az ágazati programok, a 

tényleges együttműködések mellett a 2007 – 2013 program után új komplex programot készítsenek, 

így a kistérségnek nincs „Kistérségi Programja”.  Járási szintű tervezésnek jelentős hozadéka lehetne 

és az ágazati kommunikációt előmozdítaná. (De pl. a turisztikai egyesület dinamikát adó tagja!) 

Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 

Az Egyesület rövidített neve: Vasi Hegyhát Rábamente Egyesület Az Egyesület székhelye: 9900 Kör-

mend, Szabadság tér 7.  

Az Egyesület telephelyei: 9800 Vasvár, Kossuth Lajos u. 10.  

9825 Oszkó, Molnár Antal utca 4.  

9913 Döröske, Fő utca 30. 

Az Egyesület célja a magán és közszféra partnerségén, a tagok közös érdekein alapuló turizmusfej-

lesztés. A cél elérése érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el:  

 A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támo-

gatása, érdekképviselete.  

 Önkormányzati, vállalkozói és civil turisztikai tevékenységek összehangolása.  

 Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozása, működtetése a helyi turisztikai 

információs irodák erőforrásaira támaszkodva.  

 Az érintettek széleskörű bevonásával a térségi turisztikai marketingstratégia kialakítása. A 

térség turisztikai marketing feladatainak ellátása (arculatépítés, kommunikáció médiában, 

PR, stb.).  

 Összehangolt turisztikai termékfejlesztés.  

 Térségi turisztikai kiadványok létrehozásának szervezése, koordinációja. Régiós és országos 

turisztikai kiadványokban a térség megfelelő színvonalon történő megjelenítése.  

 A helyi természeti és kulturális értékek megmentésének támogatása, a térségben előállított 

helyi termékek turizmusban való megjelenítésének, és piacra jutásának elősegítése.  

 A térségi turizmus fejlesztése érdekében települési beruházások kezdeményezése a helyi ön-

kormányzatoknál.  

 Turisztikai információs irodák működtetése. Turisztikai információs rendszer létrehozása, 

működtetése, hozzáférés biztosítása a tagok részére.  

 Turisztikai szolgáltatások közvetítése.  

 Kérdőíves felmérések megvalósítása a vendégek és más érintettek körében.  

 Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok felkarolása, kezdeményezése, 

megvalósítása.  

 A turisztikai szolgáltatóknál a jogszabálykövető magatartás erősítése.  

 Tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az egyesület eredményeiről.  

 Képzési igények felmérése, képzések megszervezése.  

 Szakmai szervezetekkel és más turisztikai egyesületekkel való együttműködés.  

 Turisztikai célú pályázatok figyelése, térségi jelentőségő pályázatok generálása, pályázatokon 

való részvétel.  

 A vonatkozó szabályozások és a végrehajtási gyakorlat figyelemmel kísérése és elemzése az 

Egyesület céljainak hatékony megvalósulása érdekében.  

 Az Egyesület tagjainak közös érdekképviselete a hatóságok, önkormányzatok, más kívülállók 

kapcsolatában. 
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA 

1.3.1 Országos tervhierarchia és összefüggései 

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) áll, 

amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, valamint 2013-ban 

módosított. Az OTrT határozza meg az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenn-

tartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek 

megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, benne a főbb hálózati 

elemekkel és területfelhasználási módokkal, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre 

vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

A térségi, illetve esetünkben a megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi 

területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, 

övezetek és az érintett államigazgatási szervek véleményének figyelembe vételével, azok pontosítá-

sával. 

Körmend városa Vas megyében található, a megyei területrendezési tervet Vas Megye Közgyűlése 

19/2010.(XI.29.) sz. rendeletével módosította a 3/2008.(II.15.) sz. önkormányzati rendelettel módosí-

tott 8/2006.(IV.28.) sz. önkormányzati rendeletet  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrende-

zési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a tervezett fejlesztések területi 

terveknek való megfelelőségét. (3. sz. melléklet) 

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

területi koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével kerülnek 

kidolgozásra.” 

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

települések szerkezeti terveiben történő érvényesítéséről területfelhasználási kategóriánként eltérő 

%-ok megadásával rendelkezik (6.§) 

Az infrastruktúra elemeinek illesztéséről a 9.§ intézkedik a következőképpen: 

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

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

vényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 

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

legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivé-

ve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területren-

dezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 

(6) A településrendezési eszközök készítése során 

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

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételé-

vel kell meghatározni, 
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b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település közigazgatási 

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

tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, tár-

sadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint 

nagyobb eltérés indokolt. 

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

dezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település köz-

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

Egy megjegyzést kell tennünk, hogy a magasabb-rendű OTrT pontosítása a megyei területrendezési 

tervben még nem készült el, tehát a települések helyzete bizonytalan. Célszerű a városok érintettsé-

gét az országos övezetek viszonylatában is megvizsgálni. 

1.3.2 Körmend az Országos területrendezési tervben 

 

 

 

 

1.3-1. ábra: Körmend az OTrT Országos Szerkezeti Tervlapján  

Forrás: OTrT 

Körmendet az OTrT szerkezeti lapja szerint átszeli a 8. sz. főút, érinti a 86. sz főút, amelyik a terv táv-

latában nem válik gyorsforgalmú úttá, csak Szombathelyig. A vasúti kapcsolatok változatlanok ma-

radnak, azaz országos törzshálózat marad. Az országos kerékpárút hálózat a közelben, az országhatár-

ral párhuzamosan halad. A terület erdőgazdálkodási és vegyes területhasználati kategóriába sorolt.  
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Országos Ökológiai 
hálózat övezete 
                 
Országhatár 
Megyehatár 
Közig. határ 
Települési térség 

1.3-2. ábra: Körmend az országos ökológiai hálózat övezetében 

Az OTrT lapja pontosítja, hogy Körmend erdői és Rába és ártere tartozik az övezetbe. A törvény ren-

delkezése: 

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

kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli 

élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

 Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával lehet. 

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

terület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.” 
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Kiváló termőhelyi 

adottságú erdőte-

rület övezete                  

 

Országhatár 

Megyehatár 

Közig. határ 

Települési térség 

Vízfelület, vízfolyás 

1.3-3. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Körmend területén az É-K-i sarkában, az É-Ny-i határa mentén és a Rába árterében van ilyen övezet. 

A törvény rendelkezése: 

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

Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányá-

szati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

 

   

 

    

Tájképvédelmi 

szempontból ki-

emelt t. övezete 

 

Országhatár 
Megyehatár 
Közig. határ 
Települési térség 

 

1.3-4. ábra: Körmend a Tájképvédelmi szempontból kiemelt terület övezetében 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe sorolja az OTrT Körmend teljes 

D-i, a Rába által meghatározott területét, és az É-K-i és É-Ny-i kis erdőrészeket. 
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A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és me-

gyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a 

megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 

helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 

megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználat helyi jellemzőit.  

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabá-

lyok szerint lehet folytatni. 

 Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket 

a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető mű-

szaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

 

 

   

 

    

Országos vízminő-

ség-védelmi terü-

let övezete 

 

Országhatár 
Megyehatár 
Közig. határ 
Települési térség 

 

1.3-5. ábra: Körmend az országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Körmend a Rába, a Zala és a Kis-Balaton térségét lefedő Vízminőség-védelmi terület szélét foglalja el. 

A törvény rendelkezése szerint: 

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

séről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és 

a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

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

delemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vo-

natkozó szabályokat kell megállapítani. 

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabá-

lyok szerint lehet folytatni. 

 



 

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

33 

 

 

   

 

    

Nagyvízi meder terü-

letének övezete 

 
 
 
Országhatár 
Megyehatár 
Közig. határ 
Települési térség 

 

1.3-6. ábra: Körmend a nagyvízi meder területének övezetében 

Körmend nagyvízi meder területe a belterülettől (a gáttól) tart az egész Rába ártéren. A törvény sze-

rint: 

A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 

szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
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1.3.3 Körmend a Vas megyei Területrendezési Tervben 

(A hatályos OTrT-vel történő összevetés nélkül.) 

 

1.3-7. ábra: Körmend a megyei TrT szerkezeti tervén 

Körmend a megye területrendezési tervében a 

terület-felhasználást illetően városias települési, 

vegyes, mezőgazdasági és erdőgazdasági térség. A 

8 sz. főút gyorsforgalmú úttá minősítését (Ausztria) 

– Szentgotthárd térsége – Veszprém – Enying tér-

sége – Sárbogárd térsége – Dunaújváros – Kecske-

mét térsége – Szolnok – Füzesabony térsége (M3) 

tartalmazza, a 86. sz.-t (Szlovénia) – Rédics – Zala-

baksa – Zalalövő – Körmend – Szombathely – Csor-

na – Mosonmagyaróvár (1. sz. főút) nem, az főút. A 

vasutak minősítése is az OTrT-nek megfelelő, de 

jelöli a Zalalövői vonalat, mint egyéb törzshálózati 

minősítést. 

 

 

Tartalmazza az országos kerékpárút hálózat megyei részét, így a Dunántúli határmenti kerékpárutat: 

(Kölked - Villány - Siklós - Barcs - Gyékényes - Murakeresztúr - Letenye - Lenti – Rédics - Szentgyörgy-

völgy) - Velemér - Magyarszombatfa - Bajánsenye – Őriszentpéter – Szalafő - Apátistvánfalva - Ma-

gyarlak - Rábagyarmat - Rátót – Csákánydoroszló – Pinkamindszent - Szentpéterfa - Pornóapáti - Fel-

sőcsatár – Narda - Bucsu - Bozsok - Velem – Kőszeg - Horvátzsidány - Csepreg – (Szakony - Lövő - Fer-

tőd – Hegyeshalom) 
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A megyei területrendezési terv a területfelhasználási kategóriák esetén rendeletet nem alkot, idézi az 

OTrT vonatkozó rendelkezéseit. Az ajánlások ismétlése nem igazi jogi kategória, így ebben az anyag-

ban nem kerül ismertetésre.  

A Körmendet érintő megyei övezetek tervei, illetve azok határa. 

Az ökológiai hálózat lebontott övezetei, a magterület, az ökológiai folyosó és a puffer terület öve-

zetei. 

 

   

1.3-8. ábra: Körmend magterület, az ökológiai folyosó és a puffer terület övezetei a VTrT-ben 

A törvény szerint: 

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

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület terület-
rendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a 
magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fenn-
maradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erő-
művek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az 
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhetők el. 

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

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

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
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 Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület terület-
rendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erő-
művek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

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

Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, 
ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, 
valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete  

 

 
Kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterü-

let övezete 

 
Erdőtelepítésre al-

kalmas terület öveze-

te 

1.3-9. ábra: Körmend kiváló termőhelyi adottságú és erdőtelepítésre alkalmas terület övezetei a VTrT-ben 

A kiváló termőhelyi adottságú övezet határát a terv pontosítja, a vonatkozó előírások változatlanok. 

A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület 

területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

A további megyei övezetek vagy nem érintik Körmend közigazgatási területét, (pl. földtani veszélyfor-

rás terület övezete), vagy az OTrT változása miatt elvesztették jelentőségüket (pl. tájképvédelmi 

szempontból kiemelt terület övezete). 
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1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK KÖRMEND 

FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Körmend tizenkét településsel határos, melyek a következők (jelölve, hogy rendelkeznek-e település-

szerkezeti tervvel): 

 Körmend várossal szomszédos települések Van-e TSzT 

1 Magyarszecsőd Igen 

2 Molnaszecsőd Igen 

3 Döröske Igen 

4 Szarvaskend Nem 

5 Nagymizdó Nem 

6 Katafa Igen 

7 Nádasd Igen 

8 Halogy Igen 

9 Csákánydoroszló Igen 

10 Magyarnádalja Nem 

11 Harasztifalu Nem 

12 Rádóckölked Igen 

1.4.1 Magyarszecsőd  

Magyarszecsőd a településszerkezeti tervét a 30/2012. (VI. 1.) sz. KT határozattal fogadta el. A terven 

szerepel a tervezett M8 sz. gyorsforgalmi út aktuális nyomvonalának a helye, amely Körmend esetén 

a 2000-ben jóváhagyott terven is megvan, de összehasonlítása nem egyszerű. 

A település Ny-i, Körmend felé eső oldalán a 8 sz-ú főút mentén települt iparterületeinek bővítését 

tervezi a város közigazgatási határáig. A Rába kanyarjában, a várossal határos területen ahol ma egy 

lakóépület látszik lenni, és a magasabb szintű tervek szerint nagyvízi meder és ökológiai folyosó öve-

zetébe tartozik, különleges bányaterületet terveznek. 

1.4.2 Molnaszecsőd 

Molnaszecsőd településszerkezeti tervének módosítását a16/2012. (IV. 27.) sz. KT határozattal fogad-

ta el. A terven a tervezett M8 sz. gyorsforgalmi út aktuális nyomvonalának a helye látható, és emellé 

terveztek egy nagyobb ipari területet, a Körmenddel határos területek nem változtak, és nem befo-

lyásolják a város fejlesztési elképzeléseit. 

1.4.3 Döröske 

Döröske szabályozási tervét kaptuk meg, amely tartalmazza a Körmenddel határos külterületi sza-

kaszt. A HÉSZ-t és mellékletét a szabályozási tervet 4/2008. (IV. 28.) sz. KT rendelettel fogadta el az 

önkormányzat. A Körmenddel határos Rába part, mind nagyvízi meder változatlanul mezőgazdasági 

terület-felhasználásban marad, és nem befolyásolja a város fejlesztési elképzeléseit. 
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1.4.4 Katafa 

Katafa településszerkezeti tervét a 116/2008. (XI. 12.) sz. KT határozattal fogadta el az önkormányzat. 

A település a Rába árterével határos részen érinti Körmend város határát, amely nagyvízi mederként 

mezőgazdasági- és részben erdőgazdasági terület-felhasználásúak, és mint ilyen nem befolyásolják a 

város fejlesztési elképzeléseit. 

1.4.5 Nádasd  

Nádasd településszerkezeti tervét a 116/2011. (X. 25.) sz. KT. határozattal fogadta el az önkormány-

zat. A településen halad át a Zalalövő – Körmend vasútvonal és a 86. sz. főút meglévő és a tervezett 

K-i elkerülő nyomvonala, valamint az 76. sz. főúttal meglévő csomópontjai. A két hálózati elem csat-

lakozik a Körmenden lévő vonalakhoz. A két település határa itt is a Rába árterén van, amely terület 

nagyvízi mederként mezőgazdasági- és részben erdőgazdasági terület-felhasználású, és mint ilyen 

nem befolyásolják a város fejlesztési elképzeléseit. 

1.4.6 Halogy  

Halogy településszerkezeti tervét a 20/2007. (VI. 21.) sz. KT határozattal fogadta el az önkormányzat. 

A település a Rába árterével határos részen érinti Körmend város határát, amely nagyvízi mederként 

mezőgazdasági terület-felhasználásúak, és mint ilyen nem befolyásolják a város fejlesztési elképzelé-

seit. 

1.4.7 Csákánydoroszló 

Csákánydoroszló településszerkezeti tervét a 76/2006. (VIII. 11.) sz. KT. határozattal fogadta el az 

önkormányzat. A településen halad át a 8. sz. főútvonal, érinti a tervezett M8. sz. gyorsforgalmi út és 

a Szombathely – Körmend – Szentgotthárd – Graz vasútvonal. Az infrastruktúra hálózat elemei csat-

lakoznak a szerkezeti terveken. A további határszakasz a Rába folyó és környéke, ahol a település 

gazdasági, védelmi erdő területet és általános mezőgazdasági területet tervez, és ezek nem befolyá-

solják a város fejlesztési elképzeléseit. 

1.4.8 Rádóckölked 

Rádóckölked településszerkezeti tervét a 2/2010. (II. 15.) sz. KT határozattal fogadta el az önkor-

mányzat. A településen halad keresztül és éri el Körmendet a 86. sz. főútvonal, és a 8722. sz. út. Az 

infrastruktúra hálózat elemei csatlakoznak a szerkezeti terveken.  Körmenddel határos területeken 

gazdasági erdő területet és általános mezőgazdasági területet tervez, és ezek nem befolyásolják a 

város fejlesztési elképzeléseit. 

1.4.9 Szarvaskend és Nagymizdó 

A két településnek nincs településrendezési terve. A Körmendtől D-re lévő két kicsi, egyutcás falunak 

a várossal közös határa a Rába ártere, amelytől a belterületeik távol vannak, az árterek erdő és me-

zőgazdasági művelésűek, és nem befolyásolják a város fejlesztési elképzeléseit. 
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1.4.10 Magyarnádalja 

A településnek nincs településrendezési terve. A falu mintegy folytatása a Körmendhez tartozó Hor-

vátnádalja a 8. sz. főút és a vasút É-Ny-i oldalán lévő településrészének. Összenövést Körmend terve-

zett. 

1.4.11 Harasztifalu 

A településnek nincs településrendezési terve. Körmend Felsőberkifalu településrésén átmenő 8070 

sz. út folytatásában települt egyutcás falu. A város és a falu közös határán mindkét oldalon erdő és 

mezőgazdasági területek vannak, amelyek nem befolyásolják Körmend fejlesztési elképzeléseit. 
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1.5 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA  

1.5.1 Körmend Településfejlesztési Koncepciója 

Körmend város önkormányzata 300/ 2006. (XII. 20.) KT határozatával fogadta el komplex település-

fejlesztési koncepcióját, amelyet a Benchmark Consulting Kft (Dr. Csapó Tamás, Dr. Palkovits István 

(szerk) és Magyar Márta) készítettek. 

A város összetett (és így követhető) jövőképe: 

„A város jövőképében körvonalazódó jó hírű, sajátos arculatú, lakóhelyként kedvelt kisváros tágan 

értelmezett kistérségének egyértelmű kulturális, ipari, kereskedelmi és oktatási központja. A kiépült, 

több lábon álló, stabil gazdaság kellő számú és minőségű munkahelyet nyújt, ezáltal a város az átla-

gon felüli jövedelmek révén polgárainak magas szintű életfeltételeket tud biztosítani, másfelől a 

lakossági jóléthez nagymértékben hozzájárul a lakókörnyezet infrastrukturális, társadalmi-kulturális, 

és környezeti értelemben vett magas minősége. 

A kiváló vasúti és közúti közlekedési lehetőségekre települt erős logisztikai bázis, az kvalifikált tevé-

kenységeket is nagy számban igénylő ipari üzemek, valamint a sokszínű és pezsgő turizmus, különbö-

ző irányú karrierperspektívákat kínál a helybéliek számára, ami kedvező körülmény a képzett fiatalok 

megtartása tekintetében is. 

Az elsődlegesen a Batthyány-kultuszról és emblematikus kastélyáról ismert város, jellemző tulajdon-

sága a kiterjedt kapcsolatrendszer is: számos nemzetközi projekt és belföldi partnerség tapasztalatai 

révén a település kedvelt partner a különböző városhálózati rendszerekben.” 

A célok közül az alábbiak helyezhetők a fejlesztési koncepció középpontjába: 

 Több lábon álló stabil és versenyképes gazdaság kialakítása. 

o A foglalkoztatás javulása 

o Tőkevonzó képesség erősödése 

o Lokális gazdasági kezdeményezések erősödése 

o Idegenforgalom jelentős bővülése 

 A humán erőforrások minősége és a kulturális közeg európai szintű fejlesztése 

o A lakosság képzettségi szintjének folyamatos emelése 

o A társadalom és a gazdaság igényeivel összhangban álló képzési struktúra kialakítása 

o A rászorulók magas szintű ellátása az egészségügyben és a szociális szférában 

o A kultúra értékeinek széles körű terjesztése, érvényre juttatása 

 Az infrastruktúra és az életfeltételek magas szintjének biztosítása  

o A város külső elérhetőségének és belső közlekedésének és a közlekedésbiztonság 

helyzetének a javulása. 

o Körmend kedvező közlekedés-földrajzi helyzetéből fakadó előnyök jobb kihasználása, 

a város kis- és nagytérségi kapcsolatrendszerének a javulása. 

o Egy korszerű, jól működő és környezetbarát kommunális és műszaki infrastruktúra 

rendszer és szolgáltatás kialakítása, amely kielégíti a város és környékén lakók igé-

nyeit 

 Környezetállapot megőrzése, egy élhető települési miliő biztosítása 
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o Legyen általános prioritás minden további fejlesztési tervben a természetes és az épí-

tett környezet védelme, és jelenjen meg a közgondolkodásban is. 

o Összességében javuljon a város és közvetlen környezetének állapota, legyen több 

zöldterület a városban. 

o Valósuljon meg a város rehabilitáció, őrizze meg Körmend jellegzetes településszer-

kezetét, városképét és kulturális örökségeit. 

o Váljék Körmend még élhetőbb, tiszta kisvárossá, ahol a lakók jól érzik magukat. 
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A város fejlődési elképzelésének ábrája TFK: 

 
I. Gazdaságfejlesztés 

 
II. A humán erőforrások fejlesztése,  

a társadalmi-kulturális közeg ápolása 

 
III. Infrastruktúra fejlesztése 

 
IV. Települési környezet értéknövelése, 

egy élhető kisváros formálása 

Programok 

1. Az üzleti környezete fejlesztése  1. Közoktatási program 1. Helyi és térségi 
közlekedésfejlesztési program 

1. A természeti környezet védelmének és 
fejlesztésének programja 

1. Iparterület fejlesztés 
2. A város logisztikai potenciáljának és 

értékének és növelése 
3. Gazdaságfejlesztési partnerség térségi 

szintű programja  

1. Közoktatás fejlesztése – intézményi racionalizá-
lás 

2. A középfokú oktatás, a szakképzés és felnőttok-
tatás fejlesztése, összehangolása a gazdaság 
igényeivel 

1.  A város elérhetőségének a javítása 
2.  A városi úthálózat fejlesztése 
3.  A közlekedésbiztonság javítása 

1. Zöldterületek kiterjesztésének és megújí-
tásának programja 
2. Tiszta városért program 

2. Forrásbevonási és tőkevonzó képesség 
erősítése 

2. A közművelődés és kultúra kibontakoztatásá-
nak programja 

2. Kommunális- és műszaki infrastruktúra-
fejlesztési program 

2. Az épített környezet védelmének és rehabi-
litációjának programja 

1. Telephelymarketing  
2. Intézkedéscsomag az EU források be-

vonása érdekében 
3. Külső kapcsolatok erősítése  

1. A minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek 
bővítése, a közművelődési szféra erősítése 

2. A civil szféra megerősödésének előmozdítása 

1. Komplex, szelektív hulladékkezelési prog-
ram 

2. Víz- és csatornahálózat megújítási prog-
ram 

3. Energetikai program 

1. Város-rehabilitációs program 
2. Lakásprogram 

3. Komplex turizmusfejlesztési prog-
ram 

3. Egészségügyi és szociális program  3. Szolgáltató önkormányzat 

1. Idegenforgalmi kínálat összehangolt 
fejlesztése, attrakciófejlesztés 

2. Turisztikai infra- és szuprastruktúra 
fejlesztése 

3. A stratégiai turizmusmenedzsment 
alapjainak megteremtése 

1. Egészségügyi program 
2. Szociális ellátórendszerek fejlesztése 
3. Életmód-program 

 1. A településmenedzsment modernizálása  
2. Szolgáltató hivatal, ügyfélközpontú köz-
igazgatás kialakítása és működtetése 
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1.5.2 Körmend Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

Körmend város önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a 60/2008. (IV. 30.) sz. határo-

zatával fogadta el. (Készítette OTP HP Kft. – MaHill Kft.) 

A dokumentum változatlanul elfogadta a város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójában meg-

határozott jövőképét. 

A város átfogó célja: társadalmi-gazdasági szerkezetének fejlesztése a város egyedi adottságainak 

kihasználása révén, amelyek eredményeképp a város dinamikusan fejlődő, önálló identitással rendel-

kező térségi központtá válik. Szlogenje: „Gazdag örökség – Értékes jövő”. 

Ehhez a város elsősorban gazdasági – ezen belül logisztikai – és turisztikai szolgáltatási funkcióit kí-

vánja erősíteni, fejleszteni, illetve ezt kiegészíti a város lakói számára biztosítandó minőségi életkö-

rülmények biztosítása, a foglalkoztatás javítása és az identitástudat növelése. 

A gazdasági fejlesztések egyik alapja, ha a város hosszútávon megteremti és javítja a tőke beáramlá-

sához és tartós megtelepedéséhez szükséges feltételeket, értve ez alatt az infrastrukturális, a gazda-

sági és a humán „erőforrás” feltételeit és fejlesztését egyaránt.  

Körmend térségi szerepkörének erősítése érdekében ki kell használnia a komparatív előnyeit, és 

javítani a kis és nagytérségi elérhetőségét, és ennek eszköze az itt kereszteződő utak szolgáltatásá-

nak növelése (M 8. gyorsforgalmi elkerülő) és a Zalalövő – Körmend vasútvonal szerepének növelé-

se. 

A minőségi életkörülmények biztosításaként a természeti értékek fenntartását, a történelmi város-

szerkezet rehabilitálását és megújítását és a lakhatási feltételek javítását hangsúlyozza. 

A helyi kultúrához és közművelődéshez kapcsolva a helyi lakosság és a turistakén érkezők kiszolgálá-

sának magasabb színvonalát tartja fontosnak. 

A szociális biztonság megteremtése érdekében a hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeinek 

javítását tervezik, és az ezt elvégző intézményrendszer fejlesztését.  

Az IVS tematikus céljai: 

1. A város külső elérhetőségének és belső közlekedésének javítása, benne legfontosabbakként (terü-

lete az egész városra kiterjed):  

a. Az M8 elkerülő szakasz megépítése, a M8 és M86 sz. utak gyorsforgalmúvá alakítása. 

b. A Körmend – Zalalövő vasút megújítása. 

c. A belváros parkoló rendszerének megújítása, térszint alatti parkoló építése. 

d. A belvárost elkerülő út és az új Rába híd megépítése.  

e. A Rákóczi u. 2×1 sávosra való alakítása. 

f. A kerékpárút hálózat kialakítása. 

g. A belvárosi, majd a kijjebb vezető utcák felújítása. 

2. Fejlett és innovatív vállalkozói infrastruktúra kiépítése a stabil és diverzifikált környezetbarát gaz-

dasági struktúra kialakításához, benne főként (ágazati fejlesztés): 

a. A kialakított Ipari Park fizikai és szolgáltatói infrastruktúráinak fejlesztése. 

b. „Keleti iparterület” kialakítása a 8 sz. és a 86 sz. utakra építve. 

c. Kis és középvállalkozói zóna kialakítása. 

d. A Körmend – Szentgotthárd innovációs tengely megerősítése, fejlesztése. 
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3. Egy korszerű, jól működő, fenntartható és környezetbarát kommunális és műszaki infrastruktúra 

rendszer, szolgáltatás kialakítása, amely kielégíti a város, és a város, mint kistérségi központ igényeit, 

benne: 

a. Az ivóvíz és szennyvízellátás fejlesztése, különös tekintettel a Rába völgyének településeire. 

b. Komplex szelektív hulladékkezelési program megvalósítása. 

c. Energetikai program keretében a közvilágítás és a távfűtés fejlesztése. 

4. A társadalom és a gazdaság igényeivel összhangban álló humán erőforrás fejlesztés, a kulturális 

értékek széleskörű érvényesítése, benne: 

a. Az oktatási rendszer fejlesztése óvodától a középiskolákig. 

b. Az oktatásban a nyelvismeret és a számítógépes tudás ismeretének fokozása. 

c. A Körmenden működő üzemek igényeihez alkalmazkodó oktatás késztetése. 

d. Műemlékek és hagyományok ápolása. 

e. Civil kezdeményezések felkarolása. 

f. Sport fejlesztések a tömeg és élsport területén. 

g. A szabadidő és a kulturálódás közösségi tereinek megóvása, megteremtése. 

5. A fenntartható turizmus kialakítása és Körmend versenyképes idegenforgalmi célterületté fejlesz-

tése, benne: 

a. Kastély – turizmus fejlesztése, az akkor készült koncepció szerint. 

b. Városlátogató turizmus fejlesztése a Batthyány kastélyra és a Szabadság tér és környékére 

alapozva. 

c. Vízi turizmus fejlesztése a Rábán. 

d. Vallási turizmus fejlesztése a Batthyány – Strattmann L. kultuszra alapozva.  

e. Wellness turizmus, kerékpáros és egyéb turizmusfejlesztések. 

6. Kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítása és az épített környezet védelme (területi típusú). 

a. Az Óváros megújítása. 

b. A szabályozások felülvizsgálata a védelem jegyében. 

c. A lakásprogram megindítása, bérlakásokkal és helybiztosítással. 

7. A természeti és környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése.  

a. A meglévő természeti értékek őrzése (Várkert), esetleg bővítése. 

b. Városi zöldfelületek rendben tartása, rendszerbe szervezésük. 

c. A felszíni vizek védelme, környezetük tisztán tartása. 

d. Környezeti károk (közlekedés) csökkentése. 

8. A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (horizontá-

lis típusú).   

a. A várost és környezetét ellátó rendszer őrzése. 

b. Életmód programok kialakítása, különös tekintettel a sportolásra. 

9. A szociális biztonság megteremtése (horizontális típusú). 

a. Hátrányos helyzetű emberek és csoportok munkához juttatása. 

b. Szociális bérlakás lehetőségének megteremtése. 

c. Szociális ellátásnak megtartása és minden területen a változó helyzethez való igazítása. 

d. Házi jelző rendszer és szolgáltatás. 

e. Idősellátás fejlesztése. 

A város területi céljait a fenti tematikus célok többé-kevésbé lefedik, hiszen a vasúttól É-ra lévő terü-

leten az Ipari Park a vasút és a buszközlekedés logisztikai csomóponttá szervezése és a lakásfejleszté-

sek készültek/készülnek. A vasúttól D-re eső területen zajlik az Óvárosi rehabilitáció, a Batthyány 

Kastély és kertjének megújítása és a Rába és árterének természetvédelmi és turisztikai alkalmasságá-
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nak növelése. A két falusias településrészen (Felsőberki és Horvátnádalja) a környezetnek megfelelő 

lakásfejlesztési programok futhatnak. 

1.5.3 Körmend város önkormányzati programja 2010-2014. 

Az Önkormányzat programját egy sajátos, de fontos „fejlesztési döntés”-nek kell tekintenünk. Külö-

nösen fontosak azért, mert az előző dokumentumok óta már ismert a „gazdasági világválság”, (Ma-

gyarországon az OGY által elfogadott „Jövőkutató” szerint, alapvetően erkölcsi válság van.) illetve 

kormányváltás volt, és új irányok látszanak. 

Célok: 

 Az infrastrukturális fejlesztések folytatása, kiszélesítése a vasúti fejlesztések irányába is 

 Fejlett egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézményrendszer megtartása, az új tör-

vényi szabályokhoz való igazítása, a további fejlesztési prioritások kialakítása 

 Megváltozott gazdasági körülmények közt munkahelyek megőrzése, Körmend versenyképes-

ségének megtartása 

Új fejlesztési irányok kijelölése, különösen a turisztikai lehetőségek területén 

 Környezeti állapotunk védelme, környezeti és helyi értékeink megismertetése és védelme 

 Körmend térségi pozíciójának további erősítése 

A fenti célok elérése érdekében feladatok: 

 A meglévő partneri kapcsolatok fenntartása és megerősítése, a partnerség erősítése az infra-

strukturális fejlesztések, a munkahelyteremtés, a közös projektek, beruházások során 

 A város turisztikai lehetőségeinek kiaknázása  

 Partneri kapcsolatok kiépítése az újonnan felálló állami vagyonkezelőkkel a körmendi, állami 

tulajdonú vagyontárgyak sorsáért érzett felelősség végett, az állami szándék és szerepvállalás 

feltérképezése 

 A térségközponti szerep megerősítéséhez szükséges intézkedések megtétele 

 Összefogás a fenti célok elérése érdekében. 

Az időközben elkészült fejlesztési dokumentumok (környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, helyi 

esélyegyenlőség, stb.) a megfelelő szakvizsgálatokba kerülnek. 
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1.6  KÖRMEND TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

1.6.1 Körmend hatályos településrendezési eszközei 

A város településszerkezeti tervét a 256/2001.(XI.29.) számú KT határozattal fogadta el. Ma is ez a 

teljes területre kiterjedő szerkezeti terv. (Sajnos a szomszédos települések kapcsolódó részeit egyál-

talán nem ábrázolja a dokumentum.) A belvárosi szabályozási tervvel érintett területre vonatkozó 

településszerkezeti terv módosítását az önkormányzat képviselő-testülete a 23/2007.(II. 23.) számú 

határozatával fogadta el. Ezt követően a képviselő-testület egyebek között 2008. évben a 

115/2008.(VI. 26.) számú határozatával ismét módosította a város településszerkezeti tervét, amely 

már a jelenleg is hatályos, magasabb rendű jogszabályoknak megfelelően határozza meg a város fej-

lesztésének kereteit. Ekkor kerültek be az elfogadott szabályozási elemek, és készült egy szerkezeti és 

szabályozási terv. Az eltelt időben a településen néhány módosítás történt, amely az 53/2010.(IV. 

29.) számú határozattal módosult. Utoljára a településszerkezeti terve a 82/2014 (IX. 25.) számú ön-

kormányzati határozattal jóváhagyott Rába partot módosító határozattal zárult. 

Körmend külső területeinek szabályozása és szabályozási terve a 36/2003.(XII. 1.) számú önkormány-

zati rendelettel került elfogadásra, míg a Belvárosára vonatkozó, addig hiányzó helyi építési szabály-

zat és szabályozási terv a 9/2007.(II. 23.) számú önkormányzati rendelettel lett megállapítva. Az eltelt 

időben a településen néhány módosítás történt, a 7/2010.(IV. 30), a 30/2011.(XII. 01), a 11/2012.(III. 

30.) a 28/2012.(V. 24.), a 35/2012.(VIII. 31.) és az 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet megállapítá-

saival. Utoljára a jogszabály a 17/2014 (IX. 26.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott rende-

lettel került elfogadásra. 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult/elmaradt elemek  

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

A 2001-ben elfogadott terv, majd a 2007 – 2008-as és 2014-es folytatások:  

(Az egységes terv készítésekor nem voltak területrendezési tervek, és a hatályos településfejlesztési 

koncepciót 2006-ban fogadta el a város.) 

Körmend településszerkezeti tervében a történelmi Rába-átkelő, illetve a mai Rába folyó mellett 

meghatározó és 2000-től szerepel az M8. sz. gyorsforgalmi út elkerülő nyomvonala, de annak meg-

épülése mind a mai napig „jövőidő”. A vasútvonal, illetve területe szintén a tervek meghatározó ré-

sze, (ma megújult, elektromos hálózattal, felújított állomásépülettel) és logisztikailag optimálisan a 

Volán pályaudvarnak a vasútállomás mellé költözése meg is valósult. A Zalalövő – Körmend vasútvo-

nal megújításához kezdetben több remény fűződött, ma a fenntarthatósága is meg – meg kérdőjele-

ződik, holott még a településfejlesztési koncepció egyértelműen a balti tengert az Adriával és 

É-Olaszországgal összekötő vasútként említi. A szerkezeti terv vasúti területként tartalmazza a Kör-

mend – Németújvár (Güssing) nyomvonalat, amely a megye tervei közt szerepel. 

A 8. sz. főút átszeli a várost, és a forgalmát tekintve egye inkább ketté is szeli. Minden tervezési sza-

kasz számol az elkerülés esetén történő visszaépítéssel, de ezt mindig csak írásos formában, hiszen 

megtervezni majd akkor kell, ha aktuális lesz. A 86. sz. főút mindig a meglévő nyomvonalával van 

jelen a szerkezeti tervekben. 
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1.6-1. ábra: Körmend 2001-ben elfogadott településszerkezeti terv egy részlete 

Archigraf Kft. 

Az első időkben a tervek számoltak a 8. sz. főúttól D-re tervezett tehermentesítő út létesítésével, és 

ennek a IV. Béla király úttal együtt egy az Óvárost Ny-ról elkerülő nagyobb úttal, és új híddal a Rábán. 

Az utolsó változatból ez az elképzelés, mint anyagilag nehezen megvalósítható, és forgalmilag kevés-

sé indokolt megoldás már kimaradt.  

A településszerkezeti tervek területfelhasználási szempontból a következő területeket találjuk: (az 

adott időpontban hatályos jogszabályi megnevezésekkel) 

Beépítésre szánt területek. 

Településközponti vegyes terület (A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egysé-

get magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, ven-

déglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sport-

építmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.) az 
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Óváros belső területei, ahol az intézmények nagy sűrűsége ezt indokolja, illetve a városnak azok a 

tömbjei, amelyekben település, vagy kistérség ellátási szintű intézmény működik. Ezek a területek 

jellemzően sokasodnak még a Rákóczi út mentén, illetve a Rákóczi út és a vasút közti területen. 

A Kórház és Rendelő tömbjét, a tervezett termálfürdő helyét, és néhány más területet, pl. temető, 

„egyéb” területfelhasználási kategóriába sorolt, amelyről a szerkezeti leírás az ott található funkció-

kat említi. Ez valószínű az adott kor hatályos jogszabálya szerint különleges területet tartalmazza. 

Egyéb területként sorolta be a 2001. évi döntés az un. Bulgár-kertek területét, mint a termálvíz hasz-

nosításnak a kastéllyal összeköthető funkciójú helyet, de a 2008. évi döntés különleges kertes mező-

gazdasági területbe sorolta vissza. (A különleges területek célját és használatuk fajtáját, a beépítési 

előírásait minden esetben a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni.)” 

Ezek közt sorolja fel a jogszabály a kórházakat, temetőket, stb. 

Lakóterületek: 

Nagyvárosi lakóterületet az eredeti településszerkezeti terv nem tartalmazott, de a 2007. évi módosí-

tás a Rákóczi út melletti tömböket É-i oldalon a Mátyás király és Kossuth Lajos utcák, D-en a IV. Béla 

király és a Zrínyi Miklós utcák közt kisvárosi területből, nagyvárosiba sorolta át. (A nagyvárosias lakó-

terület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es épületmagassá-

got meghaladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.) 

A kisvárosi lakóterület Körmend városának történeti magjában a településközpont körüli, a Rákóczi 

útnak a Munkácsy Mihály utcáig tartó részén és a Rákóczi út és a vasút közti területen a Mátyás király 

és Hunyadi János utcák közti terület meghatározó beépítési módja.  A kisvárosi lakóterület részére az 

Óvárost körítő területen és a Bástya utcától a Rába töltés felé eső részen jelöl a terv területet. Az 

Óvárost körítő beépítés a 2014. évi módosítás által kertvárosira változott, és egy viszonylag nagy 

terület a Kauz rétből visszaminősült mezőgazdasági használatúnak. A Honvéd utca, a Mátyás király u 

és a vasút közti tömb 2001-ben kertvárosi, 2008-ban kisvárosi beépítésű fejlesztési területbe soroló-

dik. (A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 

m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.) 

A kertvárosi lakóterületeket találunk a Hunyadi János utcától K-i irányban, a Rákóczi úti két tömb 

kivételével, illetve a Mátyás király utcától Ny-ra a Rákóczi út és a Dózsa György utca közti rész, illetve 

a Kórház tömbjének kivételével. Kertvárosi besorolásúak a Rábától D-re beépült területek a Hegyaljai 

u. K-i oldalán. Kertvárosi bővítési területek tervezettek 2008-ig a Rákóczi úti gazdasági-kereskedelmi 

területtől a Rába irányába, de ez megszűnik a 2014. évi átsorolással, és visszakerül mezőgazdasági 

terület-felhasználásba. A 2008. és 2014. évi módosítás sorolja át a Kisberki településrész Szent Imre 

herceg utcától D-re eső teleksorát. A Horvátnádalja településrész Liszt Ferenc u. és Akác u. közötti 

területe 2001-ben kertvárosi terület bővítésére jelölődött ki, 2008-ban a Teleki u. beépíthetősége 

falusiasra, míg Felsőberki D-Ny-i oldalán tervezett bővítés falusiasból kertvárosira módosult. (A kert-

városias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magá-

ba foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.) 

A falusias lakóterület Körmend három településrészén maradt meg, amelyek ma is ekként érzékelhe-

tők, Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja. A fentiekben nem említetteken túl a terv Horvát-

nádalja K-i oldalán tervezi falusias lakóterület bővítését. (A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es 

épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot 

szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szol-

gál.) 
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A gazdasági területek lehetnek ipari területek és kereskedelmi szolgáltató területek. 

Az ipari területek Körmenden a meglévő, alapvetően mezőgazdasági feldolgozó területek helyei let-

tek iparterületek a Rákóczi út D-i oldalán a Malom-dűlőben, ez a terület a Horvátnádalja és a Zalalövő 

Körmend vasútvonalig tart, illetve az átlépve eléri az Orgona utcát. Az út D-i oldalán még egy kisebb 

iparterület található a Dankó Pista, Váczi Mihály és Nefelejcs utcák közt. 

A Rákóczi út É-i oldalán az út mellé telepedett a Berki u. mellé az ADA és eredetileg az OLIP gyárak 

egy meglévő mezőgazdasági üzem mellé.  

A vasúttól É-ra eső területen az EGIS Zrt telepedett le. A kijelölt területen jelentős, 70 ha. területen 

kialakult iparterület osztrák üzemeltetővel és önkormányzati támogatással 2005-ben elnyerte az Ipari 

Park címet (ibk Ipari Park). Az ipari terület a Mátyás király utcától a Berki útig terjed. A szöveges leírás 

kitér a környezetvédelmi korlátozások szükségességére. 

A vasút D-i oldalán a Hunyadi János u. mentén Tüzép, a ruhaipar, a gabonaipar területei kerültek 

2001-ben iparterületi felhasználásba és változott a minősítésük 2008-ban kereskedelmi szolgáltató 

területté. 

További iparterületeket jelölt ki a 2001. évi terv a 86. sz. út Ny-i oldalán az infrastruktúra nyalábig, 

ezek a területek 2008-ban kereskedelmi gazdaságivá minősültek. A korábban kereskedelmi szolgálta-

tó terület a 8. sz. út É-i oldalán – a benzinkút területe kivételével – 2008-ban ipari minősítést kap, és a 

8. sz. út D-i oldalán lévő mezőgazdasági felhasználású ipari területté minősül.  

Létezik még egy nagy iparterület, külterületen a Rába D-i oldalán egy kavicsbánya területe. (Az ipari 

terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt 

területen nem helyezhetők el.) 

A kereskedelmi szolgáltatási területek a fenti változásokon túl az alábbiak ma Körmenden. A Rákóczi 

út D-i oldalán a Németh Mária u. és az alsóberki településrész egy utcával tervezett lakótelkeinek 

végéig tartó terület. A terület bővítését jelölte a terv a tervezett D-i tehermentesítő út nyomvonaláig. 

Ez a bővítés 2008-ban már változik, és kertvárosi lakóterületet jelöl a területen. A 2014. évi módosí-

tás a piac tömbjét és a tőle D-re lévő területet sorolta ebbe a területfelhasználási kategóriába. 

Nagyobb kereskedelmi szolgáltató terület kijelölésére került sor a Rákóczi út É-i oldalán a Téglagyár 

u. és a vasúti kereszteződés között, a vasút felé nagy zöldterületekkel. A 2001-ben nagy tartalék ke-

reskedelmi szolgáltató területeket mezőgazdasági területté minősítették 2008-ban, csak a vasút és az 

út kereszteződése előtti terület maradt meg az eredeti besorolással. 

A 8. sz. és a 86. sz. főutak kereszteződése környékén a benzinkút és a vele a 8. sz. út D-i oldalán lévő 

területek vannak ebbe a területfelhasználási kategóriába sorolva. (A kereskedelmi, szolgáltató terület 

elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.) 

Üdülő terület 2001-ben az un. Káposztás kertek területe volt üdülőházas üdülőterületté kijelölve, 

amelyet a 2014-ben jóváhagyott szerkezeti terv beépítésre nem szánt különleges egyéb üdülőterület-

té, és csökkentette a területet azokra a helyekre ahol a telekosztás létezik. A 2001-ben még tartalék 

üdülőterület a Hegyaljai út Ny-oldalán 2008-ban mezőgazdasági területté visszaminősült. (Az üdülő-

házas területen olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, amelyek elhelyezé-

sük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdü-

lési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodá-

sára szolgálnak.) (A különleges területek célját és használatuk fajtáját, a beépítési előírásait minden 

esetben a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni.) 
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Különleges terület lett 2014. évi döntés után a Bástya és a IV. Béla király u-k sarkán lévő bevásárló 

központ, a Batthyány kastély területe a kertig különleges kastélyterület, és a kastély és a Rába közti 

terület, valamint a Várkert K-i oldalán kialakított sport területek különleges idegenforgalmi célú terü-

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

helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni.) 

Beépítésre nem szánt területek 

A vasút területe az első és az utolsó tervek közt alig változik, a változás a közben létrejött Ipari Park 

kiszolgáló iparvágány hossza jelenti csupán.  

A közúti terület sem változott jelentősen elmaradt a 2014. évi döntés következtében a belvárost ke-

rülő és új útnak az új Rába hídon átvezető és a 86. sz. főúthoz visszakötő szakasza, illetve a Rákóczi út 

D-i tehermentesítő útja nem épül ki.  

Kialakultak az Ipari Park önkormányzati és magán útjai. Megvalósult a vasútállomáson a Volán pálya-

udvar, s így ott megváltozott a közúti terület, részben a vasút területén. Áttervezték a Mátyás király u 

és a Honvéd u. közt a vasúttól D-re található tömb közúti megközelítését.  

Közművek területe a Bástya és a IV. Béla király utca keresztezésénél. (A közlekedési és közműelhelye-

zésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek 

(parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a gyalog-

utak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közfor-

galmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésé-

re szolgál.) 

Zöldterületek – közpark közül a legjelentősebb Körmend területén a Batthyány kastély parkja, külön 

jelöléssel. Közparkként határozza meg a szerkezeti terv a Szabadság teret és a Szent Erzsébet teret, 

kisebb jelentőségű zöld közpark a Városháza D-K-i oldalán lévő kis tér, a Vida József u. K-i oldalán lévő 

kis teresedés, Mónus Illés utcával párhuzamos árok és a Rába töltés közé eső rész, illetve a Mónus 

Illés u. D-i oldalán a Berzsenyi Dániel és a Széchenyi István utcák folytatásában. Közpark a Hősök tere, 

az Újváros utcai telkek mögötti terület és a Legény utca- Rákóczi út - Újváros utcák közti terület.  Köz-

park az É-Ny-i lakóterületen a Dobó tér, az Ifjúság, Platán és Nyitra utcák határolta tömb K-i fele és a 

Platán, avar, arasz és Tölgyfa utcák által határolt tömb. (A zöldterület az állandóan növényzettel fe-

dett közterület (közkert, közpark). 

Erdő területek: benne gazdasági erdő, védett területen lévő gazdasági erdő, véderdő. 

Belterületen a felsőberki patak Rákóczi úttól D-re lévő területén véderdő, a Zalalövői vasútvonal K-i 

és D-K-i oldalán véderdő, a Ny-in gazdasági, a Káposztás-kertek belterületének D-Ny-i területén gaz-

dasági erdő. 

Külterületen a Rába mentén találjuk a legvegyesebb erdőfelhasználást, mert a védett területen lévő 

gazdasági erdőtől a gazdasági erdőn (pl. Káposztás-kertek Ny-i oldalán) a véderdőig minden előfor-

dul, és az egésznek külön zamatot ad a különböző korban készült tervek különböző jogi környezetnek 

való megfeleltetése. 

Két nagy gazdasági erdőt tartalmaz a 2001. évi szerkezeti terv a város É-k-i és É-Ny-i „sarkában”, me-

lyek közül az É-K-it a 86. sz. főút és a Szombathely – Körmend – Szentgotthárd vasútvonalak egymás-

sal párhuzamosan, kb. átlósan átvágják.  

Meg kell jegyezni, hogy a megyei területrendezési tervben szereplő „erdőtelepítésre alkalmas terü-

let” környékén – a Batthyány kastély történelmi É-i tengelye mentén – nem található erdőterület a 
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városban. (Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Az erdő terület-felhasználási célja szerint: 

a) védelmi, b) gazdasági, c) közjóléti lehet.) 

Mezőgazdasági terület a városban is három fajtát különböztetnek meg a szerkezeti tervek, az általá-

nos, a kertes és a korlátozottan használható mezőgazdasági területeket.  

Az általános mezőgazdasági területek a város É-i határában találhatók, néhány helyen tartalmazva az 

útépítés miatt esetleg szükséges korlátozottságot. (A 2001. évi tervben Felsőberki K-i oldalán még 

javasoltak tanyás térség kialakítására területet, de ez a 2008. évi tervben már nem szerepel.) általá-

nos mezőgazdasági területek vannak a 8. sz. főút várostó K-re tartó nyomvonala mentén is.  

Korlátozottan használható mezőgazdasági területbe sorolja a településszerkezeti terv a Rába és mel-

lékágai árterületén lévő részben természetvédelmi oltalom alatt álló, részben nagyvízi meder öveze-

tébe eső mezőgazdasági területeket. 

Kertes mezőgazdasági területbe sorolta a terv a Káposztás-kertek melletti ős Rába ágak közti aprótel-

kes területet, az un. Bulgár-kertek területét és a Hegyalja út Ny-i területén lévő aprótelkes területet. 

(A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, to-

vábbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás (a továbbiakban: mezőgazdasági haszno-

sítás) építményei helyezhetők el.)  

Vízgazdálkodási terület Körmend sok-sok folyóvize, így a Rába és kisebb-nagyobb holtágai, a Pinka és 

árapasztó csatornája a Nádaljai árok, a Csörnöc – Herpnyő, a Berki patak, a Megyefő árok, Erdős pa-

tak, Csencsi patak, a Várkert tava és tápláló csatornái, a különböző anyagkinyerés után maradt tavak 

az Ipari Park területén és a 8. sz. főút D-i oldalán Körmend K-i határában, illetve a mai bányaterület 

vízfelületei. (A vízgazdálkodással összefüggő területek: 1. a folyóvizek medre és parti sávja, 2. az álló-

vizek medre és parti sávja, 3. a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek, 4. a 

közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, 5. a vízbázis területek, 6. a hullámterek.) 

Különleges beépítésre nem szánt területek – mint a Káposztás-kertek esetében előkerült – a Rába 

árterén lévő üdülőterületek szabályozhatóságának megteremtése volt. Így a terület – remélhetőleg 

megtartatható szabályozással – különleges üdülőházas és hétvégiházas üdülőterület övezetébe ke-

rült. (A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyez-

hető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük 

megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.) 

1.6.2.2 A hatályos településszerkezeti terv megvalósult/elmaradt elemei 

Tekintve, hogy Körmend hatályos településszerkezeti terve – a teljes közigazgatási területre kiterje-

dően – 2001. évben lépett hatályba, és időközben helyenként részlegesen – a szükség diktálta módon 

– módosult, a fenti mintegy 13 évre kiterjedő elemzés nagyobbrészt tartalmazza az elmaradt és a 

megvalósult elemeket. (Fontos megállapítani, hogy az IVS megvalósulási táblázata, pontosan beazo-

nosítható a hosszútávú koncepciónak megfelelő területi elhatározásokat rögzítő település-szerkezeti 

terv mindenkori állapota esetében.) 

A legfontosabb megvalósult, vagy meg nem valósult elemek felsorolása, területenként, de nem fon-

tossági sorrendben, hanem a kapcsolódásokra figyelve történik. 

 Alapvető településszerkezeti és városi eredmény, hogy a Batthyány kastély és kertje (Várkert) össze-

tartozása a szerkezeti terv szintjén polgárjogot nyer, és nem kallódik a műemlékvédelem, a múzeum, 

vagy szálloda, a termál szálloda és külön természetvédelmi park területek közt, amely együttest alig 

képes érzékeltetni, hanem egy együttesként tér vissza a város településszerkezeti tervébe. (A tényle-

ges és együttes felújítási munka is elindult.) 
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A településszerkezet szintjén döntés született arról, hogy a belváros településközponti és kisvárosi 

környezete, hatása, szolgáltatásai meglegyenek, és ilyen besorolást kapott. 

Megállapításra került – a realitás jegyében – hogy a Belvárost Ny- ról elkerülő út szükséges lehet és 

egy bizonyos távlatban lehetséges, de új Rába hidat a város ezért a célért – önállóan – nem tud épí-

teni. 

Eldőlt, hogy a városnak nem szükséges a 8. sz. főút városon átvágó részének D-i tehermentesítését 

megoldani, ha az É-i gyorsforgalmi út elkészül. Ennek következményeként, és a realitások talaján a 

Rába felé való – kissé mély fekvésű területek felé – terjeszkedés nem célja a városnak, így a Kauz rét 

beépítése legfeljebb komoly igény esetén javasolható beépítésre, és csak feltételekkel. 

Horvátnádalja továbbépítése nem történt meg, de ezáltal a településrész őrzi identitásának egy ré-

szét, ami arculatával a lakói közt sajátos vonzalmat jelenthet. 

Az OLIP cipőgyár területén külföldi befektetők lehetőséget láttak a wellness turizmus megteremtésé-

ben, szállodával a város lehetséges idegenforgalmi fellendüléséhez kapcsolódva. A projekt megállt, 

de folytatódhat. 

A vasút megújult, és logisztikailag is fontos, hogy a Volán központ és a vasútállomás egy helyen van-

nak, s még az információs rendszereiket is összekötötték. Az elérhetőség javítása a további tervezés 

és megvalósítás feladata lesz. 

A tervezett lakóterületek nem épültek be olyan ütemben, mint tervezésük idején várni lehetett, de az 

ingatlanpiac – magán kezdeményezésekkel – megélénkülni látszik. 

Az ipar számára kijelölt területen – amellett, hogy a városhoz való viszony miatt környezetvédelmi 

szempontból komoly kötöttségei vannak – a betelepedés megindult, az Ipari Park folyamatosan fogad 

betelepülőket, és inkubátorházzal is rendelkezik. 
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jö-

vedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.1.1 Demográfia, népesség 

Körmend Vas megye negyedik legnépesebb városa (Szombathely, Sárvár és Kőszeg után). 2013év 

végén11610 fő élt a településen, amely Vas megye lakosságának 4,56%-át teszi ki. Népsűrűségét 

tekintve (kb. 220 fő/km2) a sűrűbben lakott járásközpontok közé tartozik. Ennek oka kisebb kiterjedé-

se (52,79 km2). 

 

1.7-1. ábra: Népsűrűség (fő/km
2
), 2013  

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése (erősen ingadozó jelleggel) összes-

ségében mind Körmendre, mind a térségére jellemző. A Körmendi járás néhány településén (pl. Csá-

kánydoroszló, Magyarnádalja, Szatta) ugyan népességgyarapodás figyelhető meg, de összességében 

a járás lakosságszáma folyamatosan csökken. Körmend lakónépességének csökkenése pedig jelentő-

sebb, mint a megye többi járásközpont településén. 
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1.7-2. ábra: A 2001-2013 közötti évi átlagos népességnövekedés a 2000. év végi lakónépesség arányában 
(‰), 2000 és 2013 év vége 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A lakosságszám változását két tényező befolyásolja: egyrészről a természetes szaporodás vagy fo-

gyás, másrészről pedig a vándorlási egyenleg. 

A természetes szaporodás/fogyás az élveszületések és a halálozások számának különbségét mutatja. 

A születések száma évről-évre változik, de összességében negatív tendencia a jellemző, s 2010-től az 

élveszületések száma folyamatosan csökken. A járási tendencia hasonló, de már 2009-től folyamatos 

a csökkenés. Járási szinten több település van, ahol a vizsgált időszakban minimális, 0-3 fő/év közötti 

az élveszületések száma, pl. Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Felsőjánosfa. 

Az ezer főre jutó halálozások száma a városban 2001 és 2013 között erősen váltakozott, de romló 

tendenciát mutat. A vizsgált időszak alatt az ezer főre jutó halálozások száma Körmenden a járási, 

megyei, régiós és országos szint alatt volt. 

Az élveszületések és a halálozások számának alakulását összevetve megállapítható, hogy Körmenden 

2002 óta a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát, amelynek eredményeképpen a 

városra a természetes fogyás a jellemző. A fogyás azonban jóval kisebb mértékű, mint a megye többi 

járásközpont városában illetve Vas megyében. 
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1.7-3. ábra: A 2001-2013 közötti évi átlagos természetes szaporodási ráta a 2000. év végi lakónépesség ará-
nyában (‰), 2000 és 2013 év vége 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A vándorlási egyenleg a településre beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. Az odavándorlás 

tekintetében Körmendet erős ingadozás jellemezte az ezredforduló óta eltelt időszakban, de 2010-től 

növekszik a városba beköltözők száma. A vizsgált időszakban azonban a körmendi beköltözések szá-

ma elmaradt a járás egészéhez, s a megyei és országos értékekhez viszonyítva is. 

A városból történő elvándorlás szintén évről-évre ingadozik, egyes években kedvezőbb tendenciák 

láthatók, s összességében Körmend kedvezőbb képet mutat a járási, a megyei, és az országos hely-

zetnél is. 

Ugyanakkor Körmenden a vándorlási egyenleg 2001 óta folyamatosan negatív. Az elvándorlások 

száma 2010-ben haladta meg a legjelentősebben az odavándorlások számát, azóta az elvándorlások 

száma jelentősen mérséklődött. 
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1.7-4. ábra: A 2001-2013 közötti évi átlagos vándorlási egyenleg a 2000. év végi lakónépesség arányában 
(‰), 2000 és 2013 év vége 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A vizsgált időszak alatt a város lakosságának nemi arányát a stabilitás jellemezte. A nők népességen 

belüli aránya valamelyest magasabb (51-52%) a férfiakénál. 

A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy az országos és megyei 

trendekhez hasonlóan Körmend városának és térségének a lakosságát is az elöregedés is jellemzi. A 

városban 2001 és 2013 között jelentősen, 4,3 százalékponttal csökkent a 0-14 év közötti és 7,7 száza-

lékponttal nőtt a 60 év feletti népesség aránya. Ennek eredményeképpen 2014-ben az állandó népes-

ség 12,4%-át alkották a 14 év alatti fiatalok és 23,7%-át a 60 évnél idősebbek. Mindkét változás jelen-

tősen meghaladja az országos, a megyei és a járástérségi átlagot. A 0-14 évesek arányának változása 

tekintetében a megyei járásközpontok közül egyedül Vasvár helyzete kedvezőtlenebb. 

Az idős népesség számarányának növekedése és a fiatalok arányának csökkenése ellenére 2001 és 

2009 között Körmend kedvezőbb helyzetben volt az öregedési index tekintetében mind az országos, 

mind a járástérségi összehasonlításban. Azonban ez a trend megfordult és 2010-től az öregedési in-

dex már az országos szint feletti. 2001-ben 100 fiatalra még csupán 96 idős korú lakos jutott (orszá-

gos érték: 124), míg 2013-ban már megközelítőleg 190 (országos érték: 167). 
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1.7-5. ábra: Az öregedési index alakulása 2001-2013 között 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

 

1.7-6. ábra: 100 időskorúra jutó gyermekkorú az állandó népességből (fő), 2013 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Összességében megállapítható, hogy Körmenden, Vas megye negyedik legnépesebb városában az 

országos tendenciáknak megfelelően 2001 és 2013 között csökkent a lakosság száma. Ez a csökke-

nés mind a természetes fogyásra, mind a negatív vándorlási egyenlegre visszavezethető. Korszer-

kezetére az öregedés jellemző, amely a fiatal lakosság arányának csökkenésével, valamint az idős 

népesség számának jelentős növekedésével magyarázható. Az öregedési index értéke a vizsgált 

időszakban egyre kedvezőtlenebbül alakult és mára meghaladta az országos átlagot. Mindezek 

ellenére demográfiai folyamatait illetően Körmend még mindig Vas megye legkedvezőbb korössze-

tételű járásközpont városának számít. 
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1.7.1.2 Háztartás, család 

Körmenden összesen 4 799 háztartást regisztráltak a 2011-es Népszámlálás során. A háztartások 

70%-a (3364) családháztartást alkot, azaz egy vagy több családot foglal magába. A családháztartások 

túlnyomó többsége egy családból álló háztartás (3309). 

Az egy családos háztartások 82%-át házaspárok, illetve élettársi kapcsolatban élők alkotják, a fenn-

maradó 18% (591 háztartás) egyszülős háztartás, vagyis gyereküket egyedül nevelő szülőkből áll. A 

körmendi háztartások 30%-a nem alkot családháztartást. A nem családháztartás túlnyomó részét az 

egyszemélyes, egyedül élő személyek alkotják (93%). 

Az egy családos háztartásokon belül az országos átlag alapján 20% a gyermeküket egyedül nevelő 

szülők aránya, Körmenden számottevően elmarad az országos átlagtól (18%), de kedvezőtlenebb, 

mint a többi Vas megyei járásközpontban. 

A száz háztartásra jutó foglalkoztatottak száma Körmenden (2011-ben 113) jelentősen meghaladja az 

országos átlagot (96), s a megyei átlagnál is magasabb (111). A többi járásközpont közül csak Sárvár 

helyzete kedvezőbb (116). 

A háztartások vizsgálata során megállapítható, hogy Körmenden a házaspárok, illetve élettársi 

kapcsolatban élő háztartások aránya jóval magasabb, ebből következően pedig az egyszülős ház-

tartások aránya jelentősen alacsonyabb, mint az országos átlag. Szintén pozitívum a háztartásokra 

jutó magas foglalkoztatottsági arány, amely meghaladja mind az országos, mind a megyei átlagot. 

1.7.1.3 Nemzetiségek 

Körmenden a 2011-es népszámlálás során a népesség 2,7%-a (323 fő) vallotta magát valamely hazai 

nemzetiséghez tartozónak, amely elmarad a megyei (5,5%) átlagtól. A nemzetiséghez tartozók 41,8%-

a roma, 39%-a német, 6,2%-a horvát, 5,9%-a szlovén, 2,2%-a román, 1,2%-a szerb és megközelítőleg 

1-1%-ot tesz ki a bolgár és lengyel hazai nemzetiségek aránya. 

A település teljes lakosságának 1,1%-a roma, 1,1%-a a német nemzetiséghez tartozik. Járási szinten is 

e két nemzetiség aránya emelkedik ki: a teljes lakosságszámhoz viszonyítva a népesség 1,15%-a né-

met, 0,95%-a roma nemzetiséghez tartozik. 

A 2001-es népszámlálás óta eltelt időszak alatt a Körmenden mind a roma (64 főről 135 főre) mind a 

német nemzetiségűek száma (42-ről 126 főre) jelentősen növekedett. 

Körmenden a magyar mellett két jelentősebb nemzetiség, a német és a roma van jelen nagyobb 

arányban. A 2001. évi népszámlás adatai alapján a településen 2013-ra a romák száma megduplá-

zódott, a német nemzetiségűek száma megháromszorozódott. 

1.7.1.4 Iskolai végzettség 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Körmend város iskolázottsági szintje a felsőfokú oklevéllel 

rendelkezők arányától eltekintve kedvezőbb a járási, a megyei és az országos átlagnál. 

A járás egészét tekintve azonban megállapítható, hogy mind a megyei, mind az országos szintnél na-

gyobb az általános iskola első évfolyamát sem elvégzők aránya, a közép- és felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya is elmarad a megyei és országos szinttől. A járás települései között Csákánydo-

roszlón és Iváncon is kiugróan magas azok aránya, akik az általános iskola első nyolc osztályát sem 

végezték el (11-12%), s különösen a nők között (ennek oka településeken lévő szociális (értelmi fo-
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gyatékos) otthon, amelyek lakói a statisztikába szerepelnek). A járást alkotó települések leszakadása 

az közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében is szembetűnő. 

 

1.7-7. ábra: A 17 éven felüliek között a legalább érettségivel rendelkezők aránya (%), 2011 

Forrás: KSH Népszámlálás 

Körmenden magasabb a legalább érettségivel rendelkező nők aránya a férfiakénál, míg az felsőfokú 

oklevéllel rendelkezők között a férfiak aránya nagyobb. 

Körmenden az iskolai végzettségi mutatói kedvezőbbek a járási és a megyei és az országos átlag-

nál. A legalább érettségivel rendelkezők között a nők, míg a főiskolai, egyetemi oklevéllel rendel-

kezők között a férfiak aránya nagyobb. 

1.7.1.5 Foglalkoztatottság 

Az ország népessége gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli), valamint gazdaságilag nem 

aktív (inaktív kereső, eltartott) népességből tevődik össze. A gazdaságilag aktív népesség aránya a 

2011-es népszámlálási adatok alapján, országos,  megyei és járási szinten egyaránt növekedett 2001-

hez képest, Körmenden, azonban kis mértékű csökkenés (0,3%) következett be az időszakban (a járási 

aktív népesség aránya 1,5%-kal növekedett). Körmenden a foglalkoztatottsági ráta csökkent 2001-ről 

2011-re (47,2%-ról 45,5%-ra) illetve a munkanélküliek teljes lakosságon belüli aránya viszont nőtt 

(2,2%-ról 3,6%-ra). A munkanélküliségi ráta a járási egészében növekedett. Járási szinten 2011 óta 

csökkent a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában. 
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1.7-8. ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában (%), 2006-2013 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

A foglalkoztatottak száma – a megyei trendekhez hasonlóan – Körmenden csökkent 2001-2011 kö-

zött, miközben a nyugat-dunántúli régióban (104%) és országos szinten is növekedett (107%). Kör-

menden 2011-ben 5434 fő, a teljes lakosság 45%-a volt foglalkoztatott, ami meghaladja a járási, me-

gyei, sőt országos arányt is. 

 

1.7-9. ábra: A foglalkoztatottak aránya a teljes népességből (%), 2011 

Forrás: KSH Népszámlálás 

Az intaktív keresők aránya Körmenden 2001-ről 2011-re 5%-kal növekedett, miközben Vas megyé-

ben, az országos trenddel összhangban csökkent. 2011-ben Körmenden a teljes lakosság 28%-a tarto-

zott a gazdaságilag inaktívak közé, mely jelentősen meghaladja a járási arányt (22%). Mind települési, 

mind járási szinten a nők abszolút felülreprezentáltak az inaktív keresők között (64%, illetve 62%). 
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Az eltartott lakosság aránya 10 év alatt 17 százalékponttal csökkent. 2011-ben Körmenden 2 723 

eltartott személyt tartottak nyilván, amely a teljes lakosság 23%-át tette ki. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2014. év végén Körmenden 252 nyilvántartott ál-

láskereső volt, amely a munkavállalási korú népesség 3%-át tette ki). 

 

1.7-10. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 éves korúakon belül (%), 2014 év végén 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

A város még mindig a kedvező foglalkoztatottságú települések közé tartozik a vizsgált térségben. 

 

1.7-11. ábra: A nyilvántartott álláskeresők arányának változása a 15-64 éves korúakon belül (%), 2009és 
2014 között 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Körmenden minden ötödik nyilvántartott álláskereső (150 fő) tartós munkanélkülinek számít, vagyis 

több mint 365 napja nem rendelkezik állással. Ez az arány kedvezőbb a megyei átlagnál is (22,5%). 
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Körmenden a 2011-es népszámlálási adatok alapján a teljes népesség 45,5%-a foglalkoztatott. Az 

ÁFSZ adatai alapján 2014. év végén a munkanélküliség 3%. 2001-hez képest a két mutató alapján 

kedvezőtlen irányt vett a helyi foglalkoztatottság: a foglalkoztatottak teljes népességhez viszonyí-

tott aránya csökkent, míg a munkanélküliek aránya növekedett. A munkanélküliek aránya járási 

szinten is növekedett és bár a foglalkoztatottsági arány is növekedésnek indult, nem éri el a járás-

központi szintet. A munkanélküliek között a férfiak aránya magasabb. Mind települési, mind járási 

szinten a nők abszolút felülreprezentáltak az inaktív keresők között, amely egybevág a megyei és 

országos helyzettel egyaránt. 

2009 és 2014 között az ÁFSZ adatai alapján – a világban bekövetkezett pénzügyi-gazdasági hatá-

sok ellenére – a munkanélküliek aránya csökkent, 2014-ben az országos, megyei szint alatt volt. A 

város a kedvező foglalkoztatottságú települések közé tartozik a vizsgált térségben. 

1.7.1.6 Jövedelmi viszonyok 

Körmenden 2000 és 2012 között, ha nem is egyenletesen, de növekedett az egy lakosra jutó nettó 

jövedelem. A vizsgált időszakban az egy lakosra jutó nettó jövedelem végig nagyobb volt a megyei és 

az országos szintnél is. 

 

1.7-12. ábra:Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem, 2012, Ft 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

Jövedelemnagyság tekintetében a járás települései nem alkotnak homogén egységet. A Körmend 

melletti települések, továbbá Viszák és Velemér emelkedett ki 2012-ben. 

A száz lakosra jutó adófizetők száma 2000-2012 között csökkent. Ugyanakkor a lakosok több mint 

fele fizet adót, mely az országos és a megyei átlagnál is kedvezőbb. 
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1.7-13. ábra:Száz lakosra jutó adófizetők száma, fő 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

2012-ben Körmendnél magasabb volt a száz főre jutó adófizetők aránya pl. Szalafőn, Szattán, Viszá-

kon is. 

Az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó (SZJA) Körmenden 2012-ben 150 ezer forint volt, ez közel 

15%-kal alacsonyabb, mint 2007-ben, de ez részben a megváltozott adózási szabályokkal (pl. adó-

kulcsok csökkenése) magyarázható. A városi lakosok által befizetett SZJA a járási érték másfélszerese, 

és meghaladja a megyei és az országos értéket is. 

 

1.7-14. ábra: Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013 

Forrás: TeIR T-STAR adatbázis 

A jövedelmi viszonyok vizsgálatakor nem elégséges kizárólag a piacon szerzett jövedelmek alakulásá-

nak, valamint a jövedelemadónak a vizsgálata. A társadalom jelentős résznek számottevő bevételei 

származnak a különféle szociális ellátásokból. 



 

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

64 

Körmend 2013-as Esélyegyenlőségi programja alapján 2011-ben az álláskeresési segélyben részesülők 

száma 42 fő volt, ami a nyilvántartott álláskeresők számának 52,5%-a, azaz a rendszeres jövedelem 

nélkül élők alig fele jutott anyagi támogatáshoz. Amíg 2010-ben 83 jogosult közül 77, addig 2011-ben 

80 jogosultból 42 fő részesült álláskeresési segélyben, amely azt mutatja, hogy a rendszeres jövede-

lem nélkül élők egyre kisebb rétege képes hozzájutni a támogatásokhoz. 

Összességében elmondható, hogy Körmenden kedvező jövedelemmel rendelkeznek a munkaválla-

lók, megyei és országos összehasonlításban is. A település alacsony jövedelmű lakosságának életé-

ben a szociális segélyező rendszer meghatározó mértékű. 

1.7.1.7 Életminőség 

Körmenden 2001 óta 6%-kal nőtt a lakásállomány, 2013-ban 5 053 db lakóingatlant tartottak nyilván 

a városban. Lassabb ütemben emelkedett a lakások száma a járásban: a vizsgált időszak alatt mind-

egy 4%-kal. Ez a növekedési ütem jelentősen elmaradt a megyei és országos növekedési ütemtől. 

 

1.7-15. ábra: A lakásállomány változása 2001 és 2013 között Körmenden és térségében 

Forrás: KSH T-STAR 

A lakásállomány alakulását a lakásépítések és – megszűnések egyenlege határozza meg. A lakásépí-

tési kedv a járásban az évezred első évtizedében, bár váltakozó ütemmel, de élénk volt, majd 2011-

től fokozatosan alábbhagyott. A lakásmegszűnések üteme az elmúlt években csökkent.  

Körmenden, a 2011-es népszámlás alapján a lakásállomány 7%-a, mintegy 353 lakás nem lakott, 

amely igen kedvező értéknek számít a járási (16%) és országos arányhoz képest is (11%). 

Mindezen folyamatok eredményeképpen a 100 lakott lakásra jutó lakók száma Körmenden 2011-ben 

250 fő volt, amellyel a megyei járásközpont városok sorában a második helyen, Szentgotthárd mögött 

áll, azaz a magasabb laksűrűségű települések közé tartozik. A Körmendi járás településein a lakóegy-

ségek kihasználtsága optimális, nem jellemző a zsúfoltság. 

A lakások komfortfokozata messze meghaladja az országos és a megyei átlagot is. A lakások 96,2%-a 

komfortos és összkomfortos. A járás többi településén azonban nem ilyen kedvező a helyzet, hiszen 

Körmend és Magyarnádalja kivételével nem érik el a komfortos és összkomfortos lakások a lakásál-

lomány 90%-át. 
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1.7-16. ábra: Az összkomfortos és komfortos lakások együttes aránya (%), 2011 

Forrás: KSH Népszámlálás 

A 4 és több szobás lakások aránya a városban 21%, amely az országos átlag fölött van, s a lakások 

átlagos nagysága igen nagy. 

A lakások 91%-a magánszemélyek birtokában van. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások aránya 

ugyanakkor magasabb Vas megye átlagánál. 

Körmenden a lakások közműellátottsága igen jó, hálózati vízvezetékkel szinte az összes lakás rendel-

kezik, míg közcsatornával is a lakások nagy része el van látva (86%). Ezek az adatok meghaladják mind 

a megyei, mind az országos átlagot. 

Körmend lakásállományának nagy része az 1960 és ’80 között épült. A város lakásállománya azóta 

igen kiegyensúlyozottan alakult, leginkább a kétezres évek első évtizedében volt erős a lakásépítési 

hullám. A lakóegységek közül sok a négy vagy több szobás ingatlan, és a lakások felszereltsége, 

komfortfokozata is igen jó. 

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Körmenden az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a település minden 

lakosa számára biztosítottak. Az idősek szociális esélyegyenlőségének megvalósítása az idősellátás 

egyik kiemelkedő célkitűzése. A város idős politikájára jellemző, hogy a jogszabály szerint kötelező, és 

az önként vállalt szolgáltatások egyaránt megtalálhatóak. 

 Körmend társadalmi rétegződése 

Nőtlen/ hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen 

Férfiak 1660 2996 155 258 5059 

Nők 1238 3047 841 401 5527 

1.7-1. táblázat: Körmend társadalmi rétegződése 

Forrás: Önkormányzat, 2015 

Az egyedül élő nők aránya majdnem kétszerese a férfiakénak, tehát az idősgondozást és intézményi 

férőhely kialakítást is ennek tükrében kell tervezni. Körmenden folyamatosan csökken a családban 
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élők száma, s egyre kevésbé gyakori, hogy együtt él több generáció. Ez előrevetíti az otthoni és in-

tézményes idősgondozás fontosságát, illetve indokolja az aktív, tevékeny időskort támogató civil 

szervezetek megerősítését. A fejlesztés középtávú feladatait alapvetően befolyásolja a város és vá-

roskörnyék lakosságának elöregedése, s a megbetegedési viszonyaik kedvezőtlen alakulása következ-

tében, az időskorúak önellátó képességének beszűkülése. Alapellátás szintjén szükséges lenne a je-

lenlegi házi gondozás szolgáltatás bővítése jelzőrendszeres házi gondozással. 

A városban élő lakosság elöregedése, a megyei bentlakásos intézmények zsúfoltsága, a bejutási vára-

kozási idő hosszú volta, indokolttá tette egy tartós bentlakásos intézmény létrehozását. 

A városban működő átmeneti elhelyezést biztosító intézményben magas a várakozók, ezen belül az 

időskorú, soron kívüli felvételre szorulók száma és aránya. 2014-ben 50 fő volt a várólistán, ebből 9 fő 

megyén belüli más bentlakásos intézménybe adta be a kérelmét.2013-ban 19 fő kapott elhelyezést, 

10 fő pedig elhalálozás miatt nem került be a Gondozóházba. 

Noha több évvel ezelőtt zajlott, az Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 megalkotásához ké-

szült, több száz körmendi fiatalt megkérdező kérdőíves felmérés eredményei ma is érvényesek és 

tanulságosak. A megkérdezettek többsége legalább heti egyszer sportol, míg többségük úgy véli, 

hogy Körmenden nem áll rendelkezésre elegendő jó színvonalú sportolási lehetőség. 

Droghasználattal kapcsolatban a kérdésre választ adók negyede ismerte el, hogy fogyasztott már 

életében valamilyen drogot. A „legnépszerűbb” drog a fiatalok között a marihuána, amelyet a válasz-

adók 17%-a már kipróbált, utána az altatók, és a gyógyszer és alkohol együttes használata következik 

a sorban. A drogokhoz való hozzájutást tekintve altatót, nyugtatót lehet a fiatalok szerint a legköny-

nyebben szerezni, ehhez a válaszadók 77%-a hozzá tud jutni, ha akar, ezt a marihuána és az extasy 

követi. Valószínűleg az elmúlt 7 évben ezek az arányok tovább nőttek, s mindenféleképpen még több 

figyelmet kell fordítani a prevencióra és tájékoztatásra. 

Az alapfokú végzettségűek és az, az érettségizettek háromnegyede, a felsőfokú végzettségűeknek 

viszont csak töredéke tervezte, hogy tovább képzi magát. 10% nyilatkozott úgy, hogy szeretne még 

tanulni, ám nincs erre lehetősége. A tanulási tervek elsősorban a felsőfokú végzettség megszerzésére 

és nyelvtanulásra vonatkoztak. 

Munkavállalással kapcsolatban a válaszadók harmada nyilatkozott úgy, hogy tervezi a közeljövőben, 

hogy külföldre megy dolgozni, s negyedük utasította el ezt a lehetőséget. A fiatalok háromnegyede 

látta 2007-ben a közepesnél rosszabbnak, kedvezőtlennek vagy nagyon kedvezőtlennek a városban a 

munkavállalási lehetőségeket. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadal-

mi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási 

közösségek stb.) 

Már a 2008-ban elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia célul tűzte ki, hogy a város váljon di-

namikusan fejlődő, önálló identitással rendelkező térségi központtá, s e cél elérésében a kultúrának, 

a helyi hagyományok megőrzésének terveztek fontos szerepet biztosítani.  

A 2014-ben elfogadott Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Körmend város környezetminőség 

fejlesztési céljai között a Rába parti zöldövezeti szabadidő infrastruktúra fejlesztését jelöli meg a vá-

ros vonzerejének emelése érdekében. Ez azért is kiemelt fontosságú, hiszen a folyó olyan városalakí-

tó tényező, amely erősen hozzájárul a helyi identitástudat erősítéséhez. A fent említett kérdőíves 

felmérésben megkérdezettek is kiemelték a fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 
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A Körmend Város Önkormányzata által 2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program kiemeli, 

hogy a városi közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkor-

mányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek. A program alapján Körmend lakosságának 

egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet biztosítani, ha tevé-

kenységeink során a környezet, a fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit 

együtt kezelik. 

Az elmúlt évtized turisztikai fejlesztésit meghatározó dokumentum, Körmend Város Turisztikai Kon-

cepciója (2002-2010) öt fejlesztési területet tűzött ki: 

1. A Rába-part pihenőövezetté való nyilvánításával a strandolás és vízi-turizmus fejlesztése; 

2. A városi és városkörnyéki kerékpárutak kiépítésével a kerékpáros turizmus fejlesztése; 

3. A várkert tulajdonjogának megszerzése, városi játszó és pihenőparkká fejlesztése, játszóte-

rek, szabadidőcentrum, városi sportcsarnok létesítése; 

4. A műemlék épületek idegenforgalmi hasznosítása, az óváros és a Főtér rekonstrukciója; 

5. A városi ünnepekhez, kiemelt sportrendezvényekhez, vallási ünnepekhez, a városban műkö-

dő kulturális, civil szervezetek szolgáltatásaihoz köthető turisztikai programok biztosítása. 

E területek továbbra is kiemelt jelentőségűek, s a helyi identitás szempontjából is meghatározóak. 

Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete 7/1999. (VII. 1.) számú rendelete határozta meg 

a város kiemelt ünnepeit, rendezvényeit, melyek közül legjelentősebb turisztikai hatást figyelembe 

véve a következők emelhetők ki: 

1. Májusfa kitáncolás – május utolsó szombatja; 

2. Várkoncert – június első hete; 

3. Augusztus első harmada – Streetball fesztivál; 

4. Szent István-napi tűzijáték és csónakfelvonulás, melyet nemzetközi folklórgála és egyéb ren-

dezvények kísérnek; 

5. Október 28. – Körmend várossá válásának napja, Dr. Batthyány-Strattmann László halálának 

évfordulója; 

6. Egis Körmend (2014-től) első osztályú férfi kosárlabdacsapat bajnoki kosárlabda mérkőzések. 

7. Európa Napok  

8. Advent rendezvények 

Körmend számára a legfontosabb turisztikai értéket a Batthyány kastély jelenti. Benne jelenleg a 

Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, Színház és időszaki kiállítótermek működnek. A város-

kép fontos eleme a kastélypark. A Rába-folyó pedig különleges értéke a városnak, hiszen természeti, 

szabadidő eltöltési, és aktív időtöltési lehetőségeket is kínál. 

A város életében a kosárlabda fontos szerephez jut, ugyanakkor szükséges lenne további sporttevé-

kenységek fejlesztése, a városi sportolási paletta bővítése is. 

A város civil élete rendkívül sokrétű, hiszen az oktatástól kezdődően a városfejlesztésen (szépítésen) 

keresztül egészen a mozgáskultúráig, művészeti tevékenységekig és sporttevékenységekig sokféle 

területet átfog ezen szervezetek működése. A Helyi Esélyegyenlőségi program (HEP) részletesen be-

mutatja a helyi civil életet. Körmenden 87 bejegyzett helyi civil szervezet programjaikkal, javaslataik-

kal, észrevételeikkel, érdekképviselettel, a helyi kezdeményezésekkel segítik a város kulturális, okta-

tási, művészeti, sport és egyéb területének fejlődését, segítve ezzel a pezsgő városi élet fennmaradá-
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sát. Az önkormányzat, illetve az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer partneri viszony-

ban áll a civil szervezetekkel. Az alapítványok jelentős része az oktatási intézményekhez kötődik, a 

gyermekek neveléséhez, szabadidős programjaihoz járul hozzá. A kulturális hagyományőrzéshez és a 

városfejlesztéshez kapcsolódik a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány, amelyet a helyi önkor-

mányzat hozott létre. (HEP) 

Körmend legjelentősebb civil szervezetei a HEP alapján: 

 Kulturális tevékenység, hagyományőrzés: Béri Balogh Ádám Táncegyüttes Közhasznú Kultu-
rális Egyesület, Csaba József Honismereti Egyesület, Batthyány Lovas Bandérium Hagyo-
mányőrző Közhasznú Egyesület, Dr.Batthyány-Strattmann László Alapítvány Körmend, Kör-
mendi Kulturális Műhely, Körmendi Vegyeskar Egyesület, Lacta Tudományos Közhasznú 
Egyesület, MODELL és Makettépítő Klub, Nyugat Magyarországi Néptáncszövetség, Városi 
Fúvószenekar Egyesület, Senior Néptáncegyüttes Körmend, Szép vers, szép szó Alapítvány 

 Oktatás: Diénes Lajos Alapítvány, Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Millenniumi Alapít-
ványa Gyerekekért, Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány, Kölcsey Diákszervezet, Má-
tyás Ovi Alapítvány, Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány, Somogyi Béla Tehetséggondozó 
Alapítvány, Tehetséggondozás gyermekeinkért Alapítvány 

 Érdekvédelem: Európa 2000 Magyar Romák Polgári Érdekvédelmi Szervezete Körmend, Kör-
mendi Faipari Dolgozók Független Szakszervezete, Körmendi Ipartestület, Szent László Nyug-
díjas Egyesület, Egis Nyrt. Lacta Vegyész Szakszervezet 

 Állatvédelem, környezetvédelem: 111. sz. Magyar Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület, 
Körmend Y 9. Postagalamb Sportegyesület, Alapítvány az Audio Vizuális és Internetes Kultú-
ráért, Magyar Postagalambsport Szövetség Nyugat-dunántúli Tagszövetsége, UNICLUB Kör-
nyezetvédelmi Egyesület, Postagalamb Sport Egyesület 

 Egyházi szervezetek: A Körmendi Református Egyházközségért Alapítvány, Körmendi Kolping 
Család 

 Közügyek, közbiztonság, nemzetközi kapcsolatok: Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapít-
vány, Körmend Város Közbiztonságáért Alapítvány, Körmenden Foglalkoztatottakért Közala-
pítvány, Körmendi Polgárőr Egyesület, Magyar-Holland-Német Baráti Kör Egyesület, Magyar-
Finn Baráti Kör Körmend, PIROSECURITAS Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány 

 Szociális terület, egészségügy:Büszke Aranykor Alapítvány, Dr. Batthyány-Strattmann László 
Kórházért Alapítvány, Körmendi Cukorbetegek Közhasznú Egyesülete, Lions Alapítvány, LIONS 
CLUB Körmend, Reménysugár Alapítvány 

 Egyéb: Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete, FATIMA a Gyermeke-
kért Alapítvány, Határőr Nyugdíjas Klub, Könyvtár a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban Alapít-
vány, Körmendi Televízióért Alapítvány, Körmend Újra Körmendért Egyesület, Körmendi 
Gimnáziumi Öregdiákok Közhasznú Egyesület, Körmendi Rábántúli Közhasznú Egyesület, 
Pannon Közösségért Egyesület, Polgári Összefogás Körmendért, Pro Körmend Városszépitő 
Egyesület, Rába-parti Fórum Egyesület, Reform Klub Körmend, Vasi Hegyhát - Rábamente 
Közhasznú Turisztikai Egyesület 

Fontos kiemelni a Körmenden működő katolikus és protestáns egyházaknak a város életében betöl-

tött fontos szerepét is. A városban működik Evangélikus és Református Lelkészi Hivatal valamint 

Római Katolikus Plébániahivatal is. 
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

A Körmenden és térségében lakók életminőségét jelentős mértékben meghatározza az elérhető hu-

mán közszolgáltatások (oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport, stb.) elérhetősége és 

azok minősége. 

1.8.1.1 Oktatás 

Óvodai feladatellátás 

Körmend Város Önkormányzata kötelező feladatként látja el a 3-6 éves korú gyermekek óvodai ellá-

tását. Az óvodai ellátás 2 intézményben (Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde, Dr. Batthyányné 

Coreth Mária Óvoda), valamint két tagintézményben történik. Egy óvodában bölcsődei ellátás is fo-

lyik. 

Körmenden az évezred első éveiben valamivel magasabb volt az óvodai férőhelyek száma, a csökke-

nés mögött a gyermeklétszám mérséklése áll. 2007 óta az óvodai férőhelyek száma nem változott 

(450 fő). 

Az óvodák kapacitásainak kihasználása az elmúlt évtizedben csökkent. Az egy óvodai férőhelyre jutó 

óvodások száma 2004 óta folyamatosan csökken, 2013-ban az óvodai kapacitások 85%-át használták 

ki. A Körmendi járásban ennél még kedvezőtlenebb a helyzet, noha például Iváncon jelentősen túl-

zsúfolt az óvoda. 

 

1.8-1. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 2001-2013 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 
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Általános iskolai feladatellátás 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Körmendi Tankerületébe Bajánsenye, Őriszentpé-

ter, Egyházasrádóc, Csákánydoroszló, Nádasd, Pankasz, Viszák, Magyarszecsőd és Körmend települé-

sek köznevelési intézményei tartoznak. 

2013 óta a KLIK az iskolák fenntartója. Körmend Város Önkormányzata három általános iskola és a 

Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium esetében látja el a működtetési feladatokat. A köznevelési in-

tézmények sorába tartozik a KLIK fenntartásában lévő Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi 

Tagintézménye is. 

Az általános iskolai feladatellátási helyek száma Körmenden 6, a járás további településein 11. A 

KLIK fenntartásába tartozó általános iskolák a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, valamint telephelye és a Körmendi Somogyi Béla 

Általános Iskola. Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola telephelye a Hunyadi utcában, ahol gyógype-

dagógiai oktatás-nevelés folyik. A Helyi Esélyegyenlőségi Program szerint mindhárom iskola jól felsze-

relt, tornateremmel, iskolaorvosi rendelővel, ebédlővel rendelkezik. 

Körmenden 2001 és 2013 között az általános iskolai tanulók száma jelentősen 2/3-ra esett vissza, tíz 

év alatt négyszáz fővel csökkent. 

 

1.8-2. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Körmenden (fő), 2001-2013 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

2001 és 2013 között az általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma a tanulók számának 

csökkenésével párhuzamosan, fokozatosan csökkent, de számottevően meghaladja az országos átla-

got. 
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1.8-3. ábra: Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő), 2001-2013 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

2008 és 2013 között mind települési, mind járási szinten csökkent a más településről bejáró általános 

iskolai tanulók aránya, ugyanakkor Körmend és térsége esetében még így is jelentősen meghaladja az 

arány az országos, illetve a megye többi járásközpont település értékének szintjét. Különösen járási 

szinten erősebb az általános iskolákba történő ingázás. 

 

1.8-4. ábra: Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%), 2008-2013 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

A más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya kimagasló Magyarszecsődön (75%), Hegy-

hátszentjakabon (64%) és Őriszentpéteren (53%). 
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1.8-5. ábra: Az általános iskolába járók közül a más településről bejárók aránya (%), 2013 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Középfokú oktatás 

Középiskolai tanulmányok folytatására a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Rázsó Imre Szakkö-

zépiskola és Szakiskola és a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola ad lehetőséget. Előbbi két intéz-

mény a KLIK fenntartásába tartozik (a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületéhez tartozik). A Körmendi Rendészeti Szakközépis-

kola a Belügyminisztériumhoz tartozik, a felügyeleti jogot a BM Oktatási Főigazgatósága gyakorolja. A 

Körmendi járás területén csak a járásközpontban található középfokú oktatási intézmény. 

Körmenden a 2000-es évtized első felében a nappali tagozatos középiskolai tanulók száma növeke-

dett, meghaladta az 500 fős létszámot, de 2007-től fokozatosan és intenzíven csökken. 

 

1.8-6. ábra: Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok megfelelő 
évfolyamaival együtt) Körmenden (fő), 2001-2013 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

Körmend középiskolai oktatási intézményei térségi központ szerepet töltenek be a más településről 

bejárók aránya alapján. 
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A középfokú oktatás intézménytípusai közötti megoszlás számottevően változott 2001-2013 között. 

Míg egy évtizeddel ezelőtt a szakközépiskolai tanulók száma jelentősen meghaladta a gimnáziumban 

tanulók számát, ez 2007-től alapvetően átalakult, s ma már jóval magasabb a gimnáziumban tanulók 

száma. 

 

1.8-7. ábra: Szakközépiskolai tanulók száma a gimnáziumi tanulók számának %-ban Körmenden, 2001-2013 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában kiemelten foglalkoznak a hátrányos és halmozottan hát-

rányos gyermekek fejlesztésével és nevelésével. A Mátyás Király Utcai Óvoda szintén jó kapcsolatot 

alakított ki a védőnői szolgálat és a családsegítő szolgálat dolgozóival. 2013-ban 6 halmozottan hát-

rányos, és 42 hátrányos helyzetű gyermek járt az intézménybe. Számuk évről-évre fokozatosan emel-

kedik. Sok olyan gyerek van, aki az óvodában kap először aznap ételt. A hiányzások nem jellemzőek az 

intézményre. A Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskolában az osztályfőnökök látják el az ifjúságvé-

delmi feladatot. A hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2013-ban 51 fő volt, ez stagnálást mutat. 

A Körmendi Somogyi Béla Általános Iskolában 2013-ban 51 hátrányos helyzetű tanuló volt, itt a lét-

szám csökkent. Az intézménybe 6 fő veszélyeztetett tanuló is jár. Az iskolában 60 fő ingyenesen étke-

zik. A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban az ifjúságvédelmi feladatot az osztályfőnökök látják el. 

Az intézményben egy védelem alatt álló tanuló van. A Rázsó Imre Szakközépiskolában az intézmény 

tanulóinak egyharmad része hátrányos helyzetű. A fiatalokat sújtó problémák fokozottan jelentkez-

nek. Körmenden 250-300 tanuló hátrányos helyzetű, ami indokolja az ifjúságvédelmi munka erősíté-

sét. 

2013-ban járási szinten, Iváncon, Bajánsenyén és Őriszentpéteren a legmagasabb a hátrányos általá-

nos iskolai tanulók aránya a nappali tanulók számából. 
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1.8-8. ábra: A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali tanulókból (%), 2013 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

1.8.1.2 Egészségügy 

Körmend Város Egészségterve (2004) kiemelte, hogy az egészségügyi ellátás terén a város minden 

szempontból kedvező helyzetben van a megye többi városához képest. Mind az alapellátás különbö-

ző formái, mind a járóbeteg- és a fekvőbeteg szakellátás helyben rendelkezésre áll. A háziorvosi szol-

gálatot 5 területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos látja el (valamint a MÁV foglalkozás-

egészségügyi orvosa és egy nyugdíjas háziorvos területi ellátási kötelezettség nélkül dolgozik, utóbbi 

kettőhöz igen kis létszámú páciens tartozik). Az öt háziorvos közül három rendelkezik 2 szakvizsgával, 

egy pedig 3 szakvizsgával. A háziorvosi rendelők felszereltsége megfelelő, egy szolgálatnál diplomás 

ápoló a háziorvos munkatársa. Az egy orvosra jutó páciensek száma 1 934 fő, az országos átlagnál 

valamivel kevesebb, azonban egy körzetben jóval átlagon felüli a létszám. A háziorvosoknál az átlagos 

napi betegforgalom az őszi-téli hónapokban 60 fő/nap, a tavaszi-nyári hónapokban 40 fő/nap. A 18 

éven aluli lakosság ellátását 3 házi gyermekorvos és 4 körzeti védőnő végzi. Mindhárom gyermekor-

vos rendelkezik iskola- és ifjúság-egészségügyi szakvizsgával is, ők látják el megbízás alapján az iskola- 

és ifjúság-egészségügyi feladatokat is, melyben 1-1 főállású védőnő működik közre. A házi gyermek-

orvosokra átlagosan jutó páciensek száma 1 095 fő, a rendelések átlagos napi betegforgalma 30 

fő/nap, őszi-téli időszakban ennek duplája. Mindhárom gyermekorvos heti 2 órában tanácsadáson 

látja el az egészséges csecsemők gondozását a védőnők közreműködésével. A városban a megyei 

trendekhez hasonlóan, az elmúlt években csökkent a betöltött védőnői álláshelyek száma. A város 

területén 9 fogorvos látja el a lakosságot: négy területi ellátási kötelezettséggel, valamint 5 vállalko-

zóként működik. Az iskolafogászaton egy főállású dentálhigiénikus segíti a prevenciós munkát. Emlí-

tésre méltó, hogy az EGIS Gyógyszergyár Rt. saját dolgozói részére az üzem területén biztosít fog-

szakorvosi ellátást. 

A körmendi (Markusovszky Egyetemi Oktató, a továbbiakban: volt dr. Batthyány Strattman László) 

Kórház-Rendelőintézet a szakellátás helyszíne, az intézmény ellátási területe a városon kívül még 64 

település közel 48 ezer főnyi lakosságára terjed ki. A rendelőintézetben 26 féle szakrendelés és 3 

gondozóintézet működik. A fekvőbeteg-ellátást a kórház 100 aktív és 20 krónikus belgyógyászati ágy-

gyal mátrixkórházként 3 szakterületen biztosítja: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat. A 
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kórház mellett működik a mentőállomás, az Országos Mentőszolgálat biztosítja a város és a város-

környék részére a hétköznap éjszakai és hétvégi központi ügyeleti ellátást. 

 

1.8-9. ábra: Általános iskola és háziorvos megléte a településen, 2013 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Körmenden a Mátyás király utcai óvodában működő bölcsőde 40 férőhelyet biztosít. Az országos 

trendekhez hasonlóan 2000 és 2013 között az egy működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések 

száma fokozatosan csökkent (2013-ban 0,95). 

1.8.1.3 Szociális ellátás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján 

a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen élő 

szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdeké-

ben szolgáltatástervezési koncepciót készít1. Körmenden ma a következő ellátási formák biztosítot-

tak: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás: pszichiátriai ellátás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A nappali ellátást biztosító intézmények (nappali melegedő, 

fogyatékos személyek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybe-

tegek nappali intézménye, demens személyek nappali intézménye) köréből Körmenden a fogyatékkal 

élő és szenvedélybeteg személyek nappali ellátása térségi vonzáskörzettel működik. 

A város szociális intézményrendszere az utóbbi években folyamatosan bővült és átalakult. A változta-

tások a meglévő intézményekben (idősek klubja, gondozóház, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat) 

az új szolgáltatások megjelenésével, részben a racionalizálás miatt váltak szükségessé. Jelenleg az 

idősek számára nyújtott szolgáltatások, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a fogyatékkal élők 

és a szenvedély betegek nappali ellátása, valamint a szociális foglalkoztató egy intézményen belül, de 

több helyszínen működik. A városban 2004-től a Szociális Szolgáltató és Információs Központ bizto-

sítja a szociális alapszolgáltatásokat a szakosított ellátásokat 65 fő szakképzett alkalmazottal. En-

nek új épületében működnek a különböző feladatokat ellátó szolgálatok. 

                                                           
1
Vas Megye Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2008-2010. 
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1.8.1.4 Kultúra 

A kulturális élet mozgatórugója az önkormányzat által működtetett Körmendi Kulturális Központ, 

Múzeum és Könyvtár. 2013. évben az önkormányzat múzeumi feladatokat vett át, amely a kulturális 

intézmény keretei között kerül ellátásra. A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár a város 

kultúraközvetítő intézménye, amely közös igazgatás alatt, de három, egymástól alapjaiban eltérő 

szakmai terület feladatellátását végzi együttes közformáló, közművelődési céllal. 

A törvényi változások következtében 2013-tól az Önkormányzat fenntartásában, a Kulturális Köz-

pontba integrálva működik a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum. A múzeum a helyi identitás 

fejlesztésének eszköze is amellett, hogy a turizmus kiszolgálásában is aktív szerepe van. A Batthyány 

kastély-együttes épületei közül az egykori lovarda Színházteremként, a régi kocsiszín Városi Kiállító 

teremként funkcionál, az egykori levéltár épület helyét a Sala Terrena Galéria hasznosítja, illetve egy 

Rendezvényterem is kialakításra került. A kastély-együtteshez tartozik az egykori parádésló istálló is. 

A Kulturális Központhoz tartozik a Kultúrház (Körmend-Felsőberkifalu), szabadtéri rendezvénytérként 

szolgál a Kastélyudvar, Szabadság tér ás Rába-part is. 

A hagyományos közművelődési formák keretei között megtalálhatók alkotó művészeti csoportfoglal-

kozások (Körmendi Kastélyszínház Társulat), tárgyi alkotó csoportfoglalkozások (Szövő szakkör, Díszí-

tőművész kör, Foltosok klubja, Hölgyek Népfőiskolája) és rekreációs szabadidő lehetőségek (jóga, 

kick-boksz, aerobic, zumba, hip-hop) is. 

A városban a kiállítások színes palettájával találkozhatunk. A Dr. Batthyány-Strattmann László Múze-

um elődjét, a Rába Helytörténeti Múzeumot 1954-ben, mint iskolai gyűjteményt alapították. Állandó 

és időszaki kiállításai a Batthyány kastély-együttes főépületében találhatók. 

A városi múzeumi látogatások száma fokozatosan csökkent 2004 és 2013 között. 2013-ban a látoga-

tások száma jelentősen elmaradt a 2006-os rekordtól (2006. év: 30 945, 2013. év: 5 153). 

A több mint 60 éves Faludi Ferenc Könyvtár és Gyermekkönyvtár nem csak a város, hanem a Kör-

mendi és az Őriszentpéteri térség településeinek ellátásával is foglalkozik, amely feladatot korábban 

saját hatáskörben, 2013-tól pedig a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral kötött feladat ellátási 

szerződés keretén belül látja el. A könyvtárban nyilvános internetállomások működnek. Körmend a 

„Vasi Hegyhát–Rábamente - Ezer apró csoda földje” turisztikai térség tagja (www.vasihegyhat-

rabamente.hu). A Kám, Győrvár, Alsóújlak, Csehimindszent, Egyházashollós, Hegyhátsál, Gersekarát, 

Hosszúpereszteg, Hegyhátszentjakab, Körmend, Rábahídvég, Oszkó és Vasvár település együttesből 

álló turisztikai térség célja a népi kultúra hagyományainak továbbvitele, természeti, kulináris, és mű-

velődési élmények biztosítása lakosok és turisták számára. A térség honlapjáról letölthető 2014-es 

térségi Kiadványban Körmend nevezetességei közül a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum sze-

repel szálláshely és vendéglátási ajánlatokkal együtt (Joó Vendégház, Berki Vendéglő és Hotel és 

Gőzmalom Ristorante Hotel & Pizzéria). 

A körmendi Tourinform Iroda szálláskatalógusában 13 szálláshely szerepel (Berki Vendéglő és Hotel, 

Gőzmalom Ristorante Hotel & Pizzeria, Halászcsárda Panzió, Rába Vendégház, Monet Panzió és Sörö-

ző, Teke Panzió, Joó Vendégház, Arany Apartman, Mária Apartman, Vincze Vendégház, Fizető ven-

dégszoba: Berbás Csabáné, Nagy Péterné, Böbe Apartman). 

Körmenden a kultúra mozgatórugója az önkormányzat által működtetett Körmendi Kulturális Köz-

pont, Múzeum és Könyvtár, amely a körmendi lakosok minden korosztálya számára színes tevé-

kenységpalettát kínál. Körmend a „Vasi Hegyhát–Rábamente - Ezer apró csoda földje” turisztikai 
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térség tagja, legfontosabb turisztikai értéke a 2013-tól Kulturális Központba integrált Batthyány 

kastély. 

1.8.1.5 Sport 

Körmend sportélete nagy hagyományokra tekint vissza. A városban működő sportegyesületek több 

területen is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek. Világ- és Európa bajnokságok, Magyar 

bajnokságok sora fémjelzi Körmend nevét. A Városi Sportcsarnok egyben az egyik általános iskola 

tornacsarnoka is. A Sporttelepen labdarúgó és kézilabda pálya is található az atlétikai lehetőségek 

mellett. A vízisportok kedvelőinek rendelkezésre áll az uszoda, illetve a Rába folyó. Ez utóbbi nemcsak 

fürdésre alkalmas, hanem vízi túrák lebonyolítására is. Az önkormányzat minden évben elkülönít 

támogatási összeget a társadalmi szervezetek és egyesületek támogatására. 

Körmend Város Önkormányzatának Sporttal Kapcsolatos Koncepciója (2009-2015) kiemeli, hogy az 

önkormányzat szerepvállalása jelentősen megnőtt, mind az anyagi források előteremtésében, mind a 

létesítmények felújításában és biztosításában, mivel csak ebben a formában tudtak az egyesületek 

fennmaradni és a bajnokságokban részt venni. A városban a következő létesítmények biztosítanak 

lehetőséget sporttevékenységek végzésére: 

• 2 db sportcsarnok (Somogyi Ált Isk. és Rendészeti Szakközépiskola),  

• 4 db tornaterem (Kölcsey úti Ált Isk., Olcsai-Kiss Zoltán Ált Isk., Kölcsey Gimnázium, Rázsó 

Imre Szakközépiskola),  

• egy labdarúgó pálya,  

• két atlétikai pálya,  

• kétsávos tekepálya (Teke Panzió),  

• Rába Part Sport- és Szabadidőcentrum (teniszpályák 3; tekepálya 1; kézilabdapálya 1). 

• 9 db bitumenes kézilabdapálya  

• és 7 db bitumenes kosárlabdapálya. 

2014-ben adták át a felújított városi sportcsarnokot, amely továbbra is a Somogyi Általános Iskola 

tornatermeként, a Körmendi Törpördögök Utánpótlás Egyesület otthonaként üzemel mindamellett, 

hogy az NB-1-es Egis Körmend Kosárlabdacsapat mérkőzéseinek is helyet biztosít. 

A Körmendi Kulturális Központ biztosít helyet különböző rekreációs szabadidő lehetőségek (jóga, 

kick-boksz, aerobic, zumba, hip-hop) végzésére. 

A sport területen számos egyesület működik: 

 kosárlabda, labdarúgás: Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület, Körmendi 

Törpördögök Utánpótlás Egyesület, Alsóberki Football Club, Kék Sünik Utánpótlás Labdarugó 

Club Körmend, Körmendi Football Club 

 vízi sportok: Bereki Bárkás Egylet Egyesület, Munkás Horgász Egyesület 

 teke: Budai Tekevendéglő Sportegyesület, Határőr Sporthorgász Egyesület, Körmendi Teke 

Sportegyesület 

 birkózás: Kovács Vince Birkózó Sportegyesület Körmend 

 nevelés: Kölcsey Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület, Körmend Város Sportegyesülete – 

Horvátnádalja, Rendészeti Sport Egyesület Körmend 

 vívás: Körmendi Vívó Sport Club 

 további szervezetek: ARION Sportegyesület, Castrum Sec-Dinamica Se Körmend, Kék Üstökös 

Sportegyesület, Körmendi Dózsa MTE, Körmendi Téglagyári Sportegyesület, Körmendi Vaspa-
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ripa Egylet, Pici Szupi Spinning Klub Egyesület, Rally-Mánia Autósport Egyesület Sport Alapít-

vány. 

Körmenden nagy hagyománnyal rendelkezik mind az amatőr, mind a profi sportélet. A 2014-ben 

felújított városi sportcsarnok mellett számos létesítmény biztosít helyszínt a sportolni vágyók szá-

mára. A korszellemmel párhuzamban jelennek meg világban népszerű új sportágak is, amelyeknek 

a Körmendi Kulturális Központ biztosít helyet. Az egyesületek között a labdarúgás és kosárlabda 

mellett a vízi sportok is képviseltetve vannak. 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Körmend Város önkormányzata és intézményei munkája során érvényesül az esélyegyenlőség. Az 

egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében elfogadott esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik a tele-

pülés.  Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlő-

ségi Programját a 26/2014.(II.27.) önkormányzati határozattal fogadta el. Az esélyegyenlőségi terv-

ben rögzítésre kerültek az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében elvégzendő feladatok. 

Körmend település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

• a diszkriminációmentességet, 

• szegregációmentességet, 

• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézke-

déseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érde-

kében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 

esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik 

számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beru-

házások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló 

esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Körmend Város Önkormányzatának célja, hogy a város olyan 

település legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, amely szerint minden embert egyenlőnek kell 

tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen 

sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 

vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program öt különböző célcsoportra fókuszál (romák és/vagy mélyszegény-

ségben élők, gyermekek, idősek, nők és fogyatékkal élők). 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők problémái között a tartós munkanélküliség, elhelyezkedési 

gondok a foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban való megmaradás; a hátrányos helyzetek 

generációkon keresztüli átöröklődése; hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzete; és az 

eladósodás felbukkanása állnak.  

Gyermekeket érintők problémák között a családok anyagi, családi széteséséből, a nevelés, gondozás, 

törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetés; drogfogyasztás felbukkanása, fiatalkori bűnelköve-

tés, közlekedési szabálytalanságok; gyermekek különböző anyagi helyzete, öltözködésbeli különbsé-

gek (szerényebb / szegényesebb) megjelenése óvodában, iskolában; érzelmi és testi bántalmazások 
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előfordulása; késő estig, éjszaka felügyelet nélküli gyermekek előfordulása a településen; valamint a 

rendszeres étkezéshez jutás szerepelnek.  

Időseket érintő problémák között jelen van, hogy a csoport a bűnelkövetők számára a leginkább 

veszélyeztetett korosztály; az elmagányosodás és hogy az egyedülálló idős emberek gyakran szorul-

nak segítségre. 

A nőket érintő problémák között a program a munkanélküliséget, az eltitkolt családon belüli erősza-

kot, és a gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében az elszegényedés 

kockázatát említi. 

A fogyatékkal élőket érintő kihívások között a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozta-

tása, a tény, hogy a fogyatékkal élők életkörülményei többnyire nehezek, valamint, hogy a középüle-

tek akadálymentesítése nem minden esetben megoldott állnak. 
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Körmend a Nyugat-Dunántúli Régióban, Vas megyében fekszik. Vonzáskörzete kiterjed az Őrség szin-

te teljes területére. Korábban kiterjedt a szentgotthárdi kistérségre is, de Szentgotthárd jelentős gaz-

dasági fejlődése miatt folyamatosan átvesz a saját kistérségére kiterjedő funkciókat Körmendtől. 

Körmendnek sem regionális, sem megyei szerepköre nem jelentős, a legszervesebb kapcsolatrend-

szert számára a járás és a kistérsége jelenti. 

Körmend népesség szempontjából Szombathely után, Kőszeg mellett Vas megye első három telepü-
lése közé tartozik. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban  Körmend a Szombathely-Zalaegerszeg-

Nagykanizsa regionális tengely mentén helyezkedik el. Körmend a policentrikus, együttműködő vá-

roshálózati rendszer egyik eleme. Szombathely és Zalaegerszeg fejlesztési alközpontok körzetében, 

két regionális jelentőségű közlekedési tengely találkozásánál elhelyezkedő kistérségi központ. 

Vas megye területrendezési tervében a Vas megyei települések besorolása igazgatási és ellátó funk-

ciójuk és a megállapított vonzáskörzetük nagysága alapján történt. Ezen elvek szerint Körmend teljes 

körű városi központ. 

Szombathely, a megyeszékhely foglalkoztatói szerepe Körmend munkavállalói számára jelentős.  

Az Opel szentgotthárdi üzeme is jelentős foglalkoztató a Szombathely-Szentgotthárd közúti, illetve 

vasútvonalon fekvő valamennyi település számára. (A szombathelyi pályaudvar Körmendről 23 perc 

alatt érhető el, munkanapokon óránkénti járatsűrűséggel közlekedő vonalon.) A körmendi kistérség-

ből, mint az Alpokalja egészéből, jelentős továbbá az alkalmi vagy rendszeres ausztriai munkavállalás. 

Ezen ingázásokról azonban nem állnak rendelkezésünkre statisztikai adatok. 

A körmendi kistérség városi központtal rendelkező, homogén települési egységet képező, tipikusan 

aprófalvas országrész. A kistérségi központban, Körmenden él lakosságának 55 %-a. Egyik falu népes-

ségszáma sem éri el a 2000 főt, és 20 közülük 500 fő alatti aprófalu.  

A körmendi kistérséget a város és a környező 24 település (Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbör-

hegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Halastó,Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegy-

hátsál,Katafa, Kemenestaródfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagykölked, Nagy-

mizdó, Nádasd,Nemesrempehollós, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja) alkotja.  

Körmend iparosítása 1960 után kezdődött (Szombathelyi Cipőgyár Körmendi Üzemegysége). A rend-
szerváltásig üzemet épített Körmenden a Vas Megyei Faipari Vállalat, a Styl Ruházati Vállalat, az 
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár. 

Jelenleg a vállalkozások 98 %-a mikrovállalkozás. 21 és 50 fő közötti létszámmal működik 10 db, 51 és 
300 között 6 db, 300 fő foglalkoztatott felett 2 db gazdasági szervezet. 

  



 

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

81 

Név Iparág Termék 

ADA Kft. Bútoripar Kárpitozott bútor 

A.H.Universal-Bau Kft. Fafeldolgozás Fűrészárugyártás 

Serenzo Kft. Fafeldolgozás Fűrészárugyártás 

Transzkavics Kft. Építőipar Kavics, homok 

Műszaki Kisszövetkezet Gépipar Gépek, kazánok, konténerek 

Schifo Kft. Gépipar Gépelemek, CNC megmunkálás 

Egis Gyógyszergyár Zrt. Gyógyszeripar Gyógyszerkészítmény gyártás 

World Protein’s Kft. Élelmiszeripar Tejfehérje koncentrátum 

Babati és Társa Kft. Élelmiszeripar Húsfeldolgozás 

Legero Hungaria Cipőgyártó Kft. Ruházati ipar Raktározás,tárolás 

MARC Cipőgyár Rt. Ruházati ipar Ruházati, bőr termékek 

Müllex Kft. Környezetvédelmi ipar Hulladékfeldolgozás 

Prohumán 2004 Kft. Szolgáltatás Munkaerő-kölcsönzés 

1.9-1. táblázat: Körmend meghatározó (50 fő feletti) foglalkoztatói az üzleti szférában 

A nagyobb vállalkozások a 2008-a válság idején is termeltek Körmenden, ez adott stabilitást a város 

gazdálkodásának. 

A városban jelentős vállalkozások 2/3-a a feldolgozóiparban működik. A jelentős feldolgozóipari vál-

lalkozások ¼-e – a kistérséget uraló erdőségekre támaszkodva – fafeldolgozó cég. 

A városban jelentős vállalkozások 2/3-a vegyesvállalat vagy külföldi cég leányvállalata. 

Év Iparűzési adó bevétel 

2007 563.130 

2008 610.196 

2009 605.390 

2010 572.259 

2011 551.359 

2012 581.098 

2013 512.870 

2014 681.866 

1.9-2. táblázat: Iparűzési adó bevétel alakulása 2007-2014. (ezer Ft-ban) 

A város közlekedésföldrajzi kapcsolatai jók. A 86-os és a 8-as út Szombathely, Zalaegerszeg, Szent-
gotthárd felé biztosít jó elérési lehetőséget, ezentúl Ausztriával, Szlovéniával és Horvátországgal ösz-
szeköttetést. 

A város nagytérségi kapcsolataiban jelentős a Graz-Szombathely-Szentgotthárd-Zalaegerszeg térsé-
gében – a mintegy 80 km sugarú körben – kirajzolódó új hármashatármenti városrégió kialakulása.  
Ezen kívül része a Pannon Eurorégiónak és a PHARE CBC határon átnyúló együttműködést támogató 
programnak. 

Két megyeszékhely, Szombathely és Zalaegerszeg, valamint az ipari centrummá váló Szentgotthárd 
egyaránt 30 km-en belül van. 

Vasútvonalak tekintetében a keleti irány csak Szombathely érintésével vehető igénybe, egyébként az 
adottságok azonosak a közútéval. 
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1.9.1 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.1.1 Ipar  

Körmend hagyományos iparterületei az Újvárostól keletre a volt Gőzmalom környékén a Rákóczi út 
déli oldalán, a volt Téglagyár környékén és a vasúttól északra találhatók.  

A rendszerváltás után megszűnt vállalatok (Téglagyár, Ládagyár) telephelyei részben kihasználatla-
nok. 

A vasútállomás mögötti iparterületek megközelítése közúton nehézkes (főként K-i irányból), ez hát-
rány lehet számukra. (Kivétel: EGIS). 

Körmend természeti adottságai, a Rába völgy kavicsteraszának felszíni szennyeződésérzékenysége, 
a várostól és a természetvédelmi területtől északra fekvő iparterület, környezetszennyező ipartelepí-

tést nem engednek meg. 

Az ipar fejlesztésének elsősorban a kevés rendelkezésre álló munkaerő szab határt. A kistérséget is 

figyelembe véve 3-400 fő körüli szabad munkaerővel számolhatunk. Ha a környezetvédelmi feltételek 

betartása mellett jelentős létszámot foglalkoztató, pl. összeszerelő multinacionális cég akarna a vá-

rosba települni, az ehhez szükséges beépíthető iparterület mellett a lakóterület is rendelkezésre áll-

hat akár munkásszálló, akár társasházi lakások felépítéséhez, az ide szervezendő dolgozók (és esetleg 

családjaik) letelepítéséhez.   

1.9.1.2 Mező- és erdőgazdaság 

Körmend és kistérsége nem jelentős gabona- vagy gyümölcs-szállítója a magyar élelmiszer-

nagykereskedelemnek. Körmendre 28 működő mezőgazdasági vállalkozás van bejegyezve, ami az 

összes működő körmendi vállalkozásnak 4,4 %-a. A kistérség mező- és erdőgazdaságai ugyanakkor a 

körmendi ipar számottevő beszállítói hátterét alkotják. 

Körmenden egy jelentős foglalkoztató kapcsolódik az élelmiszergazdasághoz: a Babati és Társa Kft. 

húsfeldolgozó cég.  

Az erdőgazdálkodás jelenleg a faipar beszállítójaként jelentős gazdasági tényező. A legfontosabb fa-

feldolgozók: ADA Kft. (bútorgyártás), A.H.Universal-Bau Kft., Serenzo Kft. 

Az Alpok keleti végéhez, az Alpokaljához tartozó védett erdőterületek a zöldturizmus fejlesztésében 

lehetnek stratégiai tényezők.  A vadgazdálkodás szintén az idegenforgalom fejlesztésében kaphat 

növekvő szerepet. Mindezekhez szükség lesz a megfelelő szálláshelyek bővítésére, erdei feltáró utak 

fejlesztésére (ez az EU jelenlegi programozási időszakában támogatási jogcím).  

A kistérség mezőgazdasági termelői számára fontos kitörési lehetőség a helyi termékek helybeni (be-

leértve: körmendi, de akár szombathelyi) értékesítésére felépülő ellátási láncok fejlesztése szintén 

támogatási jogcím az EU jelenlegi programozási időszakában, a lánc minden résztvevője számára. A 

most folyó felújításában fontos szerepet játszó Liktárium is ezekre a helyi termékekre kíván építeni. 

1.9.1.3 Szolgáltatások 

Körmend kiskereskedelme - a napi szükségletek kielégítésén túlmenően – a határmenti bevásárló 
turizmus osztrák kínálatának erős nyomása alatt áll. 

Kétszer annyit költenek a Vas megyeiek burgenlandi kiskereskedelmi üzletekben (56,3 millió euro), 
mint a burgenlandiak Vas megyében (29,6 millió euro) . („Kereskedelem főbb trendjei Vas megyében 
és Szombathelyen”, CIMA Beratung GmbH) 
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Körmend, mint teljes körű városi központ rendelkezik banki, biztosítói, jogi szolgáltatásokkal. A szol-
gáltatók központi irodái általában a közeli megyeszékhelyre települtek. 

1.9.1.4 Turizmus, vendéglátás 

Vas megye idegenforgalmi adottságai kedvezőek: elsősorban a számottevő kulturális emlék, jelentős 
termálvízkincs, a nyugati határszélből adódó kedvező gazdaságföldrajzi helyzet. Ezen előnyöket 
azonban eddig csak Bük és Sárvár termálturizmusához, illetve Szombathelyen és a határmenti telepü-
léseken (Szentgotthárdon) jelentkező osztrák bevásárló turizmushoz kapcsolódóan sikerült kihasznál-
ni. Ennek alapvető oka, hogy Bükön és Sárváron kívül a megyében nem található olyan idegenforgal-
mi kínálat, amely jelentős és stabil keresletre számíthatna. Csak hellyel-közzel vannak feltárva és mi-
nőségi idegenforgalmi termékként hasznosítva a megye természeti és kulturális értékei, elsősorban a 
műemlékvárosokhoz és a falusi turizmushoz kapcsolódóan. Körmend és környéke jelenlegi lehetősé-
geit a TDM és a Kulturális Központ promóciós munkája a városba utazók számára megismerhetővé 
teszi. A falusi turizmus fejlesztése azért is szükséges, mert – a külföldi, elsősorban osztrák tapasztala-
tok alapján – meghatározó szerepe van a falusi térségek fejlődésének elősegítésében. 

A Körmendre vonatkozó statisztikai adatok szerint a kereskedelmi férőhelyek száma 1990-től 1993-ig 
erősen növekedett, majd visszaesett az 1990-es értékre és ott stabilizálódni látszik. 

A Körmenden töltött vendégéjszakák száma tartósan a Vas megyei mutatók 40 %-a alatt maradt. 

A kevés vendégéjszaka a bevásárló turizmus, az üzleti munkalátogatások nagy részarányára utal az 
idegenforgalomhoz képest.  Az élelmiszerüzlet ellátottság alapján a Vas megyei kisvárosok között 
Körmend az első helyen áll, ami a bevásárló turizmust megalapozza. 

Körmend speciális, elsősorban kulturális turizmusának központja a Batthyány-Strattmann kastély, 
amelynek fejlesztése kormányzati program, emiatt túlnyúlik a város kompetenciáján, bár egyszerre 
jelent számára végrehajtandó feladatot, mint üzemeltetőnek, illetve a városi idegenforgalom lehető-
ségeit alapvetően meghatározó tényezőt.  A kastély komplex fejlesztésére tanulmányterv készült 
(2014. szeptember), jelenleg ez a fejlesztés alapdokumentuma. 

Körmend hagyományosan vásárváros. A jelenlegi hétfői vásárok a Dunántúl nagy körzetéből vonza-
nak magyar vásárlókat és külföldieket is. 

A szervezett fizető vendéglátás volumene a rendszerváltás utáni szint kétharmadára csökkent és ez a 
tendencia folytatódik. 

A város meglévő idegenforgalmi tájékoztató hálózata szegényes. Kulcspontokon, például személypá-
lyaudvar, hiányoznak még a várostérkép, tájékoztató táblák is, és ezek miatt pl. a vasúton érkezőnek 
a helyi Tourinform iroda nehezen fellelhető. 

A vendéglátóhelyek száma 1990 óta közel ötszörösére nőtt. Körmenden hiányzik azonban a kemping 
és turistaszálló, valamint a magasabb szolgáltatási szintű szálloda. Hiányzik továbbá a várost kistérsé-
gével összekötő idegenforgalmi programkínálat. 

Léteznek a fejlődést elősegítő tendenciák: a Rába partján lovat tartó panziók, lovas tanyák létesülnek, 
megteremtve a lovas turizmus alapjait a kistérségben. 

Összességében a turizmus sem Körmenden, sem kistérségében nem képvisel jelentős gazdasági erőt. 

Az attrakciók önállóan, mozaikszerűen vannak jelen a térségben, nem fűződnek össze komplex turisz-

tikai programkínálattá, programcsomagokká. A szálláshelykínálat minőségében igazodik a jelenlegi 

attrakciókhoz, hosszabb távon azonban a minőségi termékfejlesztés egyik akadálya lehet. 

A programkínálat fejlesztésére jött létre 2011-ben a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai 

Egyesület, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikai desztináció menedzsment (TDM) 

szervezetként regisztrált. Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2011. (V.26.) számú 
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határozatával hagyta jóvá, hogy Körmend Város Önkormányzata a Vasi Hegyhát – Rábamente Köz-

hasznú Turisztikai Egyesület megalakításában alapító rendes tagként részt vesz. 

1.9.2  A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elkép-

zelése 

Körmenden a Vas megyében regisztrált egyéni és társas vállalkozásoknak 4 %-a működik, ami lénye-

gesen elmarad a város közigazgatási súlyától és a lakosság megyei-kistérségi koncentrációjától. A 

város vállalkozásainak száma csak 1 %-a a nyugat-dunántúli régió összes regisztrált egyéni és társas 

vállalkozásainak. 

A társas vállalkozások aránya a városban (56%) 1 %-pontos hibahatáron belül azonos a Vas megyei, 

illetve a régiós átlaggal. Ezek az arányszámok 5 %-ponttal elmaradnak a társas vállalkozások országos 

átlagban számított arányától. 

A vállalkozási ágak koncentrációja Vas megyén belül némileg elmarad a kistérségi központ lélekszám 

alapú koncentrációjától: Körmend a megyén belül a lakosság 4.5 %-át, a regisztrált vállalkozásoknak 4 

%-át, de a működő  vállalkozásoknak csak 1 %-át koncentrálja.  

Gazdálkodási ág Vas megye ebből: Körmend Aránya % 

mezőgazdaság 2991 28 1 

bányászat 82 1 1 

feldolgozóipar 5191 51 1 

energiaellátás 66 2 1 

vízellátás, hulladékkezelés 178 2 1 

építőipar 6248 52 1 

kereskedelem 12081 159 1 

szállítás 2502 16 - 

szálláshely 3717 53 1 

kommunikáció 2024 22 1 

pénzügy 2380 34 1 

ingatlan  2774 23 1 

szakértői tevékenység 8632 62 1 

adminisztráció 3008 34 1 

közigazgatás 13 - - 

oktatás 2621 15 1 

humán szolgáltatás 2936 28 1 

szórakoztatás 1433 18 1 

egyéb szolgáltatás 3344 36 1 

Összesen 62221 636 1 

Lélekszám (fő) 254580 11610 4,5 

 1.9-3. táblázatMűködő vállalkozások száma Vas megyében és Körmenden 

Körmend egyetlen állami szintű és finanszírozású fejlesztési projekttel rendelkezik: a Batthyány-

Strattmann kastély felújításával. A város gazdaságfejlesztési projektjeinek ¼-e valósult meg az elmúlt 

programozási időszakban (2007-2013) hitelből.  

A városban az elmúlt programozási időszakban (2007-2013) szükséges és megvalósult fejlesztéseknek 

legfeljebb 50 %-át fedezte volna iparűzési adó bevétele, ha abból nem kellett volna folyó kiadásaira is 

költenie. Az önfinanszírozás aránya a hasonló nagyságrendű magyar városok átlagában így is kedve-

zőnek mondható. 
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Fentiekben összefoglalt finanszírozási helyzet miatt a város folyamatos működési támogatásokra 

illetve pályázatos fejlesztési támogatásokra szorul a keresleti, illetve műszaki oldalról indokolt fejlesz-

tései megvalósításához, mint a magyar önkormányzatok többsége. 

1.9.2 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

Körmend ipara versenyképességét elsősorban a rendelkezésre álló, felszívható munkaerő-felesleg 

hiánya korlátozza. A munkaképesség lakosság jelentős része számára jelenleg magasabb munkabére-

ket kínálnak a burgenlandi (Ausztria) foglalkoztatók, illetve a szentgotthárdi Opel-gyár. A keresleti 

oldal kielégítését tekintve, a jelenlegi iparszerkezete ¼-e minősíthető csak beszállító jellegűnek. Je-

lentős országos terítésű, vagy nagyvolumenű exportra termelő cégek mögül hiányzik jelenleg a logisz-

tikai infrastruktúra (intermodális áruszállító központ, raktárbázis). 

Körmend számára a jelenlegi gazdasági helyzet így is kedvező: a munkanélküliek létszáma nem halad-

ja meg a 200 főt (és kistérségében sem jelentős). A foglalkoztatók többsége stabil vállalkozás, ezt 

igazolja, hogy a 2008-as válság éveiben is a városban maradt. Új vállalkozások betelepítése elsősor-

ban a város adóbevételeinek növelése szempontjából lehet jelentős.  Beköltöztethető munkaerő 

tartós letelepítésére a város lakóház-építési telkeket a következő években biztosítani tud. 

Körmend kereskedelme és szolgáltatása keresletkorlátos: a város és kistérsége lakosságára épülhet.  

A vendéglátás és idegenforgalom fellendülését jelenleg a szálláshely-kínálat szűkössége, illetve a 

programkínálat szűkössége korlátozzák. Magyarország idegenforgalmi pozícióját az EUR-ral szemben 

tartósan alacsony HUF-árfolyam határozottan javította. A magyar idegenforgalmi célpontok között 

jelenleg elsősorban programkínálati verseny van, amelyben Körmendnek 3 kitörési pontja van: 

1) a Batthyány-Strattmann kastély köré szerveződő kulturális, konferencia-turizmus. 

2) falusi turizmus erőteljes fejlesztése a helyi adottságokra (pl. lovas panziók) és a kistérség fal-

vaira kifejleszthető vidéki programokra alapozva, megvizsgálva osztrák együttműködés lehe-

tőségeit is. 

3) A Rába menti zöldturizmus, kalandturizmus felfejlesztése. 

1.9.3 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Az ingatlanpiaci kínálat alapján Körmend a Magyarországon jellemző vidéki kisváros. A lakáskínálat 

mind 70-es, 80-as években épült lakótelepi társasházi lakásokat, mind mezővárosi jellegű családi 

házakat tartalmaz. A város lakásállománya a következőek szerint alakult: 

Év Lakásállomány (db) 

2004 4838 

2005 4885 

2006 4963 

2007 5012 

2008 5046 

2009 5085 

2010 5119 

2011 5052 

2012 5050 

2013 5053 

A lakásállomány 10 év alatt csak 4,4 %-kal növekedett. Az egy-, két- és többszobás ingatlanok rész-

arányában változás nem volt kimutatható. 
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Az értékesítésre felajánlott ingatlanok árai között szélsőséges, 105-220 ezer Ft/m2 közötti ingadozás 

tapasztalható. A szélsőséges ingadozást a társasházi lakás kínálat okozza, az önálló családi házak árai 

többnyire 180 ezer Ft/m2 körül, mindössze +- 20% eltérésen belül ingadoznak.  
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZ-

MÉNYRENDSZERE 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.1.1 Költségvetés 

A képviselő-testület az 1/2014. (01. 31.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat éves költségve-
téséről az alábbi jogszabályok figyelembe vételével fogadta el: 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény, 

• A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény, 

• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény. 

Körmend város 2014-ben 2.982 millió forintból gazdálkodhatott. Ez a 2013. évi költségvetési kerethez 

képest 373 millió forinttal több.  

1.10.1.2 Bevételek 

Az önkormányzat összesített 2014 évi bevételeiből  

a. a működési jellegű bevételek 1.549 millió forintot,  

b. a felhalmozási bevételek 1.433 millió forintot 

tettek ki.  

Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei 2.760 millió forintot tesznek 

ki, vagyis az összes bevételek 79 %-át. 

A felhalmozási célú állami támogatások (647 millió forint) 247 millió forintos csökkenését a működési 

célú állami támogatások (745 millió forint) 305 millió forintos növekedése ellensúlyozta.  

Az önkormányzat átvett 2013-ból 303 millió forint felhalmozási célú maradványt, amelyből a sport-

csarnok felújításához 225 millió forint kapcsolódik. 

1.10.1.3 Kiadások 

Az önkormányzat összesített 2014. évi működési kiadásai (1.545 millió forint) az alábbi célokra oszlot-
tak meg: 

Kiadási tétel részaránya ( %) 

dologi jellegű kiadások 43 

személyi jellegű kiadások 18 

munkaadót terhelő járulékok és adók 5 

ellátottak pénzbeli juttatásai 8 

egyéb működési célú kiadások 26 

működési kiadás összesen 100 

Az összesített működési kiadások 2013-hoz képest 4 %-kal növekedtek. 

Az önkormányzat összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai (1.433 millió forint) az alábbi célokra 
oszlottak meg: 
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Kiadási tétel részaránya ( %) 

beruházások 76 

felújítások 4 

felhalmozási célú keret tartalék 1 

egyéb felhalmozási kiadások 19 

felhalmozási kiadás összesen 100 

Az összesített felhalmozási kiadások 2013-hoz képest 28 %-kal növekedtek. 

Az önkormányzat összesített működési kiadásai az összes kiadásokon belül 52 %-ot tettek ki, ami 2 %-
pontos csökkenést jelent 2013-hoz képest. 

Az önkormányzat 2014. évi összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai 2.760 millió forintot 
tettek ki, vagyis az összes kiadás 83 %-át. Az államigazgatási feladatok ellátásának kiadásai az összes 
kiadás 0,4 %-át tették ki. 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Körmend Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 főből áll. A képviselő-testület részben jog-

szabályi kötelezés miatt, részben saját munkájának segítése és szakmai megalapozása érdekében 

állandó bizottságokat hoz létre. Településfejlesztési szempontból a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizott-

ság, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tevékenysége a meghatározó. 

Körmend 24 térségi önkormányzattal közösen 2005-ben létrehozta a Körmend és Kistérsége Többcé-

lú Kistérségi Társulást különböző alapellátások és feladatok teljesítésére. Tagjai a körmendi kistérség 

települései: Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, 

Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Kemestaródfa, Körmend, Magyar-

nádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagykölked, Nagymizdó, Nádasd, Nemesrempehollós, Pin-

kamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja 

A Társulás feladatai közé tartozik többek között a területfejlesztési feladatok ellátása, amelynek kere-

tében véleményt nyilvánít a megyei fejlesztési koncepciókról, programokról, valamint pályázatot 

nyújthat be a kistérségi fejlesztésekhez kapcsolódó források lehívásához. Az elmúlt évek során térségi 

jelentőségű pályázati programokat dolgozott ki a Társulás, részt vett a körmendi Batthyány kastély 

hasznosítását kidolgozó tanulmány elkészítésében, a faapríték alapú fűtőmű beszállítói körének fel-

kutatásában, Pinka és Rába menti szennyvízcsatorna hálózat beruházásnak előkészítésében, tervezé-

sében.  

A várost is érintő jelentős, hosszú távú fejlesztési program a GYSEV intermodális személyszállítási 

fejlesztési projektje, amely Körmend vonatkozásában a városi vasúti és autóbusz-pályaudvar össze-

hangolt fejlesztését jelenti, a turizmus kistérséget is kezelő projektjei, és hatásában a Batthyány kas-

tély-együttes és park megújítása is..  

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

A helyi gazdaságfejlesztés központi szereplője a Körmendi Ipari Park, amelynek fő célja elősegíteni a 

működő tőke beáramlását, valamint annak növekedését, ezzel munkahelyeket teremtve, és azt hosz-

szú távon megtartva.  

Az Ipari Park címet 2005-ben nyerte el ez a körmendi iparfejlesztési terület. Vas megye 8 Ipari Parkkal 

rendelkezik jelenleg. 
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A Körmendi Ipari Park összterülete mintegy 83 ha városi belterület,  gazdasági ipari besorolással ren-

delkezik. 

Az elmúlt években több kisebb cég települt az ipari parkba, amelyek 2000-6000m² között vásároltak 

területet. Ezek eredendően helyi vállalkozások és tevékenységüket kialakított ipari környezetben 

kívánják folytatni. Emellett megtalálható több 100 embert foglalkoztató cég is (Vasi Faüzem Kft.).  

 

Cég neve Telekterülete 

Vasi Faüzem 108.150 

Prevent Kft. 93.873 

Legero Hungária Kft. 54.440 

Inkubátorház Kft. 5.783 

Kalabeno Kft. 4.434 

Pigador Kft. 2.250 

Két S Trans Kft. 2.174 

Körmend-Frucht Kft. 2.000 

Variant Trans Kft.   2.000 

Szabadon rendelkezésre álló terület 470.750 

1.10-1. táblázat: Az Ipari Parkba betelepült cégek és telekterületeik (m²) 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

Körmend városban mintegy 300, kistérségével együtt mintegy 600 fő szabad munkaerő található az 

Önkormányzat tájékoztatása szerint. A foglalkoztatás emiatt kényes kérdés, mert több dunántúli 

területhez hasonlóan, a betelepülő cégek saját keresletükkel szemben inkább munkaerőhiányt ész-

lelnek. További bizonytalanságot okoz a burgenlandi (osztrák), illetve a szentgotthárdi (Opel) foglal-

koztatók munkaerő-elszívó hatása. Magasabb bérszínvonal kialakulása a városban, amely a városban 

tartaná az embereket, elriaszthatja a betelepülő befektetőket. 

Az Önkormányzat a tárgybani konzultáció során egyértelműen leszögezte, hogy elsődleges érdekének 

a már bent lévő befektetők, cégek megtartását, és további befektetők bevonzását tekinti. Az iparűzé-

si adó bevétel növelése a város számára már csak amiatt is szükséges, mert az iparűzési adót máshol 

fizető foglalkoztatók körmendi dolgozói is a város lakhatási, közlekedési, szociális szolgáltatásait ve-

szik igénybe.  

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás, intézményfenntartás, településüzemeltetés 

Az önkormányzat ingatlanvagyonát Körmend Városgondnoksága kezeli, amelyet az Önkormányzat 

2011-ben alapított az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, mint költségvetési gazdálkodó szervet. 

Közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában 
meghatározott településüzemeltetés (a helyi közutak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
fenntartása), köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása.  

  
Alaptevékenységei:  

 a településüzemeltetés (a helyi közutak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
fenntartása), köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,  

 a közoktatási intézmények működtetése (épületüzemeltetés),  
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 az önkormányzati tulajdonú lakás-és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, 
lakásgazdálkodás.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az önkormány-

zat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel összefüggő tevékenységei a következők: 

• településüzemeltetés 

o köztemetők kialakítása és fenntartása 

o a közvilágításról való gondoskodás,  

o kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,  

o a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,  

o közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,  

o gépjárművek parkolásának biztosítása 

• környezet-egészségügy  

o köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,  

o rovar- és rágcsálóirtás; 

• helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

• hulladékgazdálkodás; 

• távhőszolgáltatás; 

• víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezé-

sei szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

A Köznevelési tv.(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 74. § (1) bekezdése alapján viszont 

2013. január 1. napjától az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai 

nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyerme-

kek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 

A. tv. 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat 

gondoskodik – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdoná-

ban álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. 

Körmenden a RégióHő Regionális Szolgáltató Kft. látja el a távfűtési hálózat üzemeltetését. A társasá-

got Körmend, Szentgotthárd és Vasvár önkormányzatai alapították 1992-ben. 

1.10.6 Energiagazdálkodás 

Körmend Város Önkormányzatának „Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése 

Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával” (KEOP-1.2.0/09-11-2011-

0030) projekt keretében elkészült a város fenntartható fejlődéséhez kapcsolódó helyi programja 

(Körmend város Fenntartható Fejlődésének Lokális Programja, Local Agenda 21 2013. májusában. A 

projekt ellenőrzése során a Közreműködő Szervezet vizsgálta a programot, és megfelelőnek találta. 

A Körmendi LA21 meghatározza a fenntartható fejlődés elérésének folyamatát, szervezeti hátterét és 

eszközeit. A fenntarthatóság felé való elmozdulás csak egységes rendszerszemlélet alapján képzelhe-

tő el. E szemlélet alapján – folyamatosan (kétévente) felülvizsgálva és szükség esetén megújítva a 

Körmendi LA21 tartalmát – meghatározhatók azok a követelmények, megoldási módok, amelyek 

biztosítják az egyes intézkedések összhangját, kapcsolódásait és hatásosságát.  
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1.11 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

1.11.1 Természeti adottságok 

Körmend közigazgatási területe természetföldrajzi szempontból a Nyugat-Magyarországi peremvidék 

nagytáj, a Sopron-Vasi síkság középtáj, ezen belül pedig két kistáj, a Rábai teraszos sík és a Rába-völgy 

nevű kistáj területén fekszik. Körmend a Rábai teraszos sík kistájon belül, annak déli részén található, 

a Pinka és a Rába összefolyásánál. Felszíne uralkodóan déli és keleti irányba lejt. A település nagy 

része még a hegyláb lejtő alján helyezkedik el, míg déli, délkeleti része már a Rába síkján található. 

(lásd 1.11-1. ábra) 

  

1.11-1. ábra: Földrajzi tájak elhelyezkedése Körmend 
közigazgatási területén  

Forrás: www.gis.teir.hu 

1.11-2. ábra: Körmend domborzati adottságai 

Forrás: www.gis.teir.hu 

A Rába teraszos síkság domborzata felszíni arculata meglehetősen egyveretű, átlagos magassága 180 

mBf. A Rába teraszos síkság nyugati irányból kíséri a megye középső térségében keresztülhúzódó 

Rába-völgyet, amely a Nyugat-Dunántúl legnagyobb völgye. A Rába-völgy alakrajzi és szerkezeti jel-

legzetessége a nagy völgyaszimmetria. A jobb part igen meredek, végig alámosott, számos helyen 20-

40 fokos lejtővel szakad le a völgy allúviumára. A bal partot 3-5 km széles, fokozatosan lealacsonyodó 

lankás lejtők (0-5 fok) kísérik, ahol a Rába-síkság minden átmenet nélkül simul bele a völgytalp alluvi-

ális felszínébe. A Rába-völgy sajátos jellemzője, hogy a völgytalp széles és esése igen jelentős. A szé-

les völgysík erősen szabdalt, mikroformákban igen gazdag. A széles völgysík mikroreliefjét élő és el-

sorvadt holtágak és fattyúágak kusza hálózata, a különböző korú morotvagenerációk és morotvata-

vak sorozata, az ártéri erdővel benőtt hajdani meanderek sokasága, a lefolyástalan vagy rossz lefolyá-

sú tőzeglápos, zsombékos, vizenyős lapos mélyedések zegzugos labirintusai, valamint a mocsaras 

süllyedékek szövődményei teszik változatossá.  

A Rábai teraszos síkság kistáj legértékesebb ipari nyersanyaga a folyóvízi kavics, mely betonkavicsnak 

kiválóan alkalmas.  
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1.11-3. ábra: Körmend talajképző kőzetei 

Forrás: MTA ATK TAKI Agrotopográfiai adatbázisa 

1.11-4. ábra: Genetikai talajtípusok Körmend köz-
igazgatási területén 

Forrás: MTA ATK TAKI Agrotopográfiai adatbázisa 

……… glaciális és alluviális üledék 

………  löszös üledék 

……… agyagbemosódásos barna erdőtalaj 

……… pszeudoglejes barna erdőtalaj 

………  réti öntéstalajok 

Körmend talajképző kőzeteit a 1.11-3. ábra mutatja be. Az északi, északkeleti részeken löszös üledék, 

a középső, valamint a déli részeken glaciális és alluviális üledék alapkőzetek találhatók. A tájban a 

barna erdőtalajok a legelterjedtebbek, sok helyen a gyengén cementált kavics alapkőzeten erősen 

savanyú, nem podzolos barna erdőtalajhoz hasonló típus képződött. A település északkeleti részén 

agyagbemosódásos barna erdőtalaj, míg a középső részeken pszeudoglejes barna erdőtalajok találha-

tók. A Rába vidékén és mellékvizei mentén réti öntéstalajok alakultak ki. A talaj termőrétege igen 

vastag, 100 cm feletti. 

Éghajlatát tekintve mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű, csapadékban gazdag. Ural-

kodó széliránya az északi-északnyugati, átlagos sebessége 2,3m/s, mely az Alpok keleti lába felől 

gyakran hoz esőt. A napsütéses órák évi száma 1800 körüli, az évi középhőmérséklet 9,0 C. Az évi 

csapadékmennyiség kb. 750 mm. Hóban viszonylag gazdag. Az évi csapadékmennyiség 10 %-a hó 

alakjában hullik le.   

A terület vízfolyásokban igen gazdag. A település legjelentősebb vízfolyási a Rába, a Pinka, a Szem-

cse- és a Csencsi patak.  

Felszín alatti vizek közül talajvíz mélysége 6 méter körüli, mennyisége 3-5 l/s.km2. A rétegvizek meny-

nyisége általában 1-1,5 l/s.km2, Körmenden 14 db artézi kút működik.  

Növényföldrajzi szempontból a táj átmeneti jellegű a Kelet-alpesi flóratartomány (Noricum) és a ma-

gyar flóratartomány (Pannonicum) között. Jelenlegi besorolása szerint a Nyugat-dunántúli flóravidék-

hez, azon belül pedig a Vasi (Castriferreicum) flórajárásnak a része. Természetes növénytársulásai 

közül kiemelkednek a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum), a gyertyános kocsányos tölgyesek 

(Querco robori-Carpinetum), és a cseres kocsánytalan tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris).  
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1.11.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

1.11.2.1 Tájszerkezet jellemzői 

Körmend tájszerkezetét két fő közlekedési út, (a 8, és a 86. számú főút), a vasútvonal, valamint a 

Rába a Pinka és a Csörnöc patak tagolja.  

 

1.11-5. ábra: Körmend jellemző tájkarakterei 

Forrás: TÁJOLÓ-TERV Kft szerkesztése 

Körmend közigazgatási területén az alábbi sajátos tájkarakterek határolhatók le (lásd 1.11-5. ábra): 

 természetközeli állapotú vízfolyások, mocsárrétek, kaszálók tájkarakter—Rába és Csörnöc - 

völgye természetközeli tájrészletekben gazdag térsége Körmend déli részén, a település vad-

regényes, természetközeli folyóparti zónája; 

 települési zóna tájkarakter — jellemzően beépített térség, a közigazgatási terület középső ré-

szén a főközlekedési útvonalak, a 8. sz. főút és a vasút mentén;  

 síkvidéki mezőgazdasági terület tájkarakter — Körmend északi részén, főként szántó művelé-

sű mezőgazdasági területek síkvidéki mezőgazdasági területek;  

 nagyobb kiterjedésű erdőterületek tájkarakter — Körmend keleti és északnyugati közigazga-

tási határ melletti természetközeli síkvidéki erdősültségei 

Távlatban jelentős tájszerkezeti változást fog okozni a tervezett M8 gyorsforgalmi út. A gyorsforgalmi 

út  megépülésével a település belterületi része minden irányból „korlátok közé fog szorulni”; északról 

az M8-as, keletről a 86. számú út, délről pedig a Rába és Pinka határozza meg a település fejlesztési 

lehetőségeit.  
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1.11.2.2 Tájhasználat értékelése  

Körmend közigazgatási területének több mint háromnegyede külterület. A település közigazgatási 

területének művelési ágak szerinti megoszlását a 1.11-7. ábra szemlélteti. Látható, hogy a közigazga-

tási terület fele mezőgazdasági terület, szántó. Körmend jelentős hányada (22%) művelési ág alól 

kivett terület, az erdősültség átlagos (16%), a gyepterületek aránya azonban alacsony (5%).  

 

 

1.11-6. ábra: Körmend közigazgatási területének 
megoszlása 

Forrás: Takarnet 

1.11-7. ábra: Művelési ágak megoszlása a Körmenden  

Forrás: Takarnet 

  

1.11-8. ábra: Körmend területfelhasználása a Corine szerint  

Forrás: TEIR 

Körmend közigazgatási területén kelet-nyugati irányban halad keresztül a 8. sz. főút, valamint a 

Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal. A település beépített, belterületi részei e közlekedési útvo-

nalak mentén alakultak ki. A vasút a belterületi részeket két városrészre osztja. 

A közigazgatási terület északi részén síkvidéki mezőgazdasági területek határozzák meg a tájhasznála-

tot. A szántóterületek közepes vagy annál gyengébb minőségűek. A belterülettől délre folyik a Rába, 

valamint a Pinka. E területrésznek tájszerkezetét nagyban meghatározza e két folyó. A Rába-folyó 

széles erősen szabdalt, mikroformákban igen gazdag völgyében igen változatos a tájhasználat, szán-

tók, rétek, legelők és ártári ligeterdők, egyes helyeken lápterületek váltakoznak. A Rábát széles kiter-

jedésű nagyvízi meder jellemzi, árvízi időszakokban igen széles kiterjedésű területek kerülnek víz alá. 

belterület 
13% 

külterület 
86% 

zártkert 
1% 

erdő 16% fásított terület 0% 

gyep (legelő) 5% gyep (rét) 7% 

gyümölcsös 0,07% kert 0,28% 

kivett 22% szántó 49% 
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A Rába és a Csörnöc között, a közigazgatási terület délkeleti részén jelentős kiterjedésű szántóterüle-

teket ábrázol a Corine térkép, de ez nem teljes mértékben felel meg a valóságnak, e területen a táj-

használat sokkal változatosabb, rét, legelő területekkel, út menti erdősávokkal tarkított a táj. Ezt tük-

rözi a hatályos településszerkezeti terv is, a Rába és Csörnöc közötti mezőgazdasági területeket sajá-

tos használatuk alapján más területfelhasználásba sorolja, mint a közigazgatási terület északi részén 

levő mezőgazdasági területeket (korlátozott mezőgazdasági területek, ill. általános mezőgazdasági 

hasznosítású területek) Nem jelöli a Corine térkép, a Rábához közeli bányaterületet, amelytől jóval 

nagyobb területet fed le a bányatelek (bányaművelés alá vonható terület) területe. 

A közigazgatási terület keleti részén nagyobb kiterjedésű, északnyugati részén kisebb kiterjedésű 

erdőterület határozza meg a tájhasználatot. A Körmend környéki erdőgazdálkodásnak több évszáza-

dos hagyománya van. Az egykori Batthyány uradalom jelentős erdőterületekkel bírt. A közigazgatási 

területen elhelyezkedő, tájhasználatukban mindenképpen megőrzendő, kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterületeket a 1.11-9. ábra mutatja be a megyei területrendezési terv szerint. A hatályos OTrT 

hasonló tartalmú övezeti tervlapja ugyanezeket a területeket sorolja kiváló termőhelyi adottságú 

erdőknek, mint a megyei. (lásd 1.11-10. ábra) 

 
 

1.11-9. ábra: Kivonat a VMTrT, Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas 

terület övezeti tervlapból 

1.11-10. ábra: Kivonat az OTrT, kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezeti tervlapból 

………  kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

………  erdőtelepítésre alkalmas terület 

………  kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

 

Az erdők elsődleges rendeltetésük alapján (lásd a melléklet 4.2.1 fejezetében) elsősorban gazdasági 

rendeltetésűek. Pár erdőtag — a közigazgatási terület déli részén — védelmi célt szolgál. (forrás: Vas 

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 2015) Kedvezőtlennek minősíthető, hogy a Rába 

menti erdőterületek, bár a Natura 2000 területnek részét képezik, tehát védendő élőhelyek találha-

tók itt, (lásd később 1.11-13. ábra) nagyrészük mégsem védelmi célt szolgál, hanem gazdaságit. Az 

országos ökológiai hálózat magterületéhez tartozó É-keleti erdőfolt (lásd később 1.11-15. ábra) pedig 

gazdasági rendeltetésű.  

A település hatályos Településszerkezeti terve, amely az Önkormányzat távlatban tervezett tájhasz-

nálatra vonatkozó elhatározásait tartalmazza, a jelenlegi belterület és a tervezett M8 gyorsforgalmi 

út nyomvonala közötti szinte teljes területet már most gazdasági területként tartalmazza. E térség-

ben a fejlesztési területek kijelölése igen „nagyvonalú volt”, a takarékos, ütemezett terület—
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igénybevétel valószínűsíthetően nem a kiemelt döntési szempontok között szerepelt. E mellett az M8 

megépítésének eltolódása, valamint a 2008-ban beköszöntött gazdasági válság hatására a kijelölt 

gazdasági területek még nem kerültek igénybevételre, jelenlegi használatuk – és besorolásuk is –

mezőgazdasági terület. A Rábától délre levő, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terüle-

ten elhelyezkedő, nagykiterjedésű, bányatelek területét —amelynek egyelőre csak cca. harmada áll 

bányaművelés alatt— a hatályos Településszerkezeti terv nem bányaterületként, hanem gazdasági 

területként tartalmazza. E besorolás veszélyeket hordoz magában. Lehetőséget ad arra, hogy a terü-

leten bányaművelés mellett, különféle gazdasági funkciók jelenjenek meg tájképileg érzékeny terüle-

ten, védendő természeti értékekkel rendelkező területek szomszédságában.  

1.11.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek  

1.11.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

2015. január 1-től módosultak a területrendezési tervek tájképvédelmi övezeteinek rendszere. A 

korábbi két tájképvédelmi övezet —országos jelentőségű, ill. térségi jelentőségű tájképvédelmi terü-

let— helyett egy tájképvédelmi övezet, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezete lépett. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területi leha-

tárolása egyelőre még csak az OTrT-ben történt meg, a megyei terveknek az OTrT 2013. decemberi 

módosításait követő módosítása még nem történt meg.   

A tervezési területet érinti az Országos Területrendezési Terv tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete. Tájékoztatásul bemutatjuk a 2014. december 31-én hatályát vesztett, Vas 

Megyei Területrendezési Tervében lehatárolt országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területe-

ket (lásd: 1.11-11. ábra). Vas Megye Területrendezési Terve Körmenden a Rába folyó mentét, vala-

mint a közigazgatási terület északnyugati részén levő erdőterületet tekinti országos jelentőségű táj-

képvédelmi területeknek. A 2015. január 1-jétől hatályos OTrT ettől nagyobb kiterjedésű területeket 

sorol Körmend közigazgatási területén „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület” 

közé; a települési területtől (belterülettől) délre eső területeket szinte a közigazgatási határig össze-

függő foltban, valamint a közigazgatási terület északnyugati és északkeleti határában elhelyezkedő 

erdőterületeket, ill. azok egy részét (lásd: 1.11-12. ábra). 

  

1.11-11. ábra: Kivonat a VMTrT, Országos jelentősé-
gű tájképvédelmi terület övezeti tervlapból 

1.11-12. ábra: Kivonat az OTrT, Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezeti 

tervlapból 

……… országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete ……… országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
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1.11.3.2 Nemzeti oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 

Körmend közigazgatási területén található mind országos, mind helyi védett, illetve védelemre érde-

mes természeti értékek, területek. 

Országosan védett, illetve védelemre tervezett természeti értékek  

Körmend és térsége az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. A telepü-

lés délkeleti részén található Körmendi-kastélypark országos jelentőségű védett természeti terület. 

A XVII. században a jelenlegi kastélypark helyén gyümölcsös- és méhészkert állt, melyet 1735-re ba-

rokk kastélykertté alakították, az 1810-es évekre pedig befejeződött a park angolkertté alakítása is. A 

kert állapota a második világháborút követően romlott, elsősorban a talajvízszint változása miatt 

rohamos pusztulni kezdett az idős fák állománya. A tájképi kertnek tekinthető „várkert” értékét a 

Rába-ártér gyertyános-kocsányos tölgyeseinek évszázados tanúfái, a különösen terebélyes, idős pla-

tánfája, több mint száz éve telepített lombfái (vasfa, tulipánfák, bükk változatok, stb.) mellett, 

természetközeli állapota miatt, az ártéri ligeterdőkhöz kötődő állatvilága adja. A Körmendi Kastély-

park Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve elkészült, melynek egyeztetési fo-

lyamata jelenleg még folyamatban van.  

A Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága új tájvédelmi körzet —Csörnöc menti Tájvédelmi Körzet— létre-

hozását terjesztette be, amelybe beletartoznak Körmend közigazgatási területének déli részén lévő, a 

Rábától a Csörnöcig húzódó jobbára erdő- és gyepgazdálkodású területeinek zöme. 

Ex lege védelem alatt álló természeti területek, valamint értékek közül láp található Körmenden a 

0819/1 hrsz-on (forrás: Vidékfejlesztési Értesítő, LXII. évfolyam 1. szám (2012. január 13.)). Karban-

tartás hiánya miatt a területen jelenleg nem biztosított a természeti érték fennmaradása. 

 

Helyi védett természeti területek, —értékek, —emlékek 

Helyi szintű természetvédelmi védettség alatt állnak az alábbi táblázatban szereplő természeti terü-

letek, természeti értékek. 

Megnevezés Jellege Kiterjedése hrsz 
Egyéb 

védettség 
Védetté nyilvání-

tása 

Dobogó elneve-
zésű erdőrészlet 

erdőrészlet, 
természetvédelmi 

terület 

29 ha 9000 m2 0571, 
0589/4 

NATURA 
2000 terü-

let 

39/2007. (XII.21.) 
sz. önk. rendelet-

tel 

Hunyadi és 
Hegyaljai úti vé-

dett Piramis 
tölgyfasor 

fasor 
természeti emlék 

2 ha 5758 m2 679, 
0254/163 

— 39/2007. (XII.21.) 
sz. önk. rendelet-

tel 

1.11-1. táblázat: Helyi védett természeti területek, természeti emlékek Körmenden 

A fenti természetvédelmi terület és természeti emlék már korábban is védettség alatt állt. A Piramis 

tölgyfasort már 1961-ben az Országos Természetvédelmi Tanács 1142/1961. számú határozatával, a 

Dobogó erdőrészletet pedig 1985-ben a Vas Megyei Tanács 1/1985 (III. 22.) rendeletével a nyilvání-

tották védetté.  

A településen az alábbi védelem alatt nem álló, jelentős természeti értékei találhatók (forrás: 

24/2003. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelet): 

 a Nádaljai templomkert előtti kettő darab platánfa, 
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 a Szabadság téri kettő darab kínai szúrósfenyő és három darab tiszafa, 

 a város központi belterületén lévő mindhárom templomkert, 

 a Rába part mindkét oldala, 

 a 86-os számú fk. úttól keletre – a Várkerttől leválasztott – fekete dióerdő, 

 a 8-as sz. fk. úttól, az erdészházhoz vezető út-menti Piramis tölgysor.   

Történeti kertek, történeti tájak 

Körmend közigazgatási területén található történeti kert: 

 a Batthyány-Strattmann-kastély parkja 

Egyedi tájértékek 

Körmenden 64 db egyedi tájérték2 található. A tajertektar.hu oldalon fellelhető adatok alapján az 

egyedi tájértékek döntő többsége a belterületen található. Legnagyobb arányban kultúrtörténeti 

értékek, azon belül is településsel kapcsolatos egyedi tájértékek találhatók a lakott területeken belül 

(lakóépületek, templomok, szobrok). Külterületen elsősorban vallási emlékek (feszületek, keresztek) 

találhatóak. Az egyedi tájértékek jelenleg jogi védelem alatt nem álló táji értékek. 

1.11.3.3 Nemzetközi védettség alatt álló természeti és táji értékek 

Natura 2000 területek 

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (ún. Natura 2000 területek) 

európai jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek kijelölésére az Európai Uniós csatlako-

zás kötelezte az országot3. A jelenleg hatályos 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint Körmend köz-

igazgatási területét a Rába és Csörnöc-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 

terület érinti (HUON20008) (1.11-13. ábra). A területre 2014. októberében készült el a fenntartási 

terv.  

                                                           
2
 Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenység-

gel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 

szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
3
 A területlehatárolást Európai Uniós irányelvek (a Természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védel-

méről szóló irányelv és a Madárvédelmi irányelv) határozták meg. Az egységes európai ökológiai hálózat kialakításának 

célja, hogy biztosítsa bizonyos természetes élőhelytípusok, valamint bizonyos fajok élőhelyei kedvező állapotának fenntar-

tását, vagy adott esetben helyreállítását természetes kiterjedésükön, illetve elterjedési területükön belül. Az európai közös-

ségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló jogszabály először 2006-ban, a 

hatályos településszerkezeti terv elfogadását követően jelent meg, melyet azóta többször is módosítottak. 
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1.11-13. ábra: Rába és Csörnöc-völgy Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Körmen-
den 

A Rába és Csörnöc-völgy Natura 2000 terület védelmének célja: 

 a természetközeli állapotú Rába és holtágai, valamint a Herpenyő (Csörnöc) ágak és a hozzá 

kapcsolódó élővilág kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreál-

lítása; 

 a Rába völgyében még helyenként jelentős mennyiségben található mocsárrétek, kaszálók 

kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyenként helyreállítása; 

 a Rába völgyében lévő jelentős keményfás ligeterdők és ártéri maradvány puhafás ligeterdők 

kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása. 

Élőhelytípus 
kódja 

Élőhelytípus megnevezése 

*91E0 *Enyves  éger  (Alnus  glutinosa)  és  magas  kőris  (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

*91G0   *Pannon  gyertyános-tölgyesek  Quercus  petraeával  és Carpinus betulusszal 

3130 Oligo-mezotróf  állóvizek  Littorelletea  uniflorae  és/vagy Isoeto-Nanojuncetea 
vegetációval 

3260 Alföldektől  a  hegyvidékekig  előforduló  vízfolyások Ranunculion fluitantis és 
Callitricho-Batrachion növényzettel 

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növény-
zettel 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon 
(Molinion caeruleae) 

6430 Síkságok és a hegyvidékektől a magashegységig tartó szintek hidrofil 
magaskórós szegélytársulásai 

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 

6510 Sík-  és  dombvidéki  kaszálórétek  (Alopecurus  pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

91F0 Keményfás  ligeterdők  nagy  folyók  mentén  Quercus  robur, Ulmus laevis és 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior  vagy  Fraxinus  angustifolia  fajokkal  
(Ulmenion minoris) 

1.11-2. táblázat: A Rába és Csörnöc-völgy (HUON20008) Natura 2000 terület közösségi jelentőségű élőhelyei 

*: kiemelt jelentőségű élőhelyek 

Ramsari terület 
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A legrégebbi államközi természetvédelmi megállapodás a köznyelvben Ramsari Egyezményként4 

ismeretes, melynek célja a nemzetközi jelentőségű vadvizek, vizes élőhelyek, vízimadarak élőhelyei-

nek védelme, fenntartható, ökológiai szemléletű gazdálkodás segítségével. A globális szintű termé-

szetvédelmi hálózathoz napjainkig Magyarország 29 területegységgel csatlakozott, melyeket a 

119/2011. (XII. 15.) VM rendelet határoz meg. Körmend területét a Rába-völgy ramsari terület érinti. 

A Rába-folyó Sárvárig terjedő szakasza Magyarország egyik legtermészetesebb állapotban megma-

radt folyóvize, amely a mai napig szabályozatlan, a természetes folyómozgások szerint alakítja 

meanderező medrét, gátak közé csak a nagyobb települések belterületén szorul. A Rába számos vé-

dett növény- és állatfaj, így a fokozottan védett dunai ingola élő- és szaporodóhelye, így ezen szaka-

szának állapota különösen meghatározó a rábai és a dunai állományok nagyságára. 

 

1.11-14. ábra: Rába-völgy ramsari terület Körmend területén 

Forrás: www.teir.hu 

1.11.3.4 Ökológiai hálózat 

A nemzeti ökológiai hálózat területeit az Országos Területrendezési Terv (OTrT) határolja le. Az OTrT-

ben lehatárolt ökológiai hálózatba tartozó területeket a megyei területrendezési tervek szerepüknek 

megfelelően „differenciáltan bontják tovább” magterületre5, ökológiai folyosóra6 és pufferterületre7. 

Vas Megye Területrendezési Terve (VMTrT) Körmend közigazgatási területén az alábbi területeket 

sorolta a nemzeti ökológiai hálózat területei közé: 

 magterület: a település északkeleti felében lévő erdőterület,  

                                                           
4
 1971-ben, Ramsar városában létrejött egyezmény „A nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a vízima-

darak élőhelyeiről”, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott. Célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése a 

részes államok együttműködésére építve, és az ehhez szükséges jogi, intézményi keretek megalapozása. Az egyezmény 

létrehozta a "Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékét", amelybe minden részes állam legalább egy vadvizes területét 

felveteti. 
5
 magterület (OÖH): „…olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző 

természetes élővilág fennmaradását és életközösségeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi 

jelentőségű fajnak adnak otthont.” (OTrT 2. § 16. pont) 
6
 ökológiai folyosó (OÖH): „…olyan többnyire lineáris kiterjedésű folyamatos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, 

élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok), amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkal-

masak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosí-

tására.” (OTrT 2. § 22. pont) 
3
 pufferterület (OÖH): „…olyan rendeltetésű területek, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységek-

nek a negatív hatásait, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy 

rendeltetésükkel ellentétesek.”  (OTrT 2. § 23. pont) 
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 ökológiai folyosó: a Rába, a Pinka, valamint a Csörnöc-patak menti területek, a közigazgatási 

terület északnyugati részén található erdőterület, 

 pufferterület: a Rába és a Csörnöc-patak közötti terület. 

 

Jelmagyarázat: 

……..: Magterület 

……..: Ökológiai folyosó 

……..: Puffer terület 

1.11-15. ábra: Az országos ökológiai hálózat elemei Körmenden a VMTrT alapján 

1.11.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

 Kavicsbánya területe — turizmus és árvízvédelmi érdekek a nyersanyag kiaknázásának érde-

keivel való összeütközése. 

 A kavicsbánya és bővítési területének gazdasági területbe sorolása a Településszerkezeti 

tervben lehetőséget ad arra, hogy a területen bányaművelés mellett, különféle gazdasági 

funkciók jelenjenek meg tájképileg érzékeny területen, védendő természeti értékekkel ren-

delkező területek szomszédságában. 

 Árvízi védekezés és turizmus érdekeinek összehangolása a Rába mentén. 

 A belterülettől északra igen nagykiterjedésű gazdasági terület került kijelölésre ütemezés 

nélkül. Ez lehetőséget ad arra, hogy a takarékos területhasználat szempontjának érvényesü-

lése nélkül, nagykiterjedésű területen elszórtan jelenjenek meg gazdasági tevékenységek a 

tájban.   

 Ökológiai hálózat magterülete nincs körbehatárolva puffer területtel, így a környező tevé-

kenységek negatív hatásait ezek a területek nem tudják megakadályozni.  

 Természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületek nem a védendő társulások megőrzését 

biztosítani tudó elsődlegesen védelmi rendeltetésűek, hanem gazdasági rendeltetésűek.  
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1.12  ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

Egy település „életében”, a zöldfelületnek, azaz a növényzettel fedett területek összességének meg-

határozó szerepe van. A növényzet települési környezetre gyakorolt hatása sokrétű, egyszerre több-

féle funkciót is betölt, úgymint: ökológiai-, funkcionális-, településszerkezeti- és esztétikai szerep. A 

zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős ún. kondicionáló hatással bír a környezetére: ked-

vezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási viszonyokat, a felszíni és felszín alatti 

vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és minőségi romlását. E sokrétű szerepkörnek a 

zöldfelületek akkor tudnak optimálisan megfelelni, ha rendszerbe szervezettek. 

1.12.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei  

A település zöldfelületi rendszerének elemei 

 a közhasználatú zöldfelületek (közterületen vagy közhasználatra átadott területen lévő zöld-

felület, közpark, közkert),  

 a korlátozottan közhasználatú zöldfelületek (egyes intézmények, sport és szabadidős terüle-

tek zöldfelületei)  

 a nem közhasználatú zöldfelületek (lakó-, üdülő-, hétvégi házak és egyes intézmények kert-

jei), 

 a vonalas, zöldhálózati összekötőelemek (utak, vízfolyások menti zöldfelület), 

 továbbá a belterülethez kapcsolódó, jelentős zöldfelülettel rendelkező külterületi elemek 

(erdők, mezőgazdasági területek, vízpartok stb.). 

Körmenden az összes zöldfelület nagysága az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Infor-

mációs Rendszer (TEIR) szerint 583.094 m2. 

 

1.12-1. ábra: Zöldfelületek nagysága Körmenden és környékén 2010-ben (m2)  

Forrás: www.teir.hu 

Településszerkezeti és kondicionáló szempontból lényeges zöldfelületi elemei a külterületen az er-

dők. Körmend erdősültsége átlagosnak mondható, bár az erdősültség mértéke kissé az országos átlag 
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alatti. Nagyobb kiterjedésű, összefüggő erdőterület a közigazgatási határ északkeleti részén található. 

A Rába mentén is találunk összefüggő erdőfoltokat.  

A közparkok közösségi célú, közfunkciót ellátó, mesterségesen létrehozott és fenntartott zöldterüle-

tek, többfunkciós létesítmények, a szabadidő szabadban való eltöltését szolgáló, önálló és egymáshoz 

kapcsolódó kertek együttese. Városi szintű közpark (min. 15-20 ha, legkisebb oldalhatár min. 80m) 

létesítésére jellemzően 10.000 főnél nagyobb lakosszámú településeken, településrészeken van szük-

ség a lakosság megfelelő ellátása érdekében.  

Körmenden a városi szintű közparknak számító Várkert, országosan védett természetvédelmi terü-

let, nagysága 33 hektár. Körmend 2009-ben két szlovén partnerrel együtt adott be pályázatot 3PARK 

címmel, a városokban található parkok, természetvédelmi területek revitalizációja céljával. A pályázat 

sikeres volt, a beruházás is lezárult. A Várkert vízháztartásának pótlása, a kastélyparki tó helyreállítá-

sa, a fák kezelése, a kastélypark sétányainak felújítása, a szükséges kertészeti és vízépítési tervek 

elkészítése történt meg. Azóta újabb pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melynek célja a Kas-

télypark ökológiai, kulturális értékeinek revitalizációja, megmentése, valamint a közpark közösségi 

funkciójának kialakítása. A beruházás sikeresen lezárult.  

Körmend nyugati részén a Legény utca és a Téglagyári út közötti területen jelentős méretű zöldfelü-

letet találunk. A terület további fejlesztési lehetőségeket rejt magában, játszótérnek, sportpályának 

és pihenő kertnek is elegendő terület áll rendelkezésre. Szintén lehetőségeket rejt magában a Dózsa 

György utca, Rákóczi lakótömb mögötti területe. Ez a terület úgyszintén javasolt a további zöldfelü-

leti fejlesztésekre.  

Körmend vasúttól északra eső keleti városrésze lakóterületi közparkkal nem rendelkezik. Itt újabb 

zöldterületet a sűrű telekosztás miatt nem lehet kialakítani. A meglévő zöldterületek leginkább gye-

pes felületek. A város középső, a 8-as út és a vasút közötti részén, a meglévő zöldfelületek felújításra 

szorulnak. Ennek a területnek a legnagyobb összefüggő zöldterülete a lakóterületektől nyugatra ta-

lálható a Legény utca és a Téglagyári út közötti részen. A zöldterület funkcionálisan nincs kialakítva, 

nyílt gyepfelületek és fás területek alkotják.  

A település zöldfelületeiről általánosságban elmondható, hogy legtöbbjük funkcióhiányos, kevés a 

korszerű és mai igényeknek megfelelő játszótér, valamint sportolás céljára kialakított tér. 

Városrész 
Közpark elhelyez-

kedése, neve 
Területe 

[m2] 
Funkció, kialakítás Növényállomány 

Vasútvonaltól délre Mónus I  3951 közkert gyepes, nyugati 
oldalon fasor 

Vasútvonaltól délre Templom u  512 közkert ligetes idős fák 

Vasútvonaltól délre Kölcsey-Bástya 
sarok, [Mozi] 

820 parkoló — 

Vasútvonaltól délre Bástya u  167 zöldfelület — 

Vasútvonaltól délre Alkotás 680 zöldfelület gyepes 

Vasútvonaltól délre Alkotás u 427 zöldfelület jól fenntartott, 
főként örökzöldek 

Vasútvonaltól délre Alkotás u 322 közlekedési terület — 

Vasútvonaltól délre Alkotás u 253 Parkoló — 

Vasútvonaltól délre Alkotás u 332 intézményterület jól fenntartott 
növényállomány 

Vasútvonaltól délre Vasútmellék 5.969 közkert jól fenntartott 
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Városrész 
Közpark elhelyez-

kedése, neve 
Területe 

[m2] 
Funkció, kialakítás Növényállomány 

Vasútvonaltól délre Árpád 1.799 zöldfelület fenntartott, lige-
tes 

Vasútvonaltól délre Somogyi B  932 Garázsok közötti 
közterület 

— 

Vasútvonaltól délre Nap  785 Garázsok közötti 
közterület 

— 

Vasútvonaltól délre Nap u 1903 Garázsok közötti 
közterület 

— 

Vasútvonaltól délre Rákóczi u 8702 közkert játszótérrel főleg gyepes 

Vasútvonaltól délre Rákóczi u 12.832 zöldfelület gyepes, út men-
tén fasor 

Vasútvonaltól délre Hegyaljai u 451 zöldfelület gyepes 

Vasútvonaltól délre Szabadság tér (fő-
tér) 

8251 rendezvénytér gyepes, ligetes 
facsoporttal, jól 

fenntartott 

Vasútvonaltól délre Várkert 334.700 kastélypark, közpark jól fenntartott 
sűrű, vegyes ál-

lomány 

Vasútvonaltól délre Bajcsy hrsz:54 1089 zöldfelület főleg gyepes 

Vasútvonaltól délre Rákóczi hrsz: 950/1 
(közp temető par-

koló) 

2666 Parkoló — 

Vasútvonaltól délre Rákóczi-Nap utca  2211 zöldfelület, játszótér gyepes, főként 
örökzöld növény-

csoportok 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Dobó tér  1663 sportpálya gyepes, fenntar-
tott 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Platán  3575 zöld vízmű területe gyepes 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Nyírfa  2050 zöldfelület gyepes 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Rózsa utca 639 közpark, játszótér gyepes, kevés 
faegyed 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Rózsa utca 1054 közkert gyepes, ligetes 
facsoportokkal 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Mátyás Király utca  2024 zöldfelület gyepes 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Ady E utca 14.446 sportpálya gyepes 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Ady E utca 1867 közterület jellemzően bur-
kolt 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Avar 1590 közkert, játszótér gyepes 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Legény-Ürhajós 30.573 zöldfelület, játszótér gyepes, ligetes 
facsoporttal 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Nemes Lipót-
Németh Mária 

6435 zöldfelület gyepes 

Vasútvonaltól észak-
ra 

Rákóczi (Delikátesz) 477 közterület, járda, 
árok 

gyep 
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Városrész 
Közpark elhelyez-

kedése, neve 
Területe 

[m2] 
Funkció, kialakítás Növényállomány 

Horvátnádalja, város-
rész 

Nefelejcs 945 zöldfelület gyepes 

Horvátnádalja, város-
rész 

Nádalja u 3365 közterület, zöldfelü-
let 

gyepes, fenntar-
tott 

Horvátnádalja, város-
rész 

Nádaljai út 410 zöldfelület gyepes 

Horvátnádalja, város-
rész 

Nádalja u 1740 közterület, zöldfelü-
let 

gyepes, örökzöld 
fák, fenntartott 

Horvátnádalja, város-
rész 

Magyarnádaljai út 1170 közkert, játszótér gyepes, déli olda-
lán fás állomány 

Felsőberkifalu város-
rész 

Berki 35  597 zöldfelület gyep, néhány 
faegyed 

Felsőberkifalu város-
rész 

Berki 46-80  1143 zöldfelület gyepes, néhány 
faegyed 

Felsőberkifalu város-
rész 

Berki 46-80  2460 közterület, zöldfelü-
let 

gyepes, fenntar-
tott 

1.12-1. táblázat: Körmenden található közparkok, közkertek városrészenként 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján (2015) 

Az intézményi zöldfelületek az intézmény funkciójából eredően, annak megfelelően kialakított funk-

cionális zöldfelületek (pl. iskolakertek, kórház kertek), korlátozottan közhasználatúak. Körmenden két 

sportpálya található a Várkert mellett, az Ady Endre utcában pedig egy füves sportpálya. A települé-

sen 5 temetőkert található (központi temető, zsidó temető, az alsóberki temető, felsőberki temető, 

és a horvátnádaljai temető). A temetők a hazai temetkezési és temetőkultúrára jellemző kialakítású-

ak sírhantos, kőkeresztes síremlékekkel, melyek jellemzően kevés helyet hagynak a zöldfelület számá-

ra. A templomkertek és a kórházkertek szintén a település zöldfelületi rendszeréhez tartoznak.  

A zöldfelületi rendszer fontos részét képezik a szigetszerűen elhelyezkedő zöldfelületi elemeket ösz-

szekapcsoló összekötő elemek, úgy mint vízfolyások és azok menti zöldfelületek, fasorok, vonalas 

létesítmények menti fásítások. Az ökológiai hálózat részét képező vízfolyások összekötik a település 

legtöbb zöldfelületi elemét. A település vízfolyásokban gazdag. A külterületen található folyók közül a 

Rába, a Csörnöc és a Pinka jelentős fontos ökológiai összekötő elemek. A folyók mentén 

természetközeli, folyóparti társulások találhatók. A Rába már most is rekreációs potenciállal bír a 

körmendi lakosok életében, azonban e szerepköre még tovább fejleszthető. Sajnos a Rába szélsősé-

ges vízjárása, egyre több árvize nehezíti a folyópart hasznosítását. A fejlesztésnél a természetvédelmi 

szempontokat figyelembe véve kell meghatározni a hasznosítást.  

Szintén jelentős zöldhálózati összekötő szerepük van a települést átszövő fasoroknak. A fasorok fon-

tos elemei egy város zöldfelületi rendszerének, a fasorok kapcsolják össze a zöldfelület egyes elemeit 

—zöldterületeket, zöldfelületi jellegű intézményeket, erdőket stb. — összefüggő rendszerré. Kör-

mend leghíresebb fasora a helyi természetvédelmi védettség alatt áll a Hunyadi és Hegyaljai úti pira-

mis tölgyfasor. A fasorok a Batthyány kastéllyal alkottak egykor szerves egységet. A kastély két főbe-

járatához vezető utak mentén telepítették őket. Egyedi faegyedek már csak az északi kapuhoz vezető 

fasorban vannak. Itt még vannak 120 éves piramistölgyek. A fasor hézagos, de a hézagokat piramis-

tölgyekkel pótolják. A déli kapuhoz vezető Hegyaljai út mentén kb. 20 éves egyedekből álló fasor 

található. A település utcáinak nagy része fásított. 
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A nem közhasználatú zöldfelületek közé tartoznak a lakó-, és üdülőházas területek magánkertjei, 

illetve az iskolák, óvodák kertjei, melyek közösségi rekreációs funkcióval nem rendelkeznek, de jelen-

tős lehet a kondicionáló szerepük az adott városrész szempontjából. 

Értékes zöldfelületi elemek közül kiemelkedő az országosan védett természetvédelmi terület, a Vár-

kert. További értékes területek az Önkormányzat 39/2007. (XII.21.) számú „a helyi jelentőségű védett 

természeti területek védettségének fenntartásáról” című rendeletében szerepelnek, lásd 1.11-1. 

táblázat. Ezek a Dobogó elnevezésű erdőrészlet, valamint a Hunyadi és Hegyaljai úti védett Piramis 

tölgyfasorok.  

1.12.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert megha-
tározó elemek 

Településszerkezeti, zöldfelületi rendszer tekintetében kiemelkedő jelentőségűek  

 a Várkert, mint közpark, 

 Legény utcai zöldfelület – mely potenciálisan városi szintű közpark funkciókat láthat el 

 a piramistölgy fasorok 

 a folyók menti erdősülések 

Szerkezeti szempontból a városban kiemelkedő szerep jut a Várkertnek. Több, mint 33 hektárjával 

meghatározó méretű közparkként vesz részt a belváros életében. A Legény utcai zöldfelület, szintén 

jelentős méretű, mely rekreációs és kondicionáló szerepe mellett akár sportolási céloknak is megfe-

lelhet. Körmend egyedi fasora, a piramistölgy fasor helyi védelem alatt áll. A 120 éves tölgyekből ma 

már csak kevés egyed van, de egyrészt településkép-védelmi okokból, másrészt kondicionáló szere-

pük miatt fontos a megőrzésük, szakszerű kezelésük, pótlásuk.  

Külterületen a zöldfelelületi rendszer fontos elemei az ökológiai hálózat részét is képező Dobogó 

elnevezésű erdőrészlet, valamint a Várkert 86. sz. főúttól keletre eső, fekete dióerdő része. E a terü-

leteknek nemcsak a tájszerkezet alakításában van jelentős szerepük, hanem mint zöldfelületek jelen-

tős ökológiai és kondicionáló szerepet is betöltenek. Tájesztétikai hatásuk is kiemelendő. Azonban a 

belterületi zöldfelületi rendszerelemeivel összekötő zöldhálózati kapcsolatuk nincs. 

1.12.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése  

A zöldfelületek ellátottságának értékelésekor különbséget teszünk a zöldfelületi- és a közpark-

ellátottság között. Míg a zöldfelületi ellátottság magában foglalja a város összes fenntartott zöldfelü-

letét (a közparkokon túlmenően az út menti zöldsávokat, gyepes árkokat stb.), addig a közpark-

ellátottság a rekreációs igények kielégítésére alkalmas, szabadon hozzáférhető területeket veszi fi-

gyelembe. 

A TEIR adatbázisa alapján Körmenden az egy lakosra eső zöldfelület nagysága 49,8 m2. E mutatóban a 

város összes karbantartott zöldfelülete figyelembe vételre került, függetlenül attól, hogy milyen 

funkciót tölt be (közpark is és a gyepes árokpart is.) 

Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind mennyisé-

gi, mind minőségi szempontból, az EU által ajánlott érték 21 m2/fő. Ez az érték azonban a zöldterület 

(közpark) ellátottságra vonatkozik. Körmenden az egy főre eső közpark ellátottság 36 m2 (városi és 

városrész szintű közpark ellátottság együttesen). Ami országos szinten kiemelkedően magas értéknek 

minősül. Ez a kedvező zöldfelületi ellátottság nagyrészt a 33 ha nagyságú Várkertnek „köszönhető”. 
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1.12-2. ábra: Egy lakosra jutó zöldfelületek nagysága Körmenden és környékén 2013-ban (m2) 

Forrás: www.teir.hu 

Nagyon kedvező adottsága Körmendnek, hogy nagykiterjedésű, több zöldfelületi funkcióval is rendel-

kező városi szintű közparkkal rendelkezik (Várkert). Az egy főre jutó városi közpark ellátottság 28 

m2/fő, ami rendkívül kedvező (7-10 m2/fő városi szintű közpark ellátottság már kedvezőnek tekinthe-

tő). A Várkert azonban még fejlesztésre szorul egyrészt zöldfelületi funkciók elhelyezése, fejlesztése, 

másrészt a növényzet „életfeltételeinek” alakítása, fejlesztése tekintetében.  

Az egyes városrészek zöldfelületi ellátottságát tekintve is, városrész szintű közpark ellátottság tekin-

tetében is, Körmend elég kedvező adottságú (lásd: 1.12-2. táblázat).(Városrész szintű közpark ellá-

tottság mértéke kedvezőnek tekinthető 7-10 m2/fő között). 

városrész zöldfelületek mérete  lakónépesség (2011) egy lakosra jutó zöld-
felület mérete 

Körmend, vasúttól 
délre lévő városrész 

395.547 m2 8.579 fő 7 m2/fő* 

Körmend, vasúttól 
északra lévő városrész 

28.908 m2 2.284 fő 13 m2/fő 

Felsőberkifalu 8.778 m2 187 fő 47 m2/fő 

Horvátnádalja,  1.580 m2 900 fő 2 m2/fő 

1.12-2. táblázat: Zöldfelületi ellátottság mértéke az egyes városrészekben 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (2015) 

* Várkert nélkül, Várkerttel együtt 46 m2/fő 

Körmend közparkokban legjobban ellátott településrésze a város vasútvonaltól délre fekvő része. Az 

itt található városi szintű közparkon, a Várkerten kívül, a Legény utcai nagy kiterjedésű városrész 

szintű közpark is jelentős szerepet foglal el Körmend zöldfelületi rendszerében. A vasúttól délre fekvő 

városrészben így 7 m2 városrész szintű közpark jut egy lakosra. A területek azonban további fejlesz-

tésre szorulnak, mind növényzetükben, mind a közparkok funkcionális kialakításában.  

http://www.teir.hu/
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A vasúttól északra levő településrészen jellemzően csak kisebb közkertek találhatóak. Az egy főre 

jutó zöldfelület e városrészben eléri a 13 m2-t lakosonként. Itt több játszótér, és egy sportpálya is 

lehetőséget nyújt a rekreálódásra, pihenésre. A közkertek itt is felújításra szorulnak.  

Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek falusias jellege miatt lakóterületi zöldfelületekben 

gazdag területek. A Felsőberkifalu városrész egy viszonylag nagyobb méretű közparkkal rendelkezik, 

lakosainak száma viszont alacsony, így itt is kiugróan magas az egy főre jutó közparkok nagysága, 47 

m2/fő. Horvátnádalja viszonylag magas számú lakónépességére csak egy közkert jut, így az egy főre 

jutó közparki zöldfelület igen alacsony, mindössze 2 m2/fő.  

Zöldfelületi szempontból Körmend kedvező adottságú. A város megfelelő nagyságú városi és város-

rész szintű közpark területtel rendelkezik. Bár a városrész szintű közparkok elhelyezkedését vizsgálva 

vannak olyan lakóterületi részek, amelyektől 500-1000m-en túli távolságra helyezkedik el közpark. A 

közparkok funkcionális felépítése sok esetben hiányos, kevés a játszótér, sportpálya. A város zöldfelü-

leti ellátottsága tekintetében fontos szerepet töltenek be a kisvárosi és kertvárosi lakóterületek ma-

gánkertjeinek zöldfelületei, amelyeknek főként ökológiai szerepük emelendő ki. Az iparterületek 

többségénél hiányoznak a védőfásítások. Kedvező adottság, hogy a körmendi utcák nagy része fásí-

tott, a zöldfelületi összekötő elemekként jelennek meg a városban.  

1.12.1.3 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

 A közparkokkal való ellátottság kedvezőtlen a Horvátnádaljai, és a vasúttól északra lévő tele-

pülésrészen,  

 A Rába rekreációs potenciálja nincs kellőképpen kihasználva, 

 A szigetszerű zöldfelületi elemeket nem kötik össze maradéktalanul a zöldhálózati elemek, 

 Dózsa György utcai zöldfelület fejlesztésre szorul, 

 Legény utcai közpark kialakítása fejlesztésre szorul,  

 Utak menti védőfásítás hiányos. 
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1.13 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

A fejezet a 314/2012. (XI. 8.) Kr. rend. 1. mellékletének csak a releváns részeit elemzi, kimarad:1.14.2; 

1.14.4, 1.14.5.1-3. 

Körmend város közigazgatási területe 5279,0 ha (52,79km2), ebből belterület 724,1 ha (7,24 km2), 

külterület 4554,9 ha (45,55 km2). 

1.13.1 Területfelhasználás vizsgálata 

1.13.1.1 Körmend településszerkezetének változása a helyi sajátosságok vizsgálata 

 

1.13-1. ábra: Körmend beépített területének változása az Árpád kortól napjainkig (Kmd. TFK 2006.) 

 

 

1.13-2. ábra: Körmend 1630-ban 

 

1.13-3. ábra: Körmend 1724-ben 

 

Körmend beépítése

Árpád-kor

Török-kor

A kastély a parkkal

A barokk kor

19. sz. - I. világháború

Két világháború között

II. világháború után
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1.13-4. ábra: Körmend 1784-ben (I. katonai felmé-
rés) 

 

1.13-5. ábra: Körmend 1853-ban (II. katonai felmérés) 

 

1.13-6. ábra: Körmend 1867-ben 

 

1.13-7. ábra: Körmend 1883-ban (III. katonai felmérés) 

Körmend szerepe a településhálózatban az elmúlt évszázadokban többször is változott, de a város 

szerkezete, fejlődése alapvetően mindig is a Rábához kapcsolódott. Településtörténetének korai sza-

kaszában elsősorban átkelőhely, ahová majd fontos kereskedelmi utak futnak össze. Később, a kö-

zépkorban és az újkor hajnalán pedig erődített város, folyóra támaszkodó végvár, amelynek gondját, 

sorsát hol királyaink, hol pedig a tulajdonos földesurak viselték szívükön. Átkelőhely és útcsomóponti 

szerepe a XIX-XX. század fordulóján ismét erősödött: a kiépülő vasútvonalak és közutak pedig tovább 

bővítették kereskedelmi funkcióját. A Rába, az egymást itt keresztező közlekedési vonalak, a vár, 

majd kastély és a városmag mind a mai napig meghatározói a város szerkezetének.  

A város magja ma is a történelmi Belváros, amelynek központja a Szabadság tér és a köré csoporto-

sult épületek, melyek közül az épített értékek szempontjából legjelentősebb a Batthyány kastély, és 

ahol a legtöbb városi és térségi szolgáltatás is megtalálható. Itt van a még egyházi szervező központ-
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ként a Szent Erzsébet tér és rajta a késő gótikus XIV – XVI. századi eredetű Árpád-házi Szent Erzsébet 

templom.  

A város szerkezetében sajátosan meghatározó szerepet játszott, és egyre inkább újra játszhat, a Bat-

thyány kastély és parkja. Kapui, ma is kijelölnek egy határozott tengelyt, amely ma nem elég hang-

súllyal van jelen a városban. Parkjának állapota változó, hiszen bizonyos részei nemrég megújultak, 

de a nagy része még mind a garantált vízellátás, mind a használhatóság javítása érdekében megújí-

tásra szorul.  

Nagyon érdekes a szerkezeti elemek értéke, helye szempontjából Rápli Pál főépítész úr által szerkesz-

tett életenergetikai rendszer városra vetítése. Ez azt látszik alátámasztani, hogy jó, és életre nagyon 

méltó a hely, ahol a város van, csak ki kell töltenünk méltó módon.  

 

 

Központi szerepkörű szolgáltatásokat találunk a várost átszelő 8. sz. út, a Rákóczi út mellett és kör-

nyékén. Ez vonatkozik a Kórházra és Rendelőintézetre, oktatási intézményekre és üzletekre. Szintén 

itt helyezkednek el a város legmagasabb lakóépületei is. 

A Rákóczi út és a vasút közt kis- és kertvárosi lakóterületeket találunk, és az azokat – helyenként az 

egész várost – lefedő szolgáltatásokat. A vasút É-K-i oldalán kertvárosias beépítésű lakóterületek 

húzódnak. 

Falusias beépítésű a városhoz tartozó volt falu, Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádalja. 

Az ipar a fő út két oldalán települt a város Alsóberki és Horvátnádalja közé eső területén, továbbá a 

vasút É-i oldalán lakóterületektől a Berki útig. 

Sport területtel folytatódik K felé a Várkert, és a 8 és 86 sz. főutak csomópontja körül találunk egyéb, 

általában a forgalom által vonzott szolgáltatásokat. 

A város kezdetektől meghatározó azt D-ről határoló szerkezeti eleme a Rába folyó, mellékágaival, itt-

ott különböző módon hasznosított árterével. A beépítések helyenként a hidak folytatásában nyúlnak 

át a folyón. 

 



 

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

112 

1.13.1.2 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minősé-
gi osztályok  

fekvés összes terület (m2) százalék 

belterület 6.896.407 13% 

külterület 45.593.083 86% 

zártkert 300.600 1% 

Forrás: Takarnet 

művelési ág összes alrészlet területe (m2) százalék 

erdő 8.451.094 16% 

fásított terület 1.230 0,002% 

gyep (legelő) 2.681.202 5% 

gyep (rét) 3.791.883 7% 

gyümölcsös 38.772 0,07% 

kert 151.522 0,29% 

kivett 11.835.522 22% 

szántó 25.838.865 49% 

A művelési ágak használati, táji jellegzetességeinek elemzése a megalapozó munkarész 1.12. fejeze-

tében szerepel. 

1.13.1.3 Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek 

A település területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint 

sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak (helyüket, 

változásukat ld. az 1.6. pontnál): 

Beépítésre szánt területek: 

Lakóterületek, benne: 

1. Nagyvárosias lakóterület 
2. Kisvárosias lakóterület 
3. Kertvárosias lakóterület 
4. Falusias lakóterület 

Vegyes területek, benne: 

1. Településközponti vegyes terület 
2. Egyéb terület  

Gazdasági területek, benne: 

1. Kereskedelmi szolgáltató terület 
2. Ipari terület (több része külterületen) 

Különleges terület, benne: 

1. Különleges kastély terület 
2. Különleges idegenforgalmi terület 
3. Különleges bevásárlóközponti terület 
4. Különleges szennyvíztisztító terület (külterületen) 
5. Különleges kavicsbánya terület (külterületen) 

Beépítésre nem szánt területek: 

Közlekedési és közmű területek, benne: 
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1. Gk. közlekedési terület (benne parkoló terület) 
2. Vasút terület 
3. Belvárosi fűtőmű területe 
4. Vízmű területe 
5. Gázfogadó területe 
6. Szennyvízátemelő területe 

Zöldterületek, benne: 

1. Közpark 
2. Közkert 

Erdőterület, benne: 

1. Gazdasági erdő terület 
2. Védelmi erdő terület 
3. Védett területen lévő gazdasági erdő 
4. Fokozottan védett gazdasági erdő 

Mezőgazdasági terület, benne: 

1. Általános, nagyszámú állattartás nélküli mezőgazdasági terült 
2. Általános, nagyszámú állattartással való mezőgazdasági terült 
3. Kertes mezőgazdasági terület 
4. Építési és vegyszerhasználati szempontból korlátozottan használható mezőgazdasági 

terület 
5. Építési szempontból korlátozottan használható mezőgazdasági terült 
6. Meglévő, megmaradó majorsági terület 

Vízgazdálkodási terület, benne:  

1. Folyóvizek, patakok területe 
2. Árvízvédelmi töltés területe 
3. Mocsarak, lápok területe 
4. Kavicsbánya, tó terület 
5. Ősmeder területe 

Különleges terület, benne:  

1. Különleges hétvégi-házas üdülőterület 
2. Különleges üdülő-házas üdülőterület. 
3. Különleges sportterület. 

A különböző terület-felhasználású területek időközi módosulásait a megalapozó munkarész 1.6.2. 

része tartalmazza. 

1.13.1.4 Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

Körmend járási székhelyként, és kistérségi központként is rendelkezik mindazokkal az intézmények-

kel, amelyek ezeknek a funkcióknak az ellátásához szükségesek. Így funkcionálisan megkülönbözte-

tünk városközpontot, belső és külső lakóövezetet, ipari területet, nagyáruházak területeit és városi 

zöldterületet. Körmenden jól, érzékelhetően elkülönülnek ezek a különböző funkciójú városrészek. 

A városközpont a régi városmag környékén található, kicsiny, de történeti idők óta magán viseli a 

funkcionális városközpontok minden jellegzetességét. Kiterjed a város főutcáját jelentő Rákóczi Fe-

renc utcának a Somogyi Béla és a Deák Ferenc, helyenként a Mátyás király utcák közötti szakaszára, 

de jelentősen megnyúlt a főúttól délre egészen a Dienes és a Bajcsy Zsilinszky utcák mentén. A város-

központban találhatók a város legfontosabb központi funkcióit megjelenítő intézmények, hivatalok és 
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üzletek. Magában foglalja a Batthyány kastélyt, ahol színház, kiállító terem és múzeum és könyvtár 

működik, itt van a város két középiskolája és a Zeneiskola, a Rk. Plébániát, a Járási Hivatalt és az Ön-

kormányzat igazgatási intézményeit is itt találjuk (Polgármesteri Hivatal, Városi Rendőrkapitányság, 

Földhivatal, Bíróság, Ügyészség), de itt a legnagyobb az üzletek, vendéglátó-ipari egységek és a kü-

lönböző szolgáltatások sűrűsége is. Többnyire többszintes és kijjebb földszintes zártsorú beépítés 

jellemzi. 

A városmagot nyugatról és délről veszi körbe a belső – néhol még történelmi – lakóövezet, és észak-

ról az újabb beépítésű tömbök. Ez a városi terület funkcionálisan lakóövezet, de jelentős számban 

foglal magában nem lakófunkciójú intézményt is. Több általános iskola, egy középiskola, a piac, az 

uszoda a sportcsarnokkal, intézmények, egyházi hivatalok és üzletek vannak ebben a lakóövezetben, 

és itt található a járási ellátásnál nagyobb körzettel rendelkező (volt Batthyány – Strattmann L.) Kór-

ház és Rendelőintézet a Bercsényi M. – Gizella királyné – Munkácsy Mihály – Rákóczi utcák által hatá-

rolt területen. A lakóterület beépítése már kevéssé zárt, zömmel családi házas, de három jelentős 

területen többszintes tömbös, ugyanakkor előfordul sorházas beépítés is. 

A külső lakóövezet valójában már nem övezetszerűen helyezkedik el a városon belül, hanem a csatolt 

településeket, valamint a vasútvonalon túli városrészt foglalja magában. A külső lakóövezet csaknem 

tisztán lakófunkciójú terület, benne munkahelyek, intézmények már nem, vagy csak elszórtan, kis-

mértékben találhatók. A külső lakóövezet beépítése ritka, itt döntően földszintes (tetőteres) családi 

házak vannak, a csatolt falvakban (Horvátnádalja, Felsőberkifalu) falusias, fésűs beépítést találunk. 

Az ipari terület nagysága Körmenden, a kisvárosokhoz képest, jelentős. Az első, ipari terület a főút 

melletti mezőgazdasági feldolgozók helyén és a vasútállomástól, a vasútvonaltól északra alakult ki. A 

vasúttól É-ra lévő iparterület mellett a növekvő és egységesedő koncepció szerinti megfelelő fejlődés 

alapján 2005-ben megkapta az Ipari Park címet. A második hullám részben még a vasút hatására 

(nyugati ipari terület), részben a közutak hatására alakult ki. A rendszerváltozást követően jelentősen 

megnőtt az ipari terület nagysága a 8-as főútvonal mentén, a város nyugati részén, illetve az Ipari 

Park bővülésével.  

A kereskedelmi területekként megtaláljuk a Rákóczi út melletti nagyáruházakat és az főutak kereszte-

ződésénél a periférikusan elhelyezett nagybevásárló áruházat.  

Körmend két nagyon jelentős zöldterülettel rendelkezik, egyik a Rába folyót kísérő erdők, kiskertek, 

rétek és egyéb zöld területek, a másik a Batthyány kastély parkja, a Várkert. A két terület a város D-K-

i oldalán találkozik, s válik a „város tüdejévé”. A Várkert K-i oldalán alakultak ki jelentős zöldfelülettel 

rendelkező intézmények, a sportpályák. Kialakuló nagyobb zöldterület az Ipari Park központi zöldfelü-

lete, amely egy korábbi tó – ma záportároló – körül alakítanak ki. Kisebb zöldterületeket jelent még a 

városban a négy temető és több kis tér is. 

1.13.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek 

Körmend területén nincsenek igazi barnamezős területek, a szó valódi értelme szerint (Barnamezős 

területnek tekinthető, az a terület, amely: 

• ipari eredetű, ipari területnek minősülő telephely, melyből a korábban termelésre vagy 

szolgáltatásra használt terület legalább 50%-a jelenleg nincs használatban, vagy 

• az adott település településrendezési tervében különleges területnek minősített katonai 

eredetű, használaton kívüli, egykori honvédségi terület, vagy 

• mezőgazdasági eredetű használaton kívüli állattartó telep, volt major.) nem találhatók.  
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Alulhasznosított terület, illetve épületek tömbök azok, amelyek ebben a pontban említésre kerülhet-

nek, nevezetesen: 

1. A Fényes – Korona tömb, amelynek felméretését az önkormányzat elvégeztette, meg-
hirdette felhasználásra: (Felhívás Körmend, "Fényes - Korona tömb" elnevezésű, Kör-
mend Thököly utca - Hunyadi utca- Rákóczi út által határolt 323, 324, 325/1, 325/2, 
375, 376, 377/1, 377/2, 378, 380, 381, 382, 383, 406/1, 406/2, 409, 410 hrsz-ú ingatla-
nok tömb-rehabilitációja tárgyában). A felhívásra nem volt jelentkező. (A tömb felérté-
kelődése a Rákóczi út visszaalakítása, „utcásítása” által bizonyára megtörténik.) 

2. A fentihez hasonló a helyzete a Kossuth Lajos, Bercsényi Miklós és a Vasútmellék utcák 
által határolt régi gabonatárolók, malomipari üzemegységek, amelyek magán-
tulajdonban vannak. A tulajdonos nem elérhető, nem válaszol az önkormányzat meg-
kereséseire. 

3. Ma még elmondható a Batthyány kastély udvarán álló volt cipőgyári épületekre is, bár 
a területre koncepció készült és készül, mindegyik – teljes joggal és okkal – a bontásu-
kat tervezi, ma még állnak, de a kastély megújítása folyik. 

4. Az alulhasznosítottságot elmondhatjuk azokról a területekről, amelyek – mint a Volán 
korábbi javító műhelye, mely ma magán kézben ugyanaz, vagy a Rába jobb oldalán 
(Szeszfőzde és állatvásártér közt) spontán kialakult gazdasági képződmény torzója – a 
településen belüli helyük rangja szerint, sokkal többre volnának hivatva. 

5. A fentieket állíthatjuk a város, elsősorban a belváros műemlékileg, vagy a helyi véde-
lem által óvni rendelt területeiről és épületeiről, amelyek megújítása – elsősorban 
anyagi okok miatt – még nem történt meg. 

1.13.1.6 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

Körmend város területén a szó igazi értelmében szlömösödött, degradálódott területek, tömbök – 

hála a város társadalmi életének – nem találhatók. Ennek részletesebb magyarázatát lásd a megala-

pozó munkarész 3.3.2. fejezetében. 

Konfliktusos területek itt is találhatók, de az ellentét iránya más, nem a társadalmilag, építészetileg 

jelenlévő leépülés. Ilyen konfliktusok elsősorban a környezeti zavarás területei illetve a természet és 

„épített környezet” egymást zavaró területei. 

Az elsőre tán a legjobb példa a várost kettészelő 8. sz. főút forgalmi terhelése, amely jelentkezik zaj 

és rezgésként, jelentkezik szálló porként, de jelentkezik a városnak az út két oldalán fekvő területei 

közti átjárhatóságként is. 

A másodikra példa lehet a Rába árterületén lévő kavicsbánya, annak minden olyan következményé-

vel, amely építkezéskor fontos szükségletet elégít ki, de a tájban „tájsebnek” érzékeljük. Nem sokkal 

jobb a Rába vízi erőműve sem, amely ugyan megújuló energia, de a természetvédett területen nem 

kívánatos. 

1.13.2 A telekstruktúra vizsgálata 

Körmend történelmi magjában, és a tőle a vasútig húzódó városterületen a település szerkezete és a 

telekstruktúra is több, de legalább másfél évszázadra tekint vissza. Már az első karlsruhei levéltárban 

őrzött 1667-es térképen felismerhető a vár, a szabálytalan ötszögalakú városfal a tornyokkal, a temp-

lom és a piactér, és kirajzolódnak a főbb tengelyei a mai utcahálózatnak is. Ez azt jelenti, hogy a város 

ősi magja, utcarendszere nagy vonalakban fennmaradt az évszázadok során. 

Az 1730-ban betemetett vizesárok nyomvonalát is őrzi a mai szerkezet hisz az egykori vizesárok 

nyomvonalát ma nyugaton a Bem József utca (korábban Árokháti utca, Árok Uttza), északon a Bástya 
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utca (korábban Árok Parti Uttza, Felső árok utca), keleten a Dr. Batthyány Stratmann László utca (me-

lyet az elővár körül betemetett várárok, illetve az egykori piactér K-i felén alakítottak ki) és a Bajcsy-

Zsilinszky út (melyet a város elbontott keleti sánca és a betemetett vizesárok helyén építettek) 

nyomvonala őriz. A déli palánkot a Rába védte. 

A városrész Ny-i oldalán az utóbbi időben beépült társasházak az eredeti településszerkezetet telje-

sen megbontották. A tömbök környezetének, megjelenésének rendezése, javítása szükséges. 

A Rákóczi F, Hunyadi J. és Mátyás király utcák közti terület utca és telekszerkezete szintén a történe-

lem része, amelyre hatással volt a II. József türelmi rendelete után megépült evangélikus és reformá-

tus templom, majd tömbtelkeken kialakított intézmények. A tulajdonképpen családi-házas beépítésű 

telkek alakultak ki e területtől Ny-i irányban, a mély-fekvésű terület lecsapolása után. 

A két világháború között alakították ki a Hunyadi J. és Nap utcák közti terület „Tisztviselő telep” ré-

szét, családi-házas, kertvárosias beépítéssel, kicsiny telkekkel.  

A város É-K-i részén a vasúton túl kistelkes kertvárosias telekstruktúra dominál, bár időnként és ko-

ronként – pl. támogatás függvényében – sorházak és ikerházak is épültek. 

A Rákóczi út mentét – a néhány megmaradt XIX – XX szd. fordulóján épült szép épületen túl – a 60-as 

években kialakított magasabb tömbszerű beépítéseket találjuk, mint a Bartó B. lakótelep, és a Kos-

suth L. és Munkácsy M. utcák közti épületeket. 

A város részeként élő három falu hagyományos telkei a falusi, hosszútelkes beépítést képviselik, de 

Alsóberki újabb beépítései már kertvárosias telekstruktúrát és beépítést mutatnak. 

A kialakult iparterületek – jellegükből adódóan – általában nagy telkeken alakultak ki, és természete-

sen az Ipari Park területe is mintegy 70 ha, amelyen belül az egyes cégek, igényeiknek megfelelő 

nagyságú területeket bérelnek.  

Külön jellegzetes belterületi, de már nem beépítésre szánt terület a Káposztás kertek egyéni aprótel-

kei és néhány nagyobb vállalti üdülővel beépített telek. A mély terület zöldségtermesztése átalakult 

és ez lett belőle. 

1.13.3 Az önkormányzat ingatlangazdálkodása 

Körmend Város képviselő testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször módosí-

tott rendeletét 8/2012. (III. 1.) számon fogadta el. 2013. szeptember 26 – án a vagyongazdálkodási 

koncepciót is megállapította a testület. A város vagyonának gazdája a Képviselő testület, működtető-

je a Városgondnokság.  

Az ITS előkészítéseként a forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes vagyonról elég keve-

sebb szót ejteni, hiszen ezek az utcák, a terek a közművek, amelyek tárgyai a városfejlesztésnek, de 

tulajdonjoguk, a velük való gazdálkodás más fejezetben kerülnek megemlítésre.  

A város rendelkezik kül- és belterületi ingatlanokkal is, amelyek a külterületen mező és erdőgazdál-

kodási területek, helyenként jól műveltethető tömbben, helyenként szétszórtan. Az erdő egy jelentős 

része mintegy „véderdő”-ként szolgál a város körül. A belterületen meglehetősen sok lakással rendel-

kezik a város (341 db.), amelyek jó része szociális bérlakásként szolgálja a városlakók jó létet. Rendel-

kezik a város beépítésre szánt területekkel is, amelyek közművesítése meghaladja anyagi erejét. 
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1.13.4 Az épített környezet értékei  

1.13.4.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A város területén – természetesen – mint a Rába átkelőjén több különböző érdekeltségű régészeti 

terület van. A legjelentősebb összefüggő terület a Belváros, a Batthyány kastély és a Várkert területe, 

ami érthető, ha a történelembe bele lapozunk. 

A Rába árvízmentes teraszperemén valószínűleg már az őskor embere lakóhelyet épített. A régészeti 

feltárások 20–25 ember szerény tárgyi hagyatékát, rézeszközeit hozták a felszínre. Átkelőhelyként 

először a római korban jutott fontos szerephez: Arrabone néven egy kisebb őrállomás épült a mai 

város közelében, amely felügyelte a Borostyánkő-úton a Dráva felől Savariába tartó forgalmat, egy-

ben biztosította az átkelést a folyón. A Borostyánkő-út – mint kereskedelmi útvonal – a középkorban 

is tovább élt. Ezt keresztezte Körmend térségében egy másik nagy fontosságú távolsági útvonal, a via 

Latinorum, az itáliai hadiút, amely a magyar honfoglalás után is őrizte fontosságát és a Vasvár–

Veszprém–Fehérvár útvonalon haladt Esztergom felé, majd a tatárjárás után Budáig. Így a település a 

XIII. századi német–magyar, itáliai–magyar kereskedelem egyik fontos állomása lett, Vas megyében 

pedig – Vasvár mellett – jelentős lakott hellyé vált. A körmendi átkelőhöz további három út futott 

össze déli irányból: az egyik Varasd, Csáktornya felől érkezett, a másik Kanizsától Nován keresztül, a 

harmadik pedig Pécs, Egerszeg irányából csatlakozott. A Rába északi partján a folyóval párhuzamos 

sárvári, és a hídvégi hídon át Vasvárról érkező grazi út érkezett, ami itt keresztezte a Szombathely–

soproni út vonalát, s innen ágazott le a Németújváron keresztül Fürstenfeld felé haladó út is. A kör-

mendi Rába–átkelőhöz így déli és délkeleti irányból öt, északról négy út csatlakozott, ami jelezte a 

földrajzi fekvésből származó előnyöket. A város kialakulásában és fejlődésében tehát a Rába-

teraszperemnek, a római örökségnek és az útcsomópontnak volt döntő szerepe. Ótörök eredetű ma-

gyar neve is ezt támasztja alá: „kürmundu” magyarul erődítményvonalat, a gyepűrendszer részét, 

folyami átkelőhelyet jelent. 

Körmend első okleveles említése 1238-ból származik. Itt mint Villa Curmend terra regis olvasható, 

azaz falu, amely királyi birtok. Városi kiváltságokat 1244-ben kapott IV. Béla királytól. A körmendi 

hospesek jogait és kötelezettségeit magában foglaló privilégium sokban hasonlított a korban kiadott 

más hospes-privilégiumokhoz: belefoglalták a szabad bíró-választást, a szabad végrendelkezést és a 

vámmentes kereskedelmet Vas és Zala megye területén. A privilégium nemcsak azért volt fontos a 

település életében, mert biztosította a várossá fejlődésének jogi feltételeit, hanem azért is, mert a 

kereskedelemmel kapcsolatos királyi kiváltság – amit 1633-ig több királyunk is megerősített, sőt or-

szágossá bővítették -, előmozdította a település földrajzi fekvéséből származó lehetőségeinek jobb 

kihasználását is. A XV. század végén már rangos országos vásárokat szerveztek, amik hasznából az itt 

élő kereskedők mellett a helybeli kézművesek is részesedtek. Ugyancsak fontos volt a vízierővel tör-

ténő gabonaőrlés is. 

A régészeti területek jelölését ld. a 1.14.3.1/T mellékletben 

1.13.4.2 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A városban az országosan védett építészeti értékek az alábbiak (részletesen ld. az 1.14.3.2.1/t táblá-

zatban) a Batthyány kastély-együttes, benne a 14 történelmi épület egyedi védelmével, további 30 

épület és 7 szobor és sírkeresztek. Történeti kertként védett a Batthyány kastély parkja, a Várkert. 

Műemléki terület a Batthyány kastély-együttes és parkjának területe, a Rk. templom kibővített terü-

letével együtt, és a Horvátnádalja Rk. templom és temető, illetve a védett építmények ex-lege védet 

környezete.  
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A műemléki építmények és területek jelölését ld. a 1.14.3.2.1/T mellékletben 

Az épített örökség helyi védelméről 8/2005. (III.01.), 26/2012.(V.24.), 30/2012.(VI.29.) önkormányzati 

rendeletekkel módosított 8/2004. (III.1.) számú rendelete szól. A rendelt melléklete (ld. 1.14.3.2.2./t 

táblázatban) 190 épületet tartalmaz, amelyek közül 22 középület, 14 gazdálkodási/üzlet épület és 3 

melléképület ismertet. A védett építmények – szobrok, emlékművek – száma 15, illetve 8 utca, vagy 

utca szakasz. 

A helyi védelem alatt álló építmények és területek jelölését ld. a 1.14.3.2.2/T mellékletben 

Körmend legjelentősebb műemlék együttese a Batthyány kastély-együttes és az Árpád-házi Szent 

Erzsébet templom. 

A Batthyány kastély ~ a XV. szd-ban, a középkorban és az újkor kezdetén erődített város, folyóra 

támaszkodó végvára, amely az erődítmény É-K-i sarkában emelkedett. A városból a várba vezető út a 

vár Ny-i oldalán, kettős vizes árkon ácsolt fahídon és hármas kapurendszeren vitt át. A várat eredeti-

leg a Ny-i oldalon szegélyezte emeletes épület, a többi oldalon földszintes gazdasági épületek voltak. 

1605-től kerül a Batthyány család birtokába a vár/kastély. 1652-ben Batthyány Ádám átépítteti úgy, 

hogy a négy kerek saroktornyos és zártudvaros elrendezés alapformája megmarad, de most már 

mind a négy oldalon emeletes szárnyak állnak, a saroktornyok továbbra is ezek fölé magasodnak. A 

várkastély tömör, súlyos jellege megmaradt, de belül szabályosabb lett.  

A Rákóczi szabadságharc közben is többször támadják, majd az ezt követő királyi várrombolások is 

rajta hagyják a nyomukat. Az újjáépítés 1712-ben kezdődik. 

A XVIII században homlokzatát barokk stílusban alakítják át. 1730 és 1745 között Batthyány Lajos 

melléképületekkel bővíti és mellette kialakítja a mai park elődjét. Ekkor készülnek a kastélyt körülve-

vő térben a hosszú, szép fasorokkal szegélyezett egyenes sugárutak. Ezek a barokk időben kijelölt 

tengelyek hosszú időn át rendezői voltak a környéknek, s nyomokban ma is fellelhetők. 

A XIX. század első felében kétemeletessé bővítik a kastélyt, manzárd tetőt kap, és D-i homlokzata elé 

erkély épül. Ez a klasszicista stílusú átépítés II. Batthyány Lajos herceg nevéhez kötődik. A tornyokon 

továbbra is láthatók a középkori ablakok maradványa, ez az épület több homlokzatán megtalálható. 

A XIX. század második felében az emeleti ablakokat kismértékben bővítik. A szabadon álló főépület-

hez különböző rendeltetésű melléképületeket építenek, a déli főhomlokzat előtt cour d’honeur léte-

sül. Az erkély tengelyében megépül a déli kocsi behajtó kapu, amelyet a XVIII századi falazott pillérek 

fognak közre. Két oldalán vannak a XIX. századi őrségi épületek, amelyeket az egykori gazdatiszti épü-

letekkel íves, falazott kerítés kapcsol össze. 

Az együttes további épületei szintén kerítésfallal kapcsolódnak, a keleti oldalon az egykori levéltár, 

(XVIII. szd.) a nyugatin pedig a copfstílusú lovarda épülete. A gazdatiszti házakkal azonos elrendezés-

ben és a hossztengelyre szimmetrikusan állnak a barokk kori volt kocsiszín és az istálló. A kastély 

északi tengelyében a Rákóczi út mellet az É-i kapu mellett találjuk a narancsházakat. 
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1.13-8. ábra: Légi felvétel a Fő tér felújítása előtt. 

 

 

1.13-9. ábra: Meglévő helyszínrajz 
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1.13-10. ábra: Tervezett helyszínrajz 

Forrás: HHP Kft – Hartmann J. 

A körmendi várkertről az első híradás 1620-ból származik. Az ekkor még csak 2 holdnyi zöldségesker-

tet 92 holdra növelve, 1720 és 1799 között alakította ki a francia parkot a Batthyány-család. A 18. 

század utolsó éveiben több tucat egzotikus fa- és cserjefajt telepítettek. Az 1820-as évek körül kez-

dődött el az angol tájképi kertté alakítása, de meghagyták a francia park hármas tengelyrendszerét, 

amelyből kettő ma is látható. Az 1880-as évek elején létesíttették a csónakázó tavat, későbbi nevén a 

Hattyúk tavát, amelyet az önkormányzat pályázati támogatással 2012-ben felújíttatott. A II. világhá-

ború viszonylag megkímélte, de mivel 1956-ig katonai tábor volt, díszcserjeállománya teljesen kipusz-

tult. A háború óta eltelt évtizedekben hajdani 55 hektáros kiterjedése mára 33 hektárra zsugorodott. 

Az 1958 óta védett parkban ma így több mint hetven fa- és cserjefajta van. Ha fajgazdagsága el is 

marad a többi arborétumétól, faállománya korát és méretét tekintve a megyében a legértékesebb. A 

park leghíresebb fája a 200 év körüli juharlevelű platán (Platanus+acerifolia), amelynek kerülete 7,8 

magassága 35, koronaátmérője 45 m.  

A parkban jelentős művészeti alkotások is helyet kaptak. Fischer, bécsi szobrász munkái közül az an-

golkert kialakítása idején került ide Zefir és Flóra, Vertumus és Pomona, azaz ősz és a tél, illetve a 

tavasz és a nyár allegorizált szoborcsoportja. Ma csak ez utóbbi látható. A park közepén található az 

1820 körül felállított 15 méter magas obeliszk, melynek oldalán bronztábla hirdeti a híres Batthyány-

elődöket, tetején pedig a családi címer állatalakja, a fiait etető pelikán kapott helyet. 

A Szent Erzsébet (korábban Petőfi) téren álló Szent Erzsébet templom története a XIII. századig ve-

zethető vissza, elődjét a tatárjárás körül építhették és 1244-ben már állt. A XV. század végén gótikus 

stílusban építette át Ellerbach János, majd 1731-ben Batthyány Lajos nádor kívánságára barokk stí-

lusban átépítették. A templomtól északra, a mai Faludi Ferenc utca 3. szám alatt szintén azonosítható 
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a középkori plébánia telke. A plébánia ma is itt áll, alaprajzi elrendezése az 1784-es, 1857-es és 1867-

es térképeken azonos.  

1.13.5 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Körmend városa településszerkezete több konfliktust is hordoz, melyek sokszor történelmi idők nyo-

mai, de a használatmód változása konfliktust okoz. 

Az egyik ilyen sajátos és többrétegű konfliktus csoport a hajdani K – Ny-i fő közlekedés ellenőrzése, 

haszna miatt jó volt, hogy az út közvetlen a vár tövében haladt. A hajdani úton – a mai 8-as sz. főúton 

– a motorizáció és a mobilitás megnövekedett volta új helyzetet jelent, mert most egy nagy-forgalmú 

út a város főtengelyében, amelyik zajos, amelyik porzik, amelyiken nehéz átkelni. Ezt növeli a 60-as 

években az út mellé felépített magas-házak és a bennük lévő lakások nagy száma, amelyekben a la-

kók mind elszenvedői – a magasság függvényében eltérő mértékben – a környezeti ártalmaknak. Ez 

valószínű megmutatkozik az itt lévő lakásoknak az ingatlanpiacon való hasznosulása változásában is. 

Szintén a főutca – főút ellentétéből adódhat, hogy az itt települt üzletek forgalma, vendégköre meg-

változik, hiszen az úton, főleg autóval, csak menni lehet, megállni, vásárolni, nézegetni nem nagyon 

van hely és kedv. 

Az előzőhöz hasonló konfliktusnak érzem – minden táblázás mellett is – a főút és a Belváros kapcsola-

tát, amely szerkezetileg és a területek térfalai által sincs igazán kitalálva, érkezzen a városközpontot 

felkeresni vágyó a főutak bármelyikén. Ez az ügyintézés és a turizmus szempontjaiból jelenthet hát-

rányt a keresőnek és a városnak is. A helyzet a Rákóczi úttól É-i irányban is hasonló, de az az oldal 

helyenként nyitottabb. 

A város ÉK-i sarkában, és egyáltalán a vasúttól É-ra lévő – elsősorban lakó – területek megközelítése-

kor még a vasút is lehet akadály, bár az ott lakók már ismerik, hogy mikor merre jutnak könnyebben 

végig az útjukon. 

Az ipari területek a település szerkezetében a legtöbb esetben megfelelően elkülönültek a lakóterüle-

tektől. Két helye van a városnak, ahol ez a távolság csekély, az Alsóberki út K-i oldalán lévő kis ipari 

terület és a körülötte lévő lakóterületek esetén, illetve a vasúttól É-ra a Mátyás király köz K-i oldala 

lakó terület, a Ny-i pedig ipari terület. Természetesen a kibocsátás megfelelő mértéke esetén ez a 

kapcsolat lehet zavartalan, de a zavarás lehetősége fennáll.  

Az iparterületek jelentős többsége a várostól Ny-ra. ÉNy-ra települt, ami a Dunántúlon a leggyakoribb 

szélirány. Fontos, hogy az üzemek környezetkárosító kibocsátása szabályozott határok közt marad-

jon. 

Konfliktust, illetve alulhasznosítottságot jelent a Bajcsy-Zsilinszky utca k-i oldalán a kastély kapujára 

vezető út K-i oldalának zavaros beépítettsége. A hatályos településszerkezeti döntés szerint Kif, azaz 

különleges idegenforgalmi terület. Ezt a célt igazán a gimnázium sem, de  volt Volán javító telep ma-

radék épületében dogozó műhelyépületek és a  Rába jobb oldalán (Szeszfőzde és állatvásártér közt) 

spontán kialakult gazdasági képződmény egyáltalán nem, vagy nem eléggé szolgálják. 

A kulturális örökség védett emlékei támogatás híján alulhasznosítottak, az értékükhöz méltatlan álla-

potúakká válnak, és a felújításuk az idő múlásával egyre nehezebbé, kevésbé vállalhatóvá válik mind a 

tulajdonosnak, mind az esetleges befektetőnek. 
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Külön, de az előzőhöz is kapcsolódó konfliktus a közterületek és a térfalak – eltérő tulajdonosi szerke-

zetük miatt – eltérő ütemben történő megújulása, és így a megújuló rész értéknövekedésének rosz-

szabb hasznosulása. 

Konfliktus forrása lehet a rend megteremthetősége szempontjából most elkészült településszerkezeti 

tervmódosítás, amely tisztázza a Rába árterén épült hétvégi és nagyobb üdülőházak építési módját, 

de infrastrukturális ellátása bizonyosan nehezen szervezhető meg. 
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1.14 KÖZLEKEDÉS 

1.14.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Az országos közlekedési hálózatok erőteljesen Budapest irányúak, kelet- nyugati kapcsolatok gyen-

gébbek. A különböző szintű térségi központok elérhetősége közúton és vasúton is lehetséges, jónak 

mondható. 

 

1.14-1. ábra: Körmend járás közlekedési hálózata 

Forrás: utadat.hu 
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Térségi központok Útvonal Távolság 
Átlagos uta-

zási idő 
Átlagos utazási se-

besség 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége személygépkocsival 

Megyeszékhely - Szombathely 8-86 27,7 km 29 perc 57 km/h 

Régió központ - Győr 8-86-85 134,0 km 125 perc 64 km/h 

Főváros - Budapest 86-76-
M7 

260,0 km 191 perc 82 km/h 

8-M7 235,0 km 195 perc 72 km/h 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusszal 

Megyeszékhely - Szombathely 27,7 km 35 perc 47 km/h 23-21 

Régió központ - Győr 137,0 km 195 perc 42 km/h 4-7  

Főváros - Budapest 269,7 km 265 perc 61 km/h  átszállással 7-8 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége vasúttal 

Megyeszékhely - Szombathely 26,0 km 23 perc 68 km/h 21-20 

Régió központ - Győr 129,0 km 112 perc 69 km/h 1-1; átszállással 11-16 

Főváros - Budapest 260,0 km 202 perc 77 km/h 1-1; átszállással 12-12 

1.14-1. táblázat: Különböző szintű térségi központok elérhetősége 

1.14.2 Közúti közlekedés 

Magyarország közlekedési hálózatára jellemző a Budapest középpontból kiinduló sugaras I. rendű 

főút és gyorsforgalomi úthálózat, melyet érintőirányban II. rendű és egyéb közutak kötnek össze. 

Körmend településen keresztül jelenleg a 8. sz. főút halad kelet-nyugat irányban. Nyugati irányban az 

osztrák határ, keleti irányban Veszprém, majd Budapest (7/M7) érhető el. A település mellett halad el 

közvetlenül a 86. sz. főút, melyen északi irányba Szombathelyre, déli irányban pedig a szlovén határ 

érhető el. A 86. sz. főútról ágazik ki a 76. sz. főút mely Zalaegerszeg, majd Keszthely irányába halad. A 

járás többi települését közvetlenül a főutakról leágazó alsóbb kategóriájú utakon lehet elérni Kör-

mendről. 

Körmend településen belüli főbb kiszolgáló útvonalak: 

Rákóczi utca: A 8. sz. I. rendű főútvonal településen belüli szakasza. A település nagy részén 2x2 sá-

vos, 1-1 szakaszon 2x1 sávosra szűkülő aszfalt burkolatú városi út.  Kelet-nyugat irányú. 

Hunyadi János utca: A 8722. sz. összekötő út településen belüli szakasza. 2x1 sávos aszfalt burkolatú 

út, a 8-as főúttól indul ki észak felé. 

Dr. Batthyány utca – Bajcsy Zsilinszky utca – Hegyaljai utca: A 74168. sz. Körmendi bekötő út telepü-

lésen belüli szakasza. 2x1 sávos útszakasz mely az óvárosi és kastély részen viacolor burkolatú, 

egyébként a többi szakaszon aszfalt burkolatú. A Rába felett váltakozó irányú 1 sávos híd is az útvonal 

részét alkotja. 

Vasútmellék utca: A 87306. sz. Körmend állomáshoz vezető út utcaneve. 2x1 sávos aszfalt burkolatú 

út. 

Berki utca: A 8707. sz. Körmend –Ják – Szombathely összekötő útjának az elnevezése. Az út Kör-

mendnek a Felsőberkifalu városrészét köti be a 8-as főútba. 2x 1 sávos aszfalt burkolatú út. 

Vasaljai utca – Rákóczi utca: A 8708. sz. Körmend – Pinkamindszent összekötő útjának elnevezése. Az 

út Körmend Nyugati feléről a 8. sz. főútról indul ki Magyarnádalja irányába. 
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Körmend és a járási települések között a gépjárművel való közlekedés eljutási idejét és távolságát a 

következő táblázat foglalja össze. Jól látszik, hogy a legtöbb településre a járásközpontból 25 percen 

belül el lehet érni, de 8-9 település elérésére 10-15 perccel többet is kell szánni autóval. 

 

1.14-2. ábra: Körmend település közúti és vasúti hálózata 

Forrás: openstreetmap.hu 

 

Járás települései Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 

Őriszentpéter (Város) 28,4 km 29 perc 59 km/h 

Bajánsenye 33,5 km 34 perc 59 km/h 

Csákánydoroszló 10,0 km 12 perc 50 km/h 

Daraboshegy 10,1 km 14 perc 43 km/h 

Döbörhegy 13,0 km 20 perc 39 km/h 

Döröske 12,6 km 17 perc 44 km/h 

Egyházashollós 10,0 km 16 perc 38 km/h 

Egyházasrádóc 10,5 km 12 perc 53 km/h 

Felsőjánosfa 23,9 km 28 perc 51 km/h 

Felsőmarác 15,3 km 18 perc 51 km/h 

Halastó 11,7 km 17 perc 41 km/h 

Halogy 10,2 km 15 perc 41 km/h 

Harasztifalu 7,8 km 10 perc 47 km/h 

Hegyháthodász 10,8 km 15 perc 43 km/h 

Hegyhátsál 7,9 km 12 perc 40 km/h 

Hegyhátszentjakab 19,6 km 24 perc 49 km/h 

Hegyhátszentmárton 16,1 km 19 perc 51 km/h 

Ispánk 27,5 km 29 perc 57 km/h 

Ivánc 14,1 km 17 perc 50 km/h 
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Járás települései Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 

Katafa 5,6 km 11 perc 31 km/h 

Kemestaródfa 7,3 km 9 perc 49 km/h 

Kercaszomor 36,3 km 37 perc 59 km/h 

Kerkáskápolna 37,4 km 39 perc 58 km/h 

Kisrákos 23,5 km 26 perc 54 km/h 

Magyarnádalja 5,9 km 9 perc 39 km/h 

Magyarszecsőd 5,9 km 10 perc 35 km/h 

Nádasd 7,2 km 11 perc 39 km/h 

Nagykölked 9,7 km 12 perc 49 km/h 

Nagymizdó 9,4 km 15 perc 38 km/h 

Nagyrákos 31,3 km 32 perc 59 km/h 

Nemesrempehollós 15,9 km 18 perc 53 km/h 

Őrimagyarósd 17,3 km 20 perc 52 km/h 

Pankasz 25,8 km 29 perc 53 km/h 

Pinkamindszent 10,3 km 13 perc 48 km/h 

Rádóckölked 9,6 km 13 perc 44 km/h 

Szaknyér 20,5 km 24 perc 51 km/h 

Szalafő 33,8 km 38 perc 53 km/h 

Szarvaskend 10,5 km 17 perc 37 km/h 

Szatta 35,6 km 38 perc 56 km/h 

Szőce 16,7 km 23 perc 44 km/h 

Vasalja 7,7 km 12 perc 39 km/h 

Velemér 43,1 km 46 perc 56 km/h 

Viszák 20,9 km 23 perc 55 km/h 

1.14-2. táblázat: Járási települések elérése Körmendről gépjárművel 

Körmend településen 10035 m-nyi állami és 38500 m-nyi önkormányzati közút található. A járdák 

összes hosszúsága 40200 m. A közutak és a járdák mellett 3700 m-nyi kerékpárút is található a tele-

pülésen. A járás többi településéhez képest kiemelkedőek ezek az adatok. 

Közutak hosszát a járási központ és a járási településekre vonatkozóan a következő grafikon mutatja 

be: 
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1.14-3. ábra – Járási településekre vonatkozó közutak hossza (Körmend – Kercaszomor) 

Forrás: KSH, 2013 

 

1.14-4. ábra - Járási településekre vonatkozó közutak hossza (Kerkáskápolna – Viszák) 

Forrás: KSH, 2013 

 

Baleseti mutatók alakulása:  

Körmend településről és a járási településekről elmondható, hogy a baleseti mutatók 2008-ig az or-

szágos és régiós átlag felettiek voltak, azóta viszont sikerült elérni az átlag alatti értékeket. Ez kö-

szönhető a sok közúti fejlesztésnek az utóbbi években, illetve a közlekedési közbiztonság fejlesztésé-

nek. 
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1.14-5. ábra – Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve 

Forrás: KSH, 2013 

Motorizációs mutatók: 

Körmend település motorizációs mutatói 2010-ig alulmaradtak az országos átlaggal szemben, és a 

megyei és régiós tendenciákkal azonos értékeket mutattak. 2010-től kezdve ugrásszerűen megugrott 

a 2005-ös országos szintre az újonnan forgalomba helyezett járművek száma. 

 

1.14-6. ábra - Évente forgalomba helyezett új gépjárművek száma 

Forrás: KSH, 2013 

Az elmúlt években folyamatosan csökken a benzinüzemű gépkocsik aránya (2005-ben 81%-ról 2013-

ban 72%-ra) és emelkedik a gázolaj üzemű gépkocsiké (18%-ról 28%-ra). Az egyéb üzemű gépjármű-

vek aránya változatlanul elenyésző (0%). Ez a tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei 

tendenciákkal. 
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1.14.3 Közösségi közlekedés 

A helyi tömegközlekedést 5 helyi járat biztosítja melyeket az Északnyugat – magyarországi Közlekedé-

si Központ Zrt. üzemeltet. 

A helyközi tömegközlekedést a helyközi járatok biztosítják. A távolsági közlekedésnek meghatározója 

a távolsági autóbusz közlekedés, de vasúti állomás révén a vasúti közlekedés is biztosítja a több járási 

település, környező megyék, a régió és főváros megközelíthetőségét.  

1.14.3.1 Közúti 

Helyközi közösségi közlekedés: 

A helyközi járatok üzemeltetője az Északnyugat – magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Helyközi 

autóbusz pályaudvar a vasútállomás mellett található a Vasútmellék utcában. Innen indulnak, és ide 

érkeznek a helyi, helyközi és távolsági autóbuszjáratok. A helyközi közlekedés minden járási telepü-

lést elér, de a szolgáltatási színvonala eltérő. A következő táblázat mutatja be az egyes települések 

elérhetőségét. 

Járás települései Távolság 
Átlagos uta-

zási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Őriszentpéter (Város) 35,8 km 70 perc 31 km/h 10-10 járat 

Bajánsenye 41,7 km 84 perc 30 km/h 1-1 járat 

Csákánydoroszló 10,6 km 13 perc 49 km/h 18-14 járat 

Daraboshegy 12,2 km 20 perc 37 km/h 7-7 járat 

Döbörhegy 15,0 km 28 perc 32 km/h 5-6 járat 

Döröske 15,8 km 38 perc 25 km/h 6-6 járat 

Egyházashollós 9,9 km 16 perc 37 km/h 13-13 járat 

Egyházasrádóc 16,1 km 27 perc 36 km/h 10-11 járat 

Felsőjánosfa 27,8 km 51 perc 33 km/h 9-10 járat 

Felsőmarác 18,4 km 30 perc 37 km/h 8-4 járat 

Halastó 13,9 km 21 perc 40 km/h 5-5 járat 

Halogy 15,3 km 27 perc 34 km/h 7-7 járat 

Harasztifalu 9,1 km 17 perc 32 km/h 11-9 járat 

Hegyháthodász 12,9 km 21 perc 37 km/h 4-4 járat 

Hegyhátsál 9,8 km 16 perc 37 km/h 14-17 járat 

Hegyhátszentjakab 25,1 km 46 perc 33 km/h 7-8 járat 

Hegyhátszentmárton 19,8 km 52 perc 23 km/h 3-5 járat 

Ispánk 39,8 km 93 perc 26 km/h 2-2 járat (csak átszállással) 

Ivánc 17,8 km 46 perc 23 km/h 9-8 járat 

Katafa 8,1 km 12 perc 41 km/h 15-16 járat 

Kemestaródfa 9,4 km 17 perc 33 km/h 11-11 járat 

Kercaszomor 42,1 km 60 perc 42 km/h 1-1 járat 

Kerkáskápolna 45,8 km 104 perc 26 km/h 4-3 járat (csak átszállással) 

Kisrákos 26,3 km 57 perc 28 km/h 9-7 járat 

Magyarnádalja 6,6 km 13 perc 30 km/h 9-11 járat 

Magyarszecsőd 5,0 km 9 perc 33 km/h 13-13 járat 

Nádasd 8,6 km 12 perc 43 km/h 20-21 járat 

Nagykölked 10,8 km 19 perc 34 km/h 11-9 járat 

Nagymizdó 11,0 km 19 perc 35 km/h 6-6 járat 

Nagyrákos 32,4 km 50 perc 39 km/h 10-10 járat 

Nemesrempehollós 13,5 km 23 perc 35 km/h 6-4 járat 
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Járás települései Távolság 
Átlagos uta-

zási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Őrimagyarósd 22,6 km 31 perc 44 km/h 7-8 járat 

Pankasz 29,2 km 60 perc 29 km/h 12-11 járat 

Pinkamindszent 11,6 km 20 perc 35 km/h 7-7 járat 

Rádóckölked 14,0 km 24 perc 35 km/h 7-8 járat 

Szaknyér 25,4 km 37 perc 41 km/h 3-1 járat 

Szalafő 40,8 km 89 perc 28 km/h 5-3 járat (csak átszállással) 

Szarvaskend 13,6 km 29 perc 28 km/h 6-6 járat 

Szatta 37,0 km 61 perc 36 km/h 3-3 járat (átszállással) 

Szőce 19,1 km 30 perc 38 km/h 7-7 járat 

Vasalja 7,3 km 14 perc 31 km/h 9-11 járat 

Velemér 50,7 km 70 perc 43 km/h 1-1 járat 

Viszák 22,8 km 31 perc 44 km/h 9-7 járat 

1.14-3. táblázat – Körmend elérhetősége a járás településeiről helyközi autóbusz járattal 

 

Helyi közösségi közlekedés: 

Helyi busztársaság nem üzemel, viszont vannak helyi buszjáratok (5db) melyet az Északnyugat – ma-

gyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemeltet.  A buszok közül naponta indul 1-1 járat az 1,1A,1B,2A 

viszonylaton és 3-3 járat az 1B és 2-es viszonylaton. 

 1-es buszjárat:”Autóbuszállomás – Horvátnádalja” útvonalon 

 1A buszjárat: „Autóbuszállomás – Felsőberkifalu” útvonalon 

 1B buszjárat: „Autóbuszállomás – Felsőberkifalu – Horvátnádalja” útvonalon 

 2-es buszjárat: „Autóbuszállomás – Bartók ltp. – Temető” útvonalon 

 2A buszjárat: „Autóbuszállomás – Temető –Bartók ltp.” útvonalon 
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1.14-7. ábra: Körmend helyi autóbusz hálózata 

1.14.3.2 Kötöttpályás 

 

1.14-8. ábra: A 21-es és 22-es számú vasútvonal 

Körmend vasútállomás a település észak-

középső részén található. A 21. sz. vasútvonal 

halad keresztül a településen, melyet a Szom-

bathely – Szentgotthárd – Jennersdorf főirány 

alkot. Mára a 22. sz. (Körmend-Zalalövő) és 923. 

sz. (Körmend – Németújvár) vasútvonalon meg-

szűnt a személyi forgalmú közlekedés. A 923. sz. 

vasútvonal 1959-ben szűnt meg és a pályát el-

bontották. A 22. sz. vasútvonalat 2009-ben zár-

ták be, de a pályát nem bontották el. 

Körmend vasútállomás az átépítés előtt 11 vágá-

nyú állomás volt, melyből 1 átmenő fővágány, 2 

csonka fővágány, 5 vonatindító és fogadó vá-

gány, 3 rakodó és tároló vágány funkciójú volt.  

Az állomás épülete 1910-ben épült szecessziós stílusban. 

A 21. sz. vasútvonal a hozzá tartozó állomásokkal és megállóhelyekkel a GYSEV tulajdonát képzik. 

Egyvágányú villamosított vasútvonal. 2010-ben lett villamosítva. Maximális forgalmi sebessége 120 

km/h. 
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Az állomás 2012-ben lett felújítva és 2013-ban adták át a gyalogos felüljárót és a P+R parkolót. Az 

állomáson és a vonalszakaszon ütemes menetrend működik. 

A körmendi állomásról 2 járási települést és 1 Körmendhez tartozó városrészt lehet megközelíteni 

vasúttal. A következő táblázat foglalja össze az eljutási időket és távolságokat. 

Járás települései Távolság Átlagos uta-
zási idő 

Átlagos utazási 
sebesség 

Átlagos napi járatszám 
(oda-vissza) 

Csákánydoroszló 9,0 km 6 km/h 90 km/h 19-19 

Egyházasrádóc 8,0 km 6 perc 80 km/h 20-19 

Horvátnádalja (Körmend) 5,0 km 3 perc 100 km/h 19-19 

1.14-4. táblázat – Körmend elérhetősége a járás településeiről vasúttal 

1.14.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Körmend településen, illetve a településhez tartozó közigazgatási területen összesen 3,7 km-nyi ke-

rékpáros infrastruktúra található kiépítve. Általában 1,5-2,0 m szélességű aszfaltozott kerékpárutak. 

Főbb útvonalak: 

Rákóczi út jobb oldalán Körmendi temetőtől indul a Batthyány utcáig aszfalt burkolatú kerékpárút. 

Innen a Dr. Batthyány utcán halad a Rába folyóig viacolor burkolatú jól elválasztott kerékpárút. A 

Rába folyó túloldalán folytatódik a kerékpárút a Hegyaljai utca mellett a 86-os főútig viacolor burko-

laton. 

A Rákóczi út mentén indul aszfalt burkolatú kerékpárút a IV. Béla király utcától kezdve és halad egé-

szen a Nefelejcs utcáig. Tovább a Rákóczi út és a Negyvennyolcas utca mellett halad a Nefelejcs utcá-

tól a Teleki utcáig aszfalt burkolatú közös gyalogos kerékpáros út. 

Kerékpártárolók: 

A településen belül minden fontosabb intézménynél található kiépített, vagy kihelyezett kerékpártá-

roló/támasz. A legtöbb kereskedelmi célú létesítmény előtt is található kihelyezett kerékpártámasz a 

vásárló vendégek részére. A telepített kerékpártámaszok viszont nem egységes megjelenésűek. A 

felújított belvárosi részeken modern új típusú támaszok találhatók, a sétálóutca mentén ennél ré-

gebbiek. Főként a Rákóczi utca mentén és a további városban lévő üzlethelységek előtt viszont kor-

szerűtlen támaszhelyek találhatók, amiket láthatóan nem szívesen használnak a helybeliek. 

Körmend vasútállomáson 180 fedett kerékpár-férőhely található. 

1.14.5 Parkolás 

Helyi közutakon, Körmend Városi Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt ma-

gánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozás, díjmente-

sen biztosított. A magánparkolóval ellátott kereskedelmi létesítményeknél a parkolás kifejezetten 

csak a vásárlók részére engedélyezett. 

Körmend vasútállomáson 2013-ban adták át a P+R parkolóhelyet ahol 43 parkolóhelyet alakítottak ki. 
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1.15 KÖZMŰVESÍTÉS 

A város közművesítése fokozatosan épült ki. Mára a település belterületén a teljes közműellátás biz-

tosított. Közműellátási hiányok a belterület peremén és a külterületen fekvő városrészekben fordul-

nak elő.  

1.15.1 Víziközművek 

1.15.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített terület utcáiban 52,7 km hosszban épült 

ki, ezzel a vízvezeték kiépítettsége a belterületen teljes körűnek tekinthető.  

Az ivóvízzel ellátott lakások száma a legutolsó statisztikai adatok alapján 4951 volt 2014. január 1.-én, 

ez a település lakásállományának 98,0 %-a. Az ellátottság jelzi, hogy Körmenden a lakosság 2%-a, kb 

230 fő számára nincs megoldva a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. Ezek ellátására a közhálózatra 

telepített 10 közkifolyó áll jelenleg rendelkezésre.  

A közüzemi vízellátásban nem részesülő telkeken élők a vízellátásukra a közkifolyókon kívül, házi ku-

takat is hasznosítanak, de azok vízminősége bizonytalan. Házi kutakat a fenntartási költségeik csök-

kentésére a közüzemű vízellátásban részesülők is használnak, elsődlegesen locsoló vízként. 

A vízellátottság fejlődés 

 

1.15-1. ábra: Vízellátottság fejlődése 2000-2014 között 

Forrás: KSH 

A diagram mutatja, hogy 2000-ben 4538 

lakás, az akkori lakásállomány 95,7 %-a 

rendelkezett vezetékes ivóvíz ellátással, 

2014. január 1-én pedig 4951 db, a jelen-

legi lakásállomány 98,0 %-a. 

(Meg kell jegyezni, hogy ez idő alatt a 

város népességszáma 8 %-kal csökkent, a 

lakásállomány pedig 7 %-kal nőtt.) 

Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer) 

 

 

A megyei területrendezési terv is mutatja, hogy a 

térség nagyon kedvező vízkészlettel rendelkezik. 

A térség települései önálló, vagy kistérségi rend-

szerekről ellátott. Körmend ellátása is saját vízbá-

zisról megoldott. Vízkészletére alapozott kistérsé-

gi regionális rendszerrel a szomszédos települések 

(Magyarnádalja, Vasalja) vízellátását is biztosítja. 
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1.15-2. ábra: Körmend területét érintő kijelölt hid-
rogeológiai B védőidom területe 

Vas-megyei Területrendezési Terv 2010 

A település a 27/2004(XII.25.) KvVM rendelet 

érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terüle-

ten fekszik. 

Körmend vízellátását a VASIVÍZ Zrt Vízszolgáltatási Üzemmérnöksége biztosítja. 

Körmend és térsége ellátására létesített regionális ellátó rendszer bázisa a Körmend közigazgatási 

területén üzemelő 14 mélyfúrású vízműkút. A vízmű kapacitása 4608 m3/nap. A kitermelt víz megfe-

lelő kezelését (vas- és mangántalanítást) követően kerül a hálózatba, a kiépített regionális és városi 

elosztóhálózat biztosítja a város, benne a hozzá tartozó külterületi városrészei mellett, Magyarnádal-

ja és Vasalja települések ellátását. A hálózati víznyomást a városban üzemelő 600 m3-es víztorony 

biztosítja. 

A közelmúltban a város vízellátásához a vízminőség javítására pályázati támogatással 3 korábban 

felhagyott kút helyett 3 új kutat létesítettek, a központi irányítótelepet korszerűsítették, új gépház is 

épült és az avult vízvezeték szakaszokból egyes szakaszokat átépítettek. 

Tüzivíz ellátás 

A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, biz-

tosítva ezzel a szükséges tüzivíz ellátást. 

Termálvíz ellátás 

A vízellátás keretében említeni kell a város termálvízellátását is. A városban fúrt termálkút lehetősé-

get adott termálfürdő létesítésére. A vállalkozó a város nyugati szélén építette meg és 2010-ben 

megnyitotta az 5 medencés (1 részben fedett élménymedence, 2 nyitott élménymedence, 1 részben 

fedett termálmedence és 1 fedett pancsolómedence) Wellness Thermálfürdőt. A fürdőt gazdaságta-

lansága miatt 2011-ben bezárták, azóta üzemen kívül van. 2014 őszén a város egyeztetve a tulajdo-

nossal, a fürdő újraindítását határozta el, ami még nem történt meg. A fürdő rentábilis üzemelteté-

séhez elengedhetetlenül szükséges kiegészítő létesítmény, szálloda építése és a medencék jelentő-

sebb hányadának téliesítésével a fürdő egész éves használatra alkalmassá tétele. 

1.15.1.2 Szennyvízelvezetés 

A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot létesítettek. A 

szennyvízcsatorna hálózat 35,6 km hosszban épült ki, ezzel a csatornahálózat a városközpont és az 

ahhoz kapcsolódó városrészek nagyobb hányadában kiépítésre került, a peremrészeken és a külterü-

leti városrészekben még nem városrész-szintű a csatornahálózat kiépítettsége. 
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Szennyvízelvezetés fejlődése 

 

1.15-3. ábra: Szennyvízelvezetés fejlődése 2000-2014 között 

Forrás: KSH 

A diagram mutatja, hogy 2000-ben 2998 

lakás, az akkori lakásállomány 63,2 %-a 

csatlakozott a közcsatorna hálózathoz, 

2014. január 1-én 4152 a lakásállomány 

82,2%-a.  

A csatornahálózat kiépítettsége nagyobb ellátottságot tenne lehetővé. A helyi tájékoztatás szerint 

pályázati támogatással 2014 év során jelentősen növelték a közhálózatra csatlakozást és további rá-

csatlakozások megoldása folyamatban van. Az újabb rácsatlakozásokkal az ellátottság mértéke lassan 

meg fogja közelíteni a vezetékes ivóvíz ellátottságot. 

Meg kell jegyezni, hogy a közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanokból a szennyvíz döntő há-

nyadát a talajba szikkasztják. Az ezzel okozott szennyezés a csatornahálózat fejlesztésének és a rá-

csatlakozás növelésének eredményeként az elmúlt 14 évben jelentősen csökkent. Míg a statisztikai 

adatok alapján 2000-ben 450 m3/nap-ra becsülhető a talajba szikkasztott szennyvíz mennyisége, 

2014. január 1.-re ez 185 m3/napra csökkent, s azóta megvalósított hálózati rácsatlakozások növelé-

sével ez a szennyezés még tovább csökkent. 

Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer) 

Körmend szennyvízelvezetési rendszerének üzemeltetője a VASIVÍZ Zrt Szennyvíz-szolgáltatási 

Üzemmérnöksége. 

Az Üzemmérnökség üzemelteti Körmend szennyvízgyűjtő hálózatát és az összegyűjtött szennyvizek 

kezelését szolgáló Körmendi regionális szennyvíztisztító telepét.  

A szennyvíztisztító telep kapacitása 2500 m3/nap. 

 

A szennyvíztisztító telep a város keleti szélén, a Rába 

mellé került elhelyezésre. A tisztított vizek befoga-

dója a Rába. 

 

A településen kiépített szennyvízgyűjtő hálózat gravitációs rendszerű és mélypontjairól átemelő mű-

tárgy biztosítja a szennyvizek továbbszállítását. 
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1.15.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés  

A településen belül a csapadékvíz elvezetése részvízgyűjtő területekre tagolódik. A csapadékvíz elve-

zetése kisebb részben zárt csapadékcsatornával történik, de többnyire nyílt árkos kialakítású, ame-

lyek hidrológiai rendezettsége nem jellemző. Így az árkok vízelvezető képessége korlátozott. Egyes 

szakaszai szikkasztó árokként üzemelnek, de jellemzően előfordul árokfeltöltések (pl. kocsi behajtó 

létesítése miatt), árokfeltöltődések feliszaposodás, illetve növényzettel való benövések miatt.  

Körmenden a városközpontban is, a belső területeken is jellemző a nyílt árkos elvezetés. Csak a na-

gyobb utak víztelenítésére épült zárt csapadékvíz elvezetés. A kisebb belső utakon a kiemelt szegély-

lyel próbálják a nagyobb utak árkaiba vezetni a csapadékvizeket.  

Csapadékvíz elvezetés műszaki hálózati rendszere 

A település felszíni vizei 

Körmend nyílt árkokkal és zárt csapadékcsatornával összegyűjtött csapadékvizeinek végbefogadója a 

város déli részén nyugat-kelet irányban áthaladó Rába-folyó, amelybe közvetlenül, vagy a mélyvona-

lakon haladó árkok, patakok, vízfolyások közvetítésével érkezik a felszíni víz a településről. Főbb vízfo-

lyásai: a Pinka-patak, a Csencsi-patak, a Felsőberki-patak, az Alsóberki-patak, a Szemcse-patak és a 

Nádaljai övárok. 

Körmend területén több kisebb nagyobb tó és kialakult bányató is található, amelyek a környezeté-

nek csapadékvizeit is befogadja. 

 

Vas-megyei Területrendezési Terv (2010) 

A megyei területrendezési tervből is látható Kör-

mend felszíni vizekben való bősége és a területén 

található záportározó is. 

A településen a legtöbb gondot a közművek közül a csapadékvíz elvezetés okozza. A helyiek tájékoz-

tatása szerint ennek rendezésére már korábban csapadékvíz elvezetési tanulmányt készíttettek, 

amelynek jóváhagyása, vízjogi engedélyének kiadása csak az érintett állami tulajdonú, illetve kezelésű 

területek tulajdonosi, kezelői hozzájárulásának hiánya miatt maradt el. A város tervezi a tanulmány-

terv felülvizsgálatát és engedélyeztetési eljárásának újbóli elindítását. 
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Vas-megyei Területrendezési Terv (2010) 

A település természeti adottsága a vízeróziónak 

kitettsége, amelyet a megyei TrT is rögzített. 

1.15.2 Energiaközművek 

1.15.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

1.15.2.1.1  Villamosenergia ellátás 

Körmend villamosenergia igényeit a pécsi központú E.ON-ÉDÁSZ Hálózati Zrt. biztosítja.  

Villamosenergia ellátottság változása 

 

1.15-4. ábra: Villamosenergia ellátottság változása 2000-
2014 között 

Forrás: KSH 

A diagram jelzi, hogy a lakásállományt 

meghaladó a villamosenergia ellátottságot 

igénybevevő ingatlanok aránya.  

Ezt az egyes ingatlanoknál előforduló többlet fogyasztó helyek és a külterületi, volt kiskertes, illetve 

egyéb villamosenergia ellátást igénylő ingatlanok indokolják. Ebből a lakosság ellátottságára követ-

keztetni nem lehet. E vonatkozásban mértékadó a szolgáltató ellátottságra vonatkozó megállapítása, 

hogy az ellátottság teljes körű. 

Műszaki hálózati rendszere 

Körmend villamosenergia ellátására a Szombathely-Vép és Hévíz 400/132 kV-os alállomások között 

üzemelő 132 kV-os főelosztó hálózaton érkezik a villamosenergia. A 132 kV-os főelosztóhálózat táp-

lálja a település keleti oldalán üzemelő 132/22 kV-os nagy-/középfeszültségű alállomást, ahonnan 22 

kV-os középfeszültségű elosztóhálózatok fűzik fel a fogyasztói transzformátorállomásokat. A fogyasz-

tói transzformátor állomásokról induló kisfeszültségű elosztóhálózatról történik a fogyasztói igények 

kielégítése. 
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Vas-megyei Területrendezési Terv (2010) 

A Körmendi alállomásról a 132 kV-os 

főelosztóhálózatot továbbépítették Körmend város 

beépített területének északi szélén, nyugati irányba 

továbbhaladva a Szentgotthárd alállomást táplálja. 

A település közigazgatási területét érintő 132 kV-os főelosztóhálózatok és 22 kV-os középfeszültségű 

hálózatok is jellemzően föld feletti vezetésűek. A 22 kV-os elosztóhálózatok egy-egy szakasza a város, 

központi belterületén már földalatti kivitelezésűek. 

A település közvilágítása városközpont, főbb utak, lakótelep területét kivéve jellemzően a kisfeszült-

ségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel megoldott. Ez a kiépített közvilágítás sem a megvi-

lágítás mértékében, sem energiafogyasztás szempontjából, sem a település arculatának javítása te-

kintetében nem nevezhető korszerűnek.  

1.15.2.1.2  Földgázellátás 

Körmend földgázzal való ellátása 1985-ben valósult meg.  

Földgáz ellátottság fejlődése 

 

1.15-5. ábra: Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2014 között 

Forrás: KSH 

A diagram mutatja, hogy 2000-ben 2218 

lakás, az akkori lakásállomány 46,8 %-a 

rendelkezett vezetékes földgázellátással, 

2014. január 1-én 2490 lakás, a lakásállo-

mány 49,3 %-a.  

 

A földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását valósították meg, 

csökkentve a jelentősebb környezet terhelést okozó hagyományos energiahordozó fűtési célú hasz-

nosítását. 

Műszaki hálózati rendszere 

Az FGSZ Zrt kezelésében levő Jánosháza-Gellénháza-Nagykanizsa között üzemelő nagynyomású szállí-

tóvezetékről Pókaszepetknél kiépített leágazású szállítóvezeték szállítja a gázt Körmend-

Csákánydoroszló-Szentgotthárd átadó állomásáig. Körmend gázellátásának bázisa a Körmendi átadó 

állomás, ahonnan induló nagyközép-nyomású vezeték képezi a település ellátásának gerincét. A 

nagyközép-nyomású gerincvezeték táplálja a körzeti nagyközép-/középnyomású gáznyomáscsökken-
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tőt, de egyes nagyobb fogyasztók ellátása közvetlenül a gerinchálózatról kiépített bekötéssel megol-

dott. A nagyközép-nyomású vezeték a település belső területét déli és keleti irányból övezi. 

 

 

Vas-megyei Területrendezési Terv (2010) 

A város fogyasztóinak ellátását a GDF-SUEZ csoport-

hoz tartozó ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. biztosít-

ja. 

 

1.15.2.1.3  Távhőellátás  

Körmend távhőellátás hőbázisának és hőtávvezetékeinek jelenleg az üzemeltetője a Régióhő Kft, 

amely Körmend, Szentgotthárd, Vasvár távhőellátását szolgáltatja.  

Távhőellátottság alakulása 

 

1.15-6. ábra: Távhőellátottság alakulása 2000-2014 között 

Forrás: KSH 

A statisztikai nyilvántartás a 

távhőellátottságot csak 2004-től jelzi, de az 

ellátás kiépítése1985-ben indult. 2004-ben 

1498 lakás, az akkori lakásállomány 31,0 %-

a részesült távhőellátásban. 2014. január 

1-én 1702 lakás, a lakásállomány 33,7 %-a 

rendelkezett távhőellátással. 

A vezetékes energiahordozókkal, a földgáz- és távhőbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű 

termikus energiaellátását valósították meg, a kettő összesen a lakásállomány 82,9 %-ban biztosította 

2014. január 1.-én a környezetbarát hőellátás lehetőségét. A lakásállomány mintegy 17 %-ában a 

jelentősebb környezet terhelést okozó hagyományos energiahordozót hasznosítják jelenleg is fűtési 

célú hőtermelésre. 

Műszaki hálózati rendszere 

A városban a távhőszolgáltatást 1985-ben építették ki a lakótelep termikus célú hőellátására. A lakó-

épületek és kapcsolódó intézmények ellátására kiépített hőbázis primer energiahordozója földgáz. A 

városban építettek még egy fa-apríték tüzeléses hőbázist is. 

Az ipari park területén hulladék és biomassza tüzelésű hőbázis létesítését tervezik. 
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A közelmúltban hálózat és hőközponti korszerűsítést valósítottak meg pályázati támogatás segítségé-

vel. 

1.15.2.1.4  Egyéb energiaellátás 

A városban kiépített vezetékes energiaellátással a lakásállomány 82,9 %-a számára (távhőellátottság 

33,7 %, fűtési célú gázellátottság 49,2 %) biztosított az automatikus üzemvitelű termikus célú ener-

giaellátás komfortja. A lakásállomány 17,1 %-ában azonban ma is a környezetet erősebben terhelő 

hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítják. Ezeknél az ingatlanoknál hőtermelésre a 

szén és a fa használata a jellemző, bár vezetékes gázzal nem rendelkező területen a kistartályos PB 

gáz használata is előfordul. 

Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően meg kell említeni, hogy a háztartásoknak szol-

gáltatott éves gázmennyiség csökkenése (2000-ben 2739 ezer m3, 2013-ban 1999,2 ezer m3 volt, 

miközben a fűtési célú gázfogyasztók száma 2218-ról 2487-re növekedett) jelzi, hogy egyre többen 

igyekszenek csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes gazdasági nehézségekkel küzdő ingatlantulaj-

donosok a fenntartási költségeiknek csökkentése érdekében rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést 

részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas hagyományos energiahordozó hasznosítására, 

költségeiknek csökkentésére a termikus hőellátásukat földgáz helyett nem vezetékes energiahordo-

zóval oldják meg. A hagyományos energiahordozó használatának növekedésével azonban a település 

környezetterhelését is növelik. 

1.15.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetősé-
gei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben 

háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és hasznosí-

tásának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló energiahordozók 

különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz halmozódó káros 

hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgál-

ják. 

 

 

Vas-megyei Területrendezési Terv (2010) 

A hazánkban is, s benne Körmenden is elérhető meg-

újuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a 

vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus 

energia. Ezek előfordulása az ország területén nem 

egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhe-

lyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, vala-

mint a felszín alatti geológiai adottságok. 
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Szélenergia 

 

1.15-7. ábra: A szél energiája Magyarországon 

Forrás: Bartholy – Radics – Bohoczky (2003); Dr. 
Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai 

Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alap-

ján kialakuló szélenergiát a szélkerék alkalmazásával 

közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosí-

tani. Az ősi hasznosítású elvek alapján kialakított 

„szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint 

szélerőművel közvetlen villamosenergia termelhető. 

Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az 

ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján 

rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 

 

1.15-8. ábra: Az évi átlagos szélsebességek 
[m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarorszá-

gon (2000-2009) 

Forrás: www.met.hu 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségei-

ben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél energiá-

ját. A térképről is leolvasható, hogy Körmend és tér-

sége nem fekszik a szélenergiát nagyon kedvezően 

hasznosítható területen, de hasznosítási lehetősége 

nem zárható ki. Szélerőmű létesítési szándékot azon-

ban a település számára meghatározóbb szempontok 

alá kell vetni.  

A település megjelenését, arculatát, látványát nem 

ronthatja, a település fejlődését biztosító távlati célja-

it nem korlátozhatja. 

Napenergia 

 

1.15-9. ábra: A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos 
évi összege Magyarországon (2000-2009) 

Forrás: www.met.hu 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján ren-

delkezésre álló napenergia, mint megújuló energiafor-

rás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollek-

torok segítségével termikus célú energiaellátásra, 

elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb 

mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel 

kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előál-

lítására alkalmasak. 
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1.15-10. ábra: Az évi átlagos napfénytartam 
(óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti 

időszakalapján 

Forrás: www.met.hu 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a 

földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek válto-

zóak az ország területén. A meteorológiai adatok és 

mérések alapján, a szélenergia hasznosítási lehető-

ségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehető-

ségének területi vetülete is rögzíthető.  

 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 

energiáját. Körmend területén 1900-2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 

amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal ter-

mikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a 

hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi hasz-

nosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett napkol-

lektorokról, napelemekről.  

Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása 

várható Körmenden. A fotovoltarikus energiahasznosító berendezések tömeges gyártásának az elin-

dulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a hasznosításának inten-

zív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így helyi jelentőségű marad.  

Vízenergia 

 

1.15-11. ábra: Vízimunkálatok Magyarország terüle-
tén (1921) 

Forrás: (Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú 
Zoltán) Magyar Tudomány A Magyar Tudományos 

Akadémia lapja. 1999. augusztus Tudomány és politi-
ka a magyar századokban/A magyarországi vízi ener-

gia hasznosításának száz éve 

A vízfolyások esésével, mint megújuló energia-

forrással lehet energiát termelni, amelynek 

hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, 

majd annak továbbfejlesztésével kialakították a 

vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia 

termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a 

nagyobb vízszint-változású és duzzasztható vízfo-

lyások alkalmasak, így előfordulásuk Magyaror-

szág térképéről leolvashatók. 

Mai Magyarország területén vízenergia termelési 

lehetőséget kínál a Rába, a Duna egyes szakaszai, 

Tisza egyes szakasza, a Körösök és a Dráva-folyó. 

Körmenden a Rába kínálja a vízerőmű építésének lehetőségét. A Rába folyó Körmendnél már koráb-

ban is biztosította a folyó energiájának hasznosítását. A vízerőmű magántulajdonban van, így Kör-

mend városa a hasznosításából profitálni nem tud, jelenleg a Szombathelyi Vízerőmű Kft üzemelteti.  
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A jelenleg üzemelő vízerőmű teljesítőképessége 400 kW, éves energiatermelése 2800 ezer kWh, 

amelyet szabadpiacon értékesít a vízerőmű tulajdonosa. Jelenleg az átvevő a Magyar Áramszolgáltató 

Kft.  

A vízerőmű üzemeltetője tervezi egy újabb duzzasztó létesítését a Rábán, ahol 298 kW 

villamosenergia termelését tudná megoldani. Mint új létesítmény a KÁT rendszerén keresztül szeret-

né a termelt villamosenergiát értékesíteni. 

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulladékok-

ból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével 

fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és 

villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható. 

 

1.15-12. ábra: Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek 

Forrás: Pylon Kft. 

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Körmend területén is van lehető-

ség. Az elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak, mert 

bár az elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO2 közel egyensúlyban van, 

csak amíg az oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a környezet terhelő kibocsá-

tás az beépített területen jelentkezik. 

Természetesen a biomassza hasznosítás lehetősége Körmenden is biztosított, de megfontolandó, 

hogy telepítése csak olyan környezetben célszerű, ahol a környezetterhelés növekedése felvállalható. 

(Iparterületen) 

Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják előfor-

dulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő hőszivaty-

tyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  

A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására 

hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas. 

A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan rendelkezés-

re állását bemutató térképet. 
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1.15-13. ábra: Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására alkalmas területe 

Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László Felsőpannon alapján, 1962. Forrás: dr. Barótfi István: Környezet-
technika (Mezőgazda Kiadó)  Geotermikus energia – Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának terü-

letei 

A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását kedvezőbben meg-

valósítani. A földhő hasznosítására Körmend területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata 

telken belül realizálható. A ténylegesen előforduló hasznosításáról információ nem áll rendelkezésre, 

energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó megtakarító 

hatása. 

A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére az 50-80 oC-os vízkészletből van reálisan lehetőség, amely 

termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja, de energetikailag komplexebb hasznosításra 

korlátozottan ad lehetőséget. 

A település természeti adottságát hasznosítva létesítették azt a termálkutat, amely a termálfürdő 

ellátását biztosította. Sajnálatosan azonban jelenleg a termálfürdő nem üzemel. 

1.15.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg 

megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a 

termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz, vagy távhő hasznosításával biztosított, helyi hőbázis 

segítségével. 

Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a szigetelé-

sek, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) beruházások, épü-

letgépészeti felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló meg-

újuló energiaforrás hasznosítása nem ismert, erről információ nem áll rendelkezésre. 

 

1.15.3 Elektronikus hírközlés 

1.15.3.1 Vezetékes hírközlés 

Körmend vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. jogelődje építette ki és 

üzemeltette, jelenleg a Magyar Telekom biztosítja. A soproni szekunderközponthoz tartozó, 47-es 
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primer központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. Körmend a 94-es körzetszámon 

csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

 

1.15-14. ábra: A távbeszélő fővonalak alakulása (2000-
2013) 

Forrás: KSH 

Jelenleg 3649 egyéni lakásfővonal üzemel, 

ez a jelenlegi lakásállomány figyelembe 

vételével 72,2 %-os ellátottságot jelent. 

Azonban ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény 

kielégített. Az ellátottság korábban valamivel nagyobb volt, de a mobiltelefon használatának elterje-

désének hatására a vezetékes távközlési igények száma csökkent. A mobiltelefonok használatának 

növekedésével magyarázható az is, hogy a statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2000-ben 46 

db, mára csak 7 db nyilvános távbeszélő állomás üzemel. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi 

hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült. A lakótelepen és a városközpontban már a 

vezeték földalatti elhelyezésű.  

Az ágazati nyilvántartás szerint a településen 60 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre. 

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást is a múlt század utolsó évtizedében építették 

ki. 

 

1.15-15. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások 
számának alakulása (2000-2013) 

Forrás: KSH 

2000-ben 3012 lakás, az akkori lakásállo-

mány 63,5 %-a, 2013-ban 3576 lakás, a 

lakásállomány 70,8 %-a vette igénybe a 

kábel TV szolgáltatást. 

A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 7 vezeté-

kes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen közülük is 

van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez a városban. 

 

1.15.3.2 Vezeték nélküli hírközlés  

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség biz-

tosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken – 

elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Voda-

fone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. 
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Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 7 szolgálta-

tót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik 

szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresztül biztosítják. 

1.15.4 A közmű kiszolgálás, a közművesítettség fennálló konfliktusai 

A település érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik. Közművekkel kapcsolatosan 

fennálló konfliktus a településen a szennyvízelvezetésével kapcsolatban jelentkezik, mivel a felszín 

alatti vízminőség védelme szükségessé teszi a szennyvíz okozta szennyezés felszámolását. Ezért: 

 A csatornázott területen a kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra nem csatlakozó ingatlanok rá-
csatlakozását meg kell oldani. 

 A még nem csatornázott területen, különösen ahol a vezetékes ivóvíz hálózat már kiépítésre 
került a közcsatorna hálózat kiépítését meg kell oldani. 

A település felszíni vizekben nagyon gazdag, ezért település szintű közműfejlesztést igénylő feladat a 

felszíni vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés megoldása, a településen áthaladó élővizek fogadóké-

pességének a javítása és azok vízminőség védelmének biztosítása, valamint a klímaváltozás hatására 

várható szélsőségesebb csapadékesemények zavarmentes elvezetésének biztosítása. 

A közművek jelenlegi területfoglalása is konfliktus-teremtő adottság. A településen a racionálisabb 

közműelrendezés, közműfektetés felszín felett és felszín alatt egyaránt fontos nem csak a közterüle-

tek látványának, hasznosításának javítására, hanem biztosítani kell helyet a fasorültetés lehetőségére 

is, amely a klímaváltozás okozta felmelegedés mikrokörnyezeti hatás javítása érdekében szükséges. 

A település energiaellátása által okozott környezet terhelés csökkentése, az energiaellátás fenntart-

hatóságának javítása a megújuló energiahordozók hasznosításával. 

A konfliktusok között kell említeni a településen jelenleg üzemelő közvilágítást, amely sem műszaki 

kivitelezésében, sem energiagazdasági szempontból nem megfelelő. A közvilágítás energiagazdálko-

dási szempontú, arculatépítő és közbiztonság javító hatása érdekében mennyiségi és minőségi fej-

lesztést igényel. 
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1.16 KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

1.16.1 Földtani közeg, talaj 

A település földtani közeg, talajtani adottságai a 1.12.1. fejezetben kerültek ismertetésre. E fejezet-

ben a területfejlesztést, területhasználatot befolyásoló földtani—, talajtani adottságokat ismertetjük: 

A mezőgazdasági művelés számára megtartandó térség „kiváló termőhelyi adottságú szántóterülete-

ket” és a „jó termőhelyi adottságú szántóterületeket” a területrendezési tervek határolják le. Kör-

mend közigazgatási területén nem található sem kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, sem jó 

termőhelyi adottságú szántóterület. A termőföldek közepes vagy annál gyengébb minőségűek. 

(Lásd:1.16-1. ábra, maximális talajértékszám: 100) 

 

………  30-20 

………  50-40 

 

1.16-1. ábra: Talajértékszám Körmenden 

Forrás: MTA ATK TAKI Agrotopográfiai adatbázisa 

A Rába menti területek vízerózió által érintettek (Lásd:1.16-2. ábra). A VMTrT alapján Körmend föld-

tani veszélyforrás területének övezete nem érinti a települést.  

A közigazgatási területen nitrátérzékenynek minősülő területeket az 1.16-3. ábra tünteti fel. Látható, 

hogy szinte a teljes közigazgatási területet érintett.  

 
 

1.16-2. ábra: Kivonat VMTrT Vízeróziónak kitett területe
8
 

övezetét pontosító tervlapból 

……. Vízeróziónak kitett terület övezetét pontosítása 

1.16-3. ábra: Nitrátérzékeny területe 

(Forrás: www.teir.hu) 

                                                           
8
 Ezt a térségi övezetet az OTrT 2014. január 1-jével hatályos módosítása megszüntette 
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Nyílt karszt területek nem találhatóak Körmend területén. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján hozzáférhető adatbázis alapján (adatbázis dátu-

ma: 2015.01.16.) Körmend közigazgatási területén található 1 db bányatelek, a Körmend II. kavics 

védnevű bányatelek, valamint 1 db kutatási engedéllyel rendelkező terület, a Körmend (0131/6-7,13-

14 hrsz.) homok, kavics. 

1.16.2 Felszíni és a felszín alatti vizek 

A település vízrajzi adottságait az 1.12.1. Természeti adottságok fejezet ismerteti. 

A felszíni vizek állapota 

Körmend a Rába vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez tartozik. A település legjelentősebb felszíni vízfo-

lyása a Rába folyó, mely a Duna egyik legjelentősebb jobb parti mellékvízfolyása, Győrnél torkollik a 

Mosoni-Dunába. Vízjárására a szélsőségesség jellemző. Éves szinten több árvíz veszélyezteti Körmen-

det. A folyó legkisebb és a legnagyobb vízhozama között igen nagy a különbség. A Rába folyó a szent-

gotthárdi szakasz kivételével többnyire elfogadható minőségű. A Rába állapota a torkolati szakasz 

közelében - az oxigénháztartás jellemzőit tekintve jó (II. osztályú), a tápanyagháztartást illetően a 

közepes vízminőségi kategóriába tartozik.  

Körmend felett érkezik a Rábába a Pinka patak. A víztest erősen módosított, ökológiai besorolása 

nem jó.  

A felszín alatti vizek állapota 

Körmend a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz szempontjából érzékeny fel-

szín alatti vízminőség-védelmi területen levő település.  

Körmend vízellátását 14 db mélyfúrású kút biztosítja, rétegvízből. A település területén 1 db 600 m3-

es medence (víztorony) működik. A rendszer működtetését a Vasivíz ZRt végzi. A szomszédos Vasalja 

és Magyarnádalja települések lakossága is Körmendről kapja az ivóvizet. Az ivóvíz kutakból kitermelt 

vizekben az EU és hazai jogszabályokban előírt határértéknél magasabb arzén, vas- és mangántartal-

mat mutattak ki. A „Körmend térségi vízmű ivóvízminőség javítása” című projekt (KEOP) keretén belül 

megtörtént a gépház felújítása, korszerűsítése, és 3 új víztermelő kút is létesült.  

A Körmendi vízbázis védőterületei: (lásd 1.16-4. ábra) 

 Belső védőterület: a belső védőterületnek nincs felszíni metszete, 10 m sugarú bekerített bel-

ső védőterülettel minden kút rendelkezik.  

 Külső védőterület: nincs felszíni metszete, nem került kijelölésre 

 Hidrogeológiai „A” védőterület: nincs felszíni metszete, nem került kijelölésre 

 Hidrogeológiai „B” védőterület: összesen 6 db védőidomot határoztak meg, melyek közül egy 

rendelkezik felszíni metszettel. Az érintett kutak jele: V, VII, XI.  
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1.16-4. ábra: Körmendi vízbázis védőterületei  

Forrás: www.nyuduvizig.hu 

A felszín alatti vízminőség-védelem szempontjából érzékeny területeket a területrendezési tervek 

térségi övezeti tervlapjai is lehatárolják, a VMTrT a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-

védelmi övezeti tervlapja, amely majd pontosításra szorul az OTrT 2014. január 1-én hatályba lépett 

országos vízminőség-védelmi övezet tervlapja alapján.  

  

1.16-5. ábra: Kivonat VMTrT kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezeti terv-

lapból 

1.16-6. ábra: Kivonat az OTrT országos vízminőség-
védelmi övezet tervlapjából 

A felszín alatti vizek legjelentősebb potenciális szennyező forrása a közcsatorna-hálózatba be nem 

kapcsolt területeken az egyedi szennyvízgyűjtőkből a talajba, ill. a felszín alatti vizekbe szivárgó 

szennyvíz.  

Körmenden elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna üzemel. A közcsatornába bekapcsolt lakások 

aránya 2013-ban 82 % volt (forrás: www.teir.hu). Hiányzó területek Alsó- és Felsőberki, Horvátnádal-

ja és a Rábán aluli területek. A település saját szennyvíztisztítóval rendelkezik. A szennyvíztisztító ma 

már biztosítja az előírt tisztítási határértékeket, mivel megépült az előkezelő. A szennyvíztisztító te-

lepre 1400 m3/nap mennyiségű szennyvíz érkezik. A telep kapacitása 2000 m3/nap. A 2013 évben a 

szennyvízhálózat bővítését célzó KEOP pályázat eredményes volt. Jelenleg a munkálatok befejezésé-

nél tartanak.  
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Ipari jellegű létesítmények által okozott talaj-, felszín alatti víz-, vagy felszíni víz szennyeződésről nincs 

tudomásunk. 

1.16.3 Levegőtisztaság és védelme 

Körmend levegőminőségére vonatkozó konkrét adatok nincsenek, a településen, illetve közvetlen 

környezetében állandó üzemelésű immisszió-mérő állomás nem található.  

A településen belül nincs jelentős légszennyezést kibocsátó forrás. A pontforrások légszennyező ha-

tása főként lokális, vagy nem szennyező. 2008 óta eltelt időszakban Körmend levegőminősége nem 

romlott jelentősen. Körmenden 2013-ban kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét a melléklet 

tartalmazza. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az or-

szág területét légszennyezettség szerint zónákba sorolja. Körmend a 10-es kategóriába „az ország 

többi területéhez” tartozik.  Szennyező anyagonkénti besorolásuk az A-tól F-ig (csökkenő sorrendben) 

terjedő skálán az alábbi: 
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1.16—1. táblázat: A Körmendre jellemző zónacsoportok légszennyező anyagok szerint 

A levegő minőségét Körmenden alapvetően a közlekedés határozza meg. Főként a 8. sz. főút mentén 

érezhető a forgalom okozta káros emisszió. A várost elkerülő M8-as gyorsforgalmi út megépítése 

után érezhető lesz majd a javulás.  

Körmenden viszonylag magas a távfűtésbe bekapcsolt lakások aránya (31%). A feladatot a Régióhő 

Kft végzi. A cég sikeresen pályázott a KEOP 5.4.0 pályázati programban, mely keretén belül többek 

közt lecserélik a távhővezetékeket, energiatakarékos szivattyúkat építenek be. Körmenden 1985-től 

kezdődően épült ki a gázhálózat, mely az évek során egyre bővült. 2006-ban a lakásállomány kb. fele 

volt rácsatlakoztatva a gázhálózatra.   

                                                           
9 F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

10 E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

11 O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

12 D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 
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1.16-7. ábra: Körmend évenkénti szennyezőanyag kibocsátásának alakulása (kg) 

Forrás: LAIR - Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer www.okir.kvvm.hu 

 

1.16-8. ábra: Légszennyező telephelyek elhelyezkedése Körmend területén 

Forrás: OKIR area – Mi van a környezetemben? www.okir.kvvm.hu 

A telephelyek vonatkozásában az első négy telephely szennyezőanyag kibocsátása szembeötlően 

magasabb a többinél. A településen összesen 16 bejelentett légszennyező telephely működik. A leg-

nagyobb, és mennyiségileg is kiugróan magas szennyező 2013-ban az Egis Gyógyszergyár, ez után 

következik a Rendészeti Szakközépiskola, valamint a Serenzo fafeldolgozó üzem. Az 1.16—2. táblázat 

tartalmazza az első hat legnagyobb légszennyező telephelyet, és azok légszennyező telephelyek 

szennyezőanyag kibocsátásait 2013-ban. 

Rangsor Telephely Szennyezőanyagok Mennyiség 
(kg/év) 

1. Egis Gyógyszergyár Zrt. Egis Gyógyszergyár 
NyRt. Körmendi Gyáregység (9900 Kör-
mend Mátyás király u. 65.) 

Szén-dioxid, Etil-alkohol, Nit-
rogén oxidok, Szén-monoxid, 
Szilárd anyag, Kén-oxidok 

8 143 498 

2. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola Ok-
tatási Intézmény (9900 Körmend Alkot-
mány u. 5.) 

Szén-dioxid, nitrogén oxidok, 
szén-monoxid 

1 528 157 

3. Serenzo Kft. fafeldolgozó üzem (Legény u. 
28-30.) 

Szén-dioxid, Szén-monoxid, 
Nitrogén oxidok, Szilárd 
anyag, Összes szerves anyag 
C-ként, Kén-oxidok 

992 135 

4. Balázs István Takarmánykeverő üzem (9900 
Körmend Rákóczi F. u. 125.) 

Szén-dioxid, Nitrogén oxidok, 
Szén-monoxid, Szilárd anyag, 
Kén-oxidok 

391 064 
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Rangsor Telephely Szennyezőanyagok Mennyiség 
(kg/év) 

5. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság kazánház (Szabadság 
tér 5) 

Szén-dioxid, Nitrogén oxidok, 
Szén-monoxid, Kén-oxidok 

229 806 

6. Ferrosüt Sütö- és Édesipari Kft Körmendi 
Sütőüzem (Nefelejcs u. 12) 

Szén-dioxid, Nitrogén oxidok, 
Szén monoxid 

143 139 

1.16—2. táblázat: Körmend első hat legnagyobb légszennyező telephelye 2013-ban 

Forrás: www.okir.kvvm.hu/lair 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezet (enyhébb levegőtisztaság-védelmi határérté-

kek megengedettek) a településen nem került kijelölésre. 

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekinthető az ökológiai háló-

zat területei és a Natura 2000 területek.  

1.16.4 Zaj- és rezgésterhelés  

Körmend közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. A településre 

nem készült stratégiai zajtérkép. Az üzemi- és közlekedésre vonatkozó zajterhelésre 

vonatkozóan nem állt rendelkezésünkre adat.  

Közúti zajterhelés 

A településen halad keresztül a 8. sz. főút. Az átmenő forgalom igen nagy, időszakosan 

kiemelkedő, mely a főút közvetlen közelében található építményeket, illetve a benne élők 

egészségét hosszú távon jelentősen károsíthatja. Az Ipari út megépítésével a település 

tehergépjárművek általi terhelését sikerült csökkenteni.  

A tervezett M8-as gyorsforgalmi út megépítése, mely a település belterületétől északra fog 

haladni, várhatóan csökkenteni fogja a 8-as út forgalmát, így a zajterhelés jelentősen 

csökkeni fog a főút mellet.  

Vasúti zajterhelés 

A településen halad keresztül a 21-es számú Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal. A vasúti 

közlekedésből származó zajok csökkentése érdekében a lakossági szakaszok mentén a GYSEV 

zajvédő falakat épített. A fővonal zajterhelésével kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre 

információ. 

Üzemi zajterhelés, szolgáltatásokból eredő zajterhelés 

A településen jelenleg nem működik olyan ipari, mezőgazdasági létesítmény, mely jelentős 

zajterhelést okozna környezeti zajtól védendő épület térségében. 

1.16.5 Hulladékkezelés 

Körmenden a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. A 

települési szilárd hulladék begyűjtését 2013.január 1-től a Müllex Közszolgáltató Kft. végzi. 

Az összegyűjtött hulladékot a Harasztifalu községben lévő hulladéklerakóba szállítja. A 
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közszolgáltatás a település lakott területein teljes. A gyűjtőedényeket hetente egyszer ürítik. 

A lakossági szelektív gyűjtés csak részben valósult meg Körmenden, de a városban 15 helyen 

szelektívgyűjtő konténerek találhatók, melyeket használhat a lakosság. A házhoz menő 

szelektív gyűjtést négyhetente végzik. Az önkormányzat évente egy alkalommal lomtalanítást 

végeztet a város közigazgatási területén. 

Körmend tagja a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásnak. A társulás sikeres pályázata révén Körmenden új hulladékudvart létesítettek, 

ahol a szelektív válogatás, konténeres tárolás, valamint ártalmatlanítás folyik.  

 

1.16-9. ábra: Összes keletkezett hulladék megoszlása 2012-ben  

Forrás: HIR – Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer –www.okir.kvvm.hu 

 

 

1.16-10. ábra: Összes elszállított települési szilárd hulladék mennyiségének alakulása Körmenden 2006—
2013 (kg) 

Forrás: KSH 

Körmenden a veszélyes hulladékok mennyisége a 2007-2012-es években közel azonos volt.  
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1.16-11. ábra: Összes keletkezett veszélyes hulladék 2007—2012 (kg) 

Forrás: HIR – Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer – www.okir.kvvm.hu 

 

 

1.16-12. ábra: Hulladéktermelő telephelyek előfordulása Körmend területén 

Forrás: OKIR area – Mi van a környezetemben, www.okir.kvvm.hu 

Körmenden összesen 47 telephelyen keletkezik bejelentés köteles mennyiségű hulladék. 2012-ben a 

legtöbb hulladék a Vasivíz Zrt.-nél keletkezett (szennyvíztisztító telep), őt követte az Ada Hungária 

Bútorgyár. Az alábbi táblázat tartalmazza azon 8 körmendi telephelyet, ahol a tevékenységek során a 

legtöbb hulladék keletkezik. Az utánuk következők telephelyeken mennyiségileg már jóval kevesebb 

hulladék keletkezik. 

Rangsor Adatszolgáltató ügyfél Hulladékmennyiség (kg) 

1. Vasivíz Zrt. – Körmendi szennyvíztisztító telep 1 670 960 

2. Ada Hungária Bútorgyár Kft – Bútorgyártó üzem 811 604 

3. Babati És Társa Húsfeldolgozó És Kereskedelmi Szolgáltató Kft 
– húsfeldolgozó üzem 

482 942 

4. Egis Nyrt. – Egis Gyógyszergyár NyRt. Körmendi Gyáregység 400 230 

5. Alcufer Kft. – hulladékgyűjtő telep 296 494 

6. Szakály Faipari Kft. - Fűrészüzem 243 160 

7. CAR-INSIDE Kft. - szabászati üzem 235 090 

8. Tesco-Globál Áruházak Zrt. - áruház 147 516 

1.16—3. táblázat: Körmend, tevékenységük során legtöbb hulladékot eredményező telephelyei 2012-ben 

Forrás: www.okir.kvvm.hu 
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A települési folyékony hulladék elszállításáról Körmenden a Vasi Ja-SA Kft gondoskodik. A közcsator-

nába bekapcsolt lakások arány 2013-ban 82 % volt (forrás: www.teir.hu). A település saját szennyvíz-

tisztító teleppel rendelkezik, melynek korszerűsítése megtörtént.  

Körmenden az elmúlt években sikeresen pályáztak a csatornahálózat bővítésére. A beruházás jelen-

leg is folyamatban van, Alsóberkifalu, Felsőberkifalu, valamint Horvátnádalja településrészek csatla-

koztatása történik a meglévő hálózathoz. A szennyvíztisztító telep fejlesztése nem szükséges, a kívánt 

kapacitás rendelkezésre áll. az 1.17—13-as ábra mutatja, hogy az elmúlt években a körmendi lakások 

hány százaléka volt bekötve a közcsatornába.  

 

1.16-13. ábra: A közcsatornába bekapcsolt lakások aránya Körmenden (%) 

Forrás: TEIR, REMEK 

1.16.6 Árvízvédelem 

Körmend területén áthalad a Rába-folyó. A településre a folyó 168-as fkm-énél lép be és a várost a 

147-es fkm-énél hagyja el. A városon áthaladó szakaszán fogadja be a Pinka patak és további pata-

kok-árkok által szállított vizeket és szállítja tovább a Rábát befogadó Dunáig. A Rába Győrnél torkollik 

a Dunába, a Duna jobb parti folyója.  

A Rába a vízgyűjtőjéről a csapadékesemények, hóolvadás hatására időszakosan változó mennyiségű 

vizet szállít, amely a folyón árhullámok kialakulását okozza, amelyek a mélyebben fekvő part menti 

sávot elöntik.  

Az árhullámok levonulásakor a víz kiterülése vagy a nagyvízi meder élig, vagy a védműig tart. Kör-

menden, a Rába bal partján és jobb partján is rövidebb hosszabb szakaszon az árhullámok elleni vé-

delmet az árvízvédelmi töltés, vagy magas parti fekvés biztosította.  

Az árvízi védekezés a Rába 147-168 fkm-ek közötti szakaszon a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgató-

sághoz tartozik. 

A közelmúltban a Rábán levonult árhullámok közül néhány az eddig mért legmagasabb vízszintet 

(LNV) meghaladták, ez szükségessé tette a jelenleg érvényben levő MÁSZ felülvizsgálatát. 74/2014 

(XII.23.) BM rendelet rögzíti az új MÁSZ-t. A Rába nyugat felöl Körmendre lépésénél, a 168-as fkm-nél 

az új MÁSZ 194,98 mBf, a várost keleti oldalon a Rába 147-es fkm-énél hagyja el, ahol a mértékadó 

árvízszint 184,18 mBf. A biztonságos árvízvédelmet nyújtó védvonal magasságára a rendelet a mér-

tékadó árvízszint felett további egy m-es biztonsági magasítást ír elő.  

A védmű, illetve a nagyvízi meder él és a Rába medre közötti terület hullámtér, amelynek területét az 

árhullámok idején víz borítja, ezért hasznosításánál az időnkénti víz alá kerülését figyelembe kell ven-
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ni. A hullámtéri terület hasznosítási lehetőségét a 83/2014 (III.14.) kormányrendelet „a nagyvízi me-

der, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításá-

ról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 

vonatkozó szabályokról” rendelet szabályozza. 

Árvízvédelem keretében meg kell említeni az árvízi védekezés számára biztosítandó 10 m-es védeke-

zési sávot, amelyben semmi építmény nem helyezhető el. Továbbá a mentett oldalon 110 m-es, a 

hullámtéri oldalon 60 m-es sávot, amelyen belül felszín alatti munkálatok csak nagy gondossággal, az 

illetékes hatóság hozzájárulásával végezhetők. 

Meg kell még említeni a Rába menti mélyebben fekvő területet, amelyre jellemző a magasabb talaj-

vízállás is. A Rába magas vízállásával egyidejűleg emelkedő talajvízszint rövidebb-hosszabb ideig a 

felszín felett is megjelenhet. Ilyen vízállásos terület alakulhat ki a város déli részén a Rába folyó térsé-

gében.  

1.16.7 Környezetvédelmi konfliktusok 

 Rába szélsőséges vízjárása miatt gyakoriak az árvizek 

 belvízveszélyes területek 

 csapadékvíz elvezetése fejlesztésre szorul 

 vízbázis sérülékenysége, felszíni szennyeződésre való érzékenysége 

 vízeróziónak kitett területek a település déli részén 

 nitrátérzékeny területek 

 8. sz. főút mentén magas légszennyezés és zajterhelés 

 a meglévő szennyvízcsatorna-hálózatra nem mindenhol kötöttek rá 
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1.17 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY 

KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)  

1.17.1 Építésföldtani korlátok 

1.17.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei  

Körmend közigazgatási területén a rendelkezésünkre álló információk, adatok szerint alábányászott 

területek nem találhatók. 

A rendelkezésünkre álló információk, adatok szerint Körmenden nem találhatók a területek beépíthe-

tőségét, fejlesztését korlátozó barlangok, pincék.   

1.17.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek  

Az Országos Felszínmozgásos Kataszter szerint Körmenden nincs felszínmozgással érintett terület. A 

hatályos településrendezési eszközök nem határolnak le csúszás- vagy süllyedésveszélyes területeket.  

1.17.1.3 Földrengés veszélyeztetett területei  

Körmend a szeizmikus zónatérkép szerint a 3. szeizmicitási zónába tartozik, földrengés szempontjából 

közepesen veszélyeztetett térség. (Az ország területe 5 zónába sorolt). 

1.17.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.17.2.1 Árvízveszélyes területek  

A vízügyi ágazat által árvízzel veszélyeztetett települések között szerepel Körmend. Az előforduló 

nagyobb árhullámok levonulásakor a víz kiterjed a nagyvízi meder élig. A védekezés a nagyvízi me-

der élnél, illetve a védelmet adó védvonalnál történik.  

 

Vas-megyei Területrendezési Terv (2010) 
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A Rába folyó északi oldalán, a bal partja 

mellett hosszabb-rövidebb szakaszon 

védelmet nyújtó töltést létesítettek, de 

jellemző, hogy a víz a nagyvízi meder élig 

kiterjed. A terület topográfiai adottságá-

ból eredően a víz kiterjedése jelentős 

területet érint. 

1.17.2.2 Belvízveszélyes területek  

A település területét érintő átfogó területrendezési tervekben belvíz veszélyeztetett terület nem 

szerepel. 

1.17.2.3 Mély fekvésű területek  

A településen korábbi rendezési tervekben is jelölt mély fekvésű területek nincsenek. Mélyebben 

fekvő területek a patakok-árkok medre menti sávok. 

1.17.2.4 Árvíz- és belvízvédelem 

A településen a Rábán, a Pinkán levonuló árhullámok árvízi eseményeket okoznak. Az árhullámok 

levonulásakor így árvízvédelmi intézkedésekre van szükség, amelyet a város katasztrófavédelmi 

terve tartalmaz. 

A település mély fekvésű területeinek védelme vízelöntés esetén helyi városi feladat, a városi ka-

tasztrófavédelem feladatai közé tartozik. 

 

 

Vas-megyei Területrendezési Terv (2010) 



 

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

159 

1.17.3 Egyéb korlátozó tényezők 

1.17.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok  

Körmend közigazgatási területén kedvezőtlen morfológiai adottságokról nincs tudomásunk. 

1.17.3.2 Mélységi, magassági korlátozások 

A rendelkezésünkre álló információk, adatok szerint Körmend közigazgatási területén mélységi- és 

magassági korlátozással érintett terület nincs. 

1.17.3.3 Tevékenységből adódó korlátozások 

Közműlétesítmények: 

• Szennyvíztisztító telep védőövezete: 500m  

• Közművezetékek jogszabályokban előírt védőterületei, 

Közlekedési létesítmények: 

• 8. sz. főút tengelyétől 100-100 m külterületen.  

• Országos közutak védőterülete: külterületen 50-50m, 

• vasút védőterülete külterületen 50-50m. 
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1.18 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

Körmend közigazgatási területén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján hozzáférhető 

adatbázis alapján (www.mbfh.hu, adatbázis dátuma: 2015.01.16.) 1 db bányatelek, a Körmend II. 

kavics védnevű bányatelek, valamint 1 db kutatási engedéllyel rendelkező terület, a Körmend 

(0131/6-7,13-14 hrsz.) homok, kavics található. 
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1.19 VÁROSI KLÍMA  

Korunk egyik legjelentősebb globális kihívása a klímaváltozás, mely minden ember életminőségére 

hatással van. Az éghajlatváltozás okai és következményei legnagyobb arányban a települési területe-

ken koncentrálódnak. A településeknek a klímaváltozás emberi életminőségre gyakorolt kedvezőtlen, 

káros és veszélyes hatásainak mérséklésére fel kell készülniük, azokra hatékony válaszlépéseket kell 

tenniük. 

„II.3.3. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia jövőképe (tervezet) 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia egy-egy dekarbonizációs és adaptációs jövőképre (vízióra) tá-

maszkodik:  

 Dekarbonizációs jövőkép: „átmenet a fenntarthatóság felé”. Magyarország a gazdasági versenyké-

pesség és növekedés, a társadalmi jólét és a szegénység elleni küzdelem, valamint az éghajlatvédelem 

szempontjait egyaránt figyelembevevő pályán fokozatosan áttér az alacsony szén-dioxid kibocsátású 

gazdaságra. Az áttérés elsődleges hajtóereje nem a nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés, 

hanem a fenntarthatóság felé történő átmenet nemzetstratégiai céljainak elérése, különösen a fosszi-

lis tüzelőanyagoktól való függés mérséklése, az anyag- és energiatakarékos technológiák térnyerése, 

a megújuló energiaforrások elterjedése vonatkozásában.  

 Adaptációs jövőkép: „felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!” Hazánk az éghaj-

latváltozás valószínűsíthető következményeit tekintve Európa egyik legsérülékenyebb országa. Az 

éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmigazdasági következmé-

nyeinek elhárítása érdekében az alkalmazkodás és a felkészülés teendői – elsősorban a vízgazdálko-

dás, a mezőgazdasági termésbiztonság, valamint a természeti értékeink és az emberi egészség meg-

óvása terén – már rövidtávon beépülnek a szakpolitikai tervezésbe és a gazdasági döntéshozatalba.” 

A káros hatások mérséklése (mitigáció) és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás (adaptáció) 

érdekében javasolt intézkedések az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő területek köré cso-

portosíthatók 13: 

 klímabarát településszerkezet, területhasználat 

 zöldfelületi rendszer 

 klímatudatos építészeti megoldások 

 klímabarát közlekedés 

 energiagazdálkodás 

 fenntartható vízgazdálkodás és települési kommunális infrastruktúra. 

A településszerkezet és területhasználat akkor mondható klímabarátnak, ha hozzájárul a kibocsátá-

sok csökkenéséhez, valamint mérsékelni képes a kedvezőtlen hatásokat, és segíti az adaptációt is. A 

klímabarát településszerkezet, területhasználat kialakításának módja a klímabarát elvek adaptálása a 

településrendezési eszközökbe, melyek az alábbiak: 

 az utazási szükségletek mérséklése, közlekedési összekapcsoltság optimalizálása, 

 közösségi közlekedés preferálása és hálózatainak területi optimalizálása, 

                                                           
13

 Forrás: Belügyminisztérium – VÁTI Nonprofit Kft. (2011.), Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok 

klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről, Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest 
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 a légszennyezést okozó termelő tevékenységek távoltartása, illetve térbeli optimalizálása, 

 a nagyobb fokú felmelegedést eredményező területhasználati formák arányának mérséklése, 

 takarékos területhasználat, a városi funkciók, beépítés (környező rurális települések, 

természetközeli, illetve mezőgazdasági területek urbanizálódásának) területi terjeszkedésé-

nek mérséklése, megállítása illetve optimalizálása, 

 többközpontúság erősítése, 

 kompaktság, tagolás, 

 átszellőzés biztosítása, 

 magas biológiai aktivitásérték és kiterjedt zöldfelületi rendszer 

Körmend esetében városi hősziget kialakulásáról nem beszélhetünk. A település e tekintetben sze-

rencsés elhelyezkedése, úgy mint a nyújtott, kelet-nyugati kiterjedése, településszerkezete, és úthá-

lózata mind kedvezőek a város átszellőzése szempontjából. A településen nem jellemzőek a nagy 

kiterjedésű burkolt felület, melyek a mikroklimatikus viszonyokra kedvezőtlenül hatnának. Megjegy-

zendő, hogy a bevásárlóközpontok parkolóiban kialakulhatnak kellemetlen légköri viszonyok, amíg az 

ültetett facsemeték kellő méretüket el nem érik.  

A település területén a legfontosabb hideg levegő keletkezési hely a Várkert területe, mely 33 hektá-

ros kiterjedésével „Körmend tüdejének” is nevezhető.  

Nem túl szerencsés azonban az ipari gazdasági területek elhelyezkedése a városban, melyek a telepü-

lés északi, valamint nyugati oldalán helyezkednek el. A település ezekről az oldalakról nyitott, nem 

védi zöld sáv. Az uralkodó szél pedig ezekből az irányokból érkezik, tehát a lakóterületek védtelenek 

az esetleg érkező káros anyagoktól.   

A zöldfelületi rendszer főként az adaptációt segíti, de hozzájárul a mitigációhoz is. A zöldfelületek a 

klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást az alábbiak szerint segítik elő: 

 hűtési hatás, hideg levegő keletkezési helyeket jelentenek a városszövetben, 

 hősziget-hatás csökkentése a párologtatásnak és árnyékolásnak köszönhetően, 

 felüdülést biztosít a lakosok számára a meleg nyári napokon, 

 átszellőztető hatás, 

 csapadékvíz elszivárgásának elősegítése, 

 hozzájárul az árvízvédelemhez, 

 rekreációs, sportolási lehetőség, közösségi élet színtere. 

A települési zöldfelület a káros hatások csökkentéséhez az alábbiak szerint járul hozzá: 

 a növényzet levegőtisztító hatása csökkenti az üvegházhatású gázok koncentrációját a leve-

gőben: szén-dioxid, szálló por megkötése, oxigén-kibocsátás, 

 hűtési hatása által csökken a környező területek hűtési energiaigénye – „természetes légkon-

dicionálás”, 

 szemléletformáló hatás (környezetbarát közlekedési módok iránti igény növelése). 

A felsorolt pozitív hatások kellőképpen csak megfelelő nagyságú és egészséges zöldfelületek esetén 

jelentkeznek. 

Körmend zöldfelületi rendszer elemeit, hálózatosságát részletesen ismerteti az 1.13. fejezet. A városi 

klíma és levegőminőség alakulása szempontjából kedvezőtlen, hogy egyes zöldfelületi elemek nem 

alkotnak összefüggő rendszert, ezáltal kevésbé tudják a város zöldfelületei a levegőáramlást és az 

átszellőzését segíteni. A város zöldfelületi rendszerében az egyes szigetszerű elemek hideg levegő 
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keletkezési helyeket jelentenek. Közülük kiemelendő szerepe van a Várkertnek, melynek növényzete 

a levegőminőség javításában is szerepet játszik. 

A klímatudatos építészeti megoldások alkalmazása keretében a helyi építészeti szabályozás és építé-

szeti kultúra fejlesztése során a következőkre érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni: 

 energiatudatos építészet népszerűsítése (alacsony CO2 kibocsátású épületek, passzívházak), 

 háztartások energiafogyasztásának csökkentése, megújuló energiaforrások felhasználásának 

szorgalmazása, 

 víztakarékossági, újrahasznosítási megoldások integrálása az építészetbe, környezetbarát épí-

tőanyagok alkalmazása, 

 fűtési energiafogyasztás minimalizálása, 

 energia-, költség- és káros anyag kibocsátás elemzés készítés az épületek teljes életciklusára 

vonatkozóan 

 épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (árvízbiztos építés, 

megfelelő szigetelés, beázás-veszély megszüntetése). 

A klímatudatos építészeti megoldások alkalmazására jelenleg kevés példa található Körmenden. A 

város környezetvédelmi programja a települési környezet védelme érdekében tartalmazza a megúju-

ló energiaformák felhasználását. A törekvések megvalósítása jelentősen hozzájárulhat a városi klíma 

további javításához, így ezen célok elérése ösztönzendő.  

A városi klímát javító energiagazdálkodás alapja a minél kevesebb energiafogyasztás, illetve azoknak 

az energiahordozóknak az alkalmazása, amelyek kevésbé terhelik a környezetet. 

Energiafogyasztás csökkentése: 

 a meteorológiai adottságok, a téli hideg, a nyári meleg hatást kezelni tudó, energiatudatos 

szemléletű beépítési javaslat készítése, amely településrendezési eszközökkel, terület-

felhasználási javaslattal, illetve építési hely-kijelöléssel, természetes védelmet adó növényzet 

telepítésével biztosítható (a fűtési és hűtési hőfogyasztást csökkentő megfelelő átszellőzés 

lehetőségét, de egyidejűleg a szélhatás kitettségének a hatáscsökkentését is szolgáló épület 

elhelyezés, épület-tájolás, növénytelepítés javaslattal)  

 meteorológiai adottságot kompenzáló építés-technológia alkalmazása 

 energiatudatos szemléletformálással, cél a takarékos energiafogyasztás (energiatakarékos 

berendezések használata, céltudatos energiafogyasztás, „túlzott”-igény csökkentése) 

Energiahordozó struktúra javítása: 

 energiahordozó kiválasztásnál meghatározó szempont legyen a környezetterhelés csökkenté-

sére való törekvés (nemcsak a fogyasztási helyen, hanem az energiahordozó előállításának a 

helyén is) 

o elsődlegesen a hagyományos nem vezetékes energiahordozók szerepét kell csökkenteni 

o a környezetbarát vezetékes energiahordozók mellé minél nagyobb arányba kellene be-

vonni a megújuló energiahordozók hasznosítását 

A várható klímaváltozás hatáskompenzálása: 

 klímaváltozás egyik hatása a felmelegedés. A felmelegedés elleni településrendezési eszkö-
zökkel elérhető természetes védelem mellett a hatás kompenzálása csak korrigáló energiael-
látással érhető el. Korrigálásra bel-téren klímaberendezések alkalmazása javasolható, amely-
nek vezetékes primer energiahordozó előállítása és hasznosítása is terheli a környezetet. 
Kedvező lehetőséget, kisebb környezeti terhelést kínálna e célra primer energiahordozóként 
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a megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítása, amelyre napelem segítségével 
biztosított a lehetőség. A megújuló energiahordozóval történő klímahatás kompenzálása 
azonban beruházásában költségigényes, megtérülése lassú, akadályozza az elterjedését. A 
hagyományos energiahordozóval üzemelő klímaberendezés üzemeltetése költségigényes, 
amely szintén korlátozza használatának terjedését.  

 Körmenden is a megújuló energiahordozók közül az energetikailag és gazdasági szempontból 

is a napenergia hasznosítása javasolható 

 

A városi klímát érintő vízgazdálkodás alapja a megfelelő környezeti állapothoz szükséges vízháztar-

tás biztosítása és a vízzel való igényesebb gazdálkodás megoldása 

A városi klíma kialakításában szerepet játszó másik meteorológiai tényező a csapadék, amelynek a 

levegő páratartalmának az alakításában van fontos szerepe. Az intenzívebben beépített területen a 

magasabb hőmérséklet mellett amúgy is jelentősebb a párolgás, de a túl-burkolt területekről a csa-

padékvíz gyorsan lefut, kellő víz-visszatartás hiánya tovább fokozza a levegő szárazságát, amely rontja 

az emberi közérzetet. Természetes javítása a településrendezési eszközök segítségével érhető el, 

amiben szabályozni lehet a burkoltság mérséklését és a kötelező zöldfelület és vízfelületek kialakítási 

arányának a növelését. Közművesítéssel a páratartalom növelését, az épített környezet hűtését meg-

felelő vízbeszerzéssel és locsolás alkalmazásával lehet. A víztakarékosság is fontos szempont ezért a 

helyi vízbeszerzés lehetőségét és a csapadékvíz visszatartásának biztosítási lehetőségét előtérbe kell 

állítani a kellemes városi klíma biztosításához. 

Körmend kedvező élő vízi gazdagsága miatt ennek megoldására csak az intenzívebb beépítésű város-

részek területén kell foglalkozni. 

Klímabarát közlekedés: 

Könnyen belátható hogy a városok környezetterhelése jelentős részben a közlekedésből fakad. Fon-

tos tehát, hogy ezen a területen is előrelépést érjünk el. Ehhez alapvetően négy eszköz van a kezünk-

ben: 

 Az első a közlekedési kereslet csökkentése, ennek megoldása többek között a jelenlegi város-

szerkezetet átalakítva, több kisebb központtal rendelkező, úgynevezett policentrikus város-

szerkezet létrehozásában rejlik. 

 A második a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatások biztosítása elérhető áron. Egyér-

telmű tapasztalat, hogy ahol a lakóhelyekről a város nagy része gyorsan és kényelmesen elér-

hető közösségi közlekedési eszközökkel, az emberek szívesen választják ezt az alternatívát. 

 A harmadik a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatásokat elsősorban környezetbarát 

járműállománnyal célszerű biztosítani. Környezetbarát a vasúti közlekedésben a dízel vonta-

tás helyett villamos vontatású járművek, míg az autóbusz közlekedés terén minimum a leg-

korszerűbb (most EURO6) dízelmotorral hajtott buszok beszerzése, ha lehetséges, akkor 

hybrid és elektromos járművek alkalmazása. 

 A negyedik a környezetbarát egyéni közlekedési módok ösztönzése – ezen a területen a leg-

fontosabb a gyalogos és kerékpáros közlekedés minél kedvezőbb feltételinek kialakítása (me-

lyeknek pozitív egészségügyi hatásai sem elhanyagolhatóak!) 

Körmend településen még nem sok alakult meg a fent említett lehetőségek közül. Viszont a városnak 

szüksége lenne egy új helyi buszhálózatra, és felmerül a lehetőség, hogy környezetkímélő járműpar-

kot szerezzenek be. A Körmend és Szombathely között kialakított vasúti közlekedés villanyvontatással 
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működik, ami már egy környezetkímélő megoldás. A térségi célú és a települési kerékpáros kapcsola-

tok fejlesztésével szintén elősegíthető a klímabarát közlekedés, ha az emberek biztonságos és kijelölt 

kerékpáros útvonalon közlekedhetnek, szívesebben választják ezt az utazási formát. Tehát folytatni 

kell mind a városban, mind a környezetével összekapcsolt kerékpárutak létesítését. 
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
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2.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

Körmend a Nyugat – Dunántúli régió fontos ellátást biztosító, kis-központi szerepet vivő 10 – 15 000 

fős városai közé tartozik. A város történelmileg kialakult helyen a Rába folyó átkelőhelyénél létesült, 

több út, de jelesül a máig fennmaradt É – D-i (86. sz. főút) és a K – Ny-i (8. sz. főút) kereszteződésé-

nél, amelyet a vasút – sajnos csak egy ideig, mert ma a Németújvár és Zalalövő irányú hiányzik – 

megerősített. 

Járási és kistérségi központ, járási szinten 47, kistérségi szinten 25 település ellátását végzi, ami ter-

mészetesen több szolgáltatás esetén (kórház, turizmus, oktatás, stb.) nem fedi pontosan a közigazga-

tás által adott kereteket/határokat.  

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban tervezett/rögzített nagyvárosi vonzás kör-

zetek nem érintik Körmendet, de helyzete a szombathelytől és Zalaegerszegtől való közel azonos 

távolság, a nyugati határ közelsége, a történelmileg megélt önállóság miatt jónak mondható, hisz 

ezek a városok keveset adnak, de keveset is visznek el Körmend elől. A megyei fejlesztési koncepció 

hasonlóan a nagy közlekedési tengelyek találkozási helyeként jelöli a várost, kiemelve logisztikai lehe-

tőségeit.  

Az OFTK több területpolitikai célja illik jól Körmend jövőképéhez, ilyenek (csak pár szóban) a határ-

menti infrastruktúra hálózatok jobb kihasználása, amikor azok folytatódnak (8. sz. főút>>M8, 21. sz. 

vasúti törzsh. vonal), az elérhetőség fejlesztése munkához és beszállításhoz. Természeti és épített 

örökségünk felhasználása a minőségi fejlesztés területein. Konkrétan a megyei koncepcióban is meg-

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

fejlesztése, Körmend térségében a logisztikai tevékenység bővítése; határokon átívelő gazdaságfej-

lesztési, foglalkoztatási és képzési együttműködések támogatása; megújuló energiák fenntartható 

hasznosítása (termál-, bioenergia), kiemelt térségi brand-ek kialakítása a turisztikai szektorban. 

A megye országgal közös területfejlesztési céljai közül, a város jövőképével jó egyezést mutat a mun-

kaerő megtartása, a természeti és épített környezetünkkel való hatékony és fenntartható gazdálko-

dás és a szakképzési rendszer és a területi igények összehangolása. Külön ki lehet emelni a Batthyány 

kastély tervezett rendeltetéseinek és kulturális turizmus és a minőségi helyi termékek bemutatásá-

nak optimálishoz közeli összekapcsolását. A megye programja a térségre a fentiekhez hasonlóan 

hangsúlyozza: Fontos feladat a közlekedés hálózati fejlesztések eredményeként javuló logisztikai po-

zíciók kihasználása, illetve a helyi gazdaság megerősítése, különös tekintettel a mezőgazdaságra (pl. 

gyümölcstermesztés, állattenyésztés), helyi termékek kisipari feldolgozására, illetve a helyi kötődésű 

kkv-k működésének bővítésére. Az Őrségben, így a szlovén nemzetiségiek által is lakott Rábavidéken 

a közúthálózat fejlesztése mellett különösen fontos a helyi épített és természeti értékeken és termé-

keken alapuló turizmus feltételrendszerének a javítása. 

A Vasi Hegyhát – Rábamente „ezer apró csoda földje” egyesülés alapszabálya és programja is a helyi 

értékeken alapuló turizmus integrált fejlesztését hangsúlyozza. 

Körmendet az OTrT szerkezeti lapja szerint átszeli a 8. sz. főút – az M8. sz gyorsforgalmi út É-ról elke-

rüli – érinti a 86. sz főút, amelyik a terv távlatában nem válik gyorsforgalmú úttá, csak Szombathelyig. 

A vasúti kapcsolatok változatlanok maradnak, azaz országos törzshálózat marad. Az országos kerék-

párút hálózat a közelben, az országhatárral párhuzamosan halad. A terület erdőgazdálkodási és ve-

gyes területhasználati kategóriába sorolt.  



 

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

168 

Az OTrT következő övezetei érintik Körmendet: országos ökológiai hálózat övezete, kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület övezete, tájképvédelmi szempontból kiemelt terület övezete, országos vízmi-

nőség-védelmi terület övezete, nagyvízi meder területének övezete, a többi övezet nem. Az É-i erdő-

területek kivételével a többi övezet a Rába öntésterülete. 

A megyei TrT a korábban hatályos OTrT alapján készült, így itt csak a láthatóan változatlanul megfele-

lő szerkezeti tervet és két övezeti tervet vettünk figyelembe. Vas megye szerkezeti terve Körmend 

térségében pontosítja az OTrT elemeit, (infrastruktúra hálózat és területfelhasználás) amelyek tar-

talmuknál fogva nem változtak egyikben sem. Az ökológiai hálózat országos övezetét a megyei terv – 

a védettségekre alapozva – magterületre, ökológiai hálózat területétre és puffer területre bontja, a 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek a tervben pontosodnak. 

A szomszédos települések közül csak Magyarszecsőd (K-i szomszéd) tervez a 8. sz. főút mentén Kör-

mend közigazgatási határát elérő ipari területet, amelynek esetleges védőtávolsága a város területé-

re átnyúlhat. A többi település nem tervez Körmendet érintő változást. 

Körmend Településfejlesztési Koncepciója szerint a város jó hírű, sajátos arculatú, jól lakható, kulturá-

lis, ipari, kereskedelmi és oktatási központ, stabil gazdaság kellő számú és minőségű munkahelyet 

nyújt, polgárainak magas szintű életfeltételeket tud biztosítani minden szinten. Logisztikai adottságait 

kihasználja mind az ipar, mind a turizmus fejlesztésére. A város képes lesz élni a Batthyány család 

múltjának és ebből itt maradt szellemi és építészeti hagyományainak sugárzásából adódó lehetősé-

gekkel. 

IVS Szlogenje: „Gazdag örökség – Értékes jövő”. A gazdasági fejlesztések egyik alapja, ha a város hosz-

szútávon megteremti az infrastrukturális, a gazdasági és a humán „erőforrás” feltételeit és fejleszté-

sét egyaránt. Körmend térségi szerepkörének erősítése érdekében ki kell használnia az itt kereszte-

ződő utak szolgáltatásának növeléséből (M 8. gyorsforgalmi elkerülő) és a Zalalövő – Körmend vasút-

vonal szerepének növeléséből adódó előnyöket. A minőségi életkörülmények biztosításaként a ter-

mészeti értékek fenntartását, a történelmi városszerkezet rehabilitálását és megújítását és a lakhatá-

si feltételek javítását hangsúlyozza. A helyi kultúrához és közművelődéshez kapcsolva a helyi lakosság 

és a turistakén érkezők kiszolgálásának magasabb színvonala fontos. A szociális biztonság megterem-

tése érdekében az intézményrendszer fejlesztését irányozza elő. 

A településszerkezeti terv alakulása egy hosszú folyamat, amely 2001-ben indult, 2014-ben találjuk az 

utolsó lépést, és még nem zárult le. A terv folyamatának alakulása jól kifejezi a város és vezetői szem-

léletének változását, és a mindenkori helyzettel való élni igyekvését. A 2001-ben jóváhagyott tervben 

még a „mindent beépíteni” jelleg dominál, amely 2008-ra jelentősen visszavett az új utak, új beépíté-

sek területeiből. A 2014-es terv a Rába árterének elsősorban a beépített területeire koncentrál, és azt 

javítja a lehetőségek között. 
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2.2 TÁRSADALOM 

2001 és 2013 között Körmend lakosságszáma nagyobb mértékben csökkent a megyei átlagnál. Az 

öregedési index magasabb az országos átlagnál. 

A 2011-es Népszámlálás alapján a háztartások vizsgálata során megállapítható, hogy Körmenden a 

házaspárok, illetve élettársi kapcsolatban élő háztartások aránya magasabb, ebből következően pedig 

az egyszülős háztartások aránya alacsonyabb, mint az országos átlag. A háztartásokra jutó foglalkoz-

tatottsági arány meghaladja mind az országos, mind a megyei átlagot. A város iskolázottsági szintje 

magasabb a járási, a megyei és az országos átlagnál is. A munkanélküliségi ráta 2009 óta csökkent a 

járás egészében. A városra és térségére is az országos átlagnál alacsonyabb munkanélküliség jellem-

ző. Körmenden kedvező jövedelemmel rendelkeznek a munkavállalók, megyei és országos összeha-

sonlításban is. A lakóegységek közül sok a négy vagy több szobás ingatlan, és a lakások felszereltsége, 

komfortfokozata is igen jó. 

Körmenden mind a hátrányos, mind a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók száma 

csökkent 2013 és 2014 között. Mindkét óvodában kiemelten foglalkoznak a sajátos nevelési igényű 

gyermekek fejlesztésével és nevelésével.  

A városban az egészségügyi alapellátás keretében a felnőtt háziorvosi, felnőtt fogorvosi, gyermekor-

vosi, gyermek- és ifjúsági fogorvosi a szakellátás keretében járóbeteg-ellátás és fekvőbeteg ellátás 

biztosított. Járási szinten, Körmenden biztosított bölcsőde. Szociális alapszolgáltatások keretében az 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szen-

vedélybetegek nappali ellátása, fogyatékkal élők nappali ellátása, családsegítés és szociális foglalkoz-

tatás biztosított. Szociális szakellátás keretében idősek átmeneti elhelyezésére szolgáló ellátás (gon-

dozóház) és az idősek bentlakásos elhelyezésére szolgáló ellátás (Unger László Idősek Otthona) bizto-

sított. A városban működő átmeneti elhelyezést biztosító intézményben magas a várakozók, ezen 

belül az időskorú, soron kívüli felvételre szorulók száma és aránya. A városban gyermekjóléti szakellá-

tás működik gyermekvédelmi alapellátás keretében. 

Körmenden a kultúra mozgatórugója az önkormányzat által működtetett Körmendi Kulturális Köz-

pont, Múzeum és Könyvtár, amely a körmendi és térségi lakosok minden korosztálya számára színes 

tevékenységpalettát kínál. Körmend a „Vasi Hegyhát–Rábamente - Ezer apró csoda földje” turisztikai 

térség fő kezdeményezője, legfontosabb turisztikai értéke a Batthyány kastély és parkja. A városban 

nagy hagyománnyal rendelkezik mind az amatőr, mind a profi sportélet. A 2014-ben felújított városi 

sportcsarnok mellett számos létesítmény biztosít helyszínt a sportolni vágyók számára. A korszel-

lemmel párhuzamban jelennek meg világban népszerű új sportágak is. Az egyesületek között a labda-

rúgás, kosárlabda, kézilabda, stb. mellett a vízi sportok is képviseltetve vannak. 
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2.3 GAZDASÁG 

Körmend a Nyugat-Dunántúli Régióban, Vas megyében fekszik. Vonzáskörzete kiterjed az Őrség szin-

te teljes területére. Korábban kiterjedt a szentgotthárdi kistérségre is, de Szentgotthárd jelentős gaz-

dasági fejlődése miatt folyamatosan átvesz a saját kistérségére kiterjedő funkciókat Körmendtől. 

Körmendnek sem regionális, sem megyei szerepköre nem jelentős, a legszervesebb kapcsolatrend-

szert számára kistérsége jelenti. 

Vas megye területrendezési tervében a Vas megyei települések besorolása igazgatási és ellátó funk-

ciójuk és a megállapított vonzáskörzetük nagysága alapján történt. Ezen elvek szerint Körmend teljes 

körű városi központ. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban  Körmend, a Szombathely-Zalaegerszeg-

Nagykanizsa regionális tengely mentén helyezkedik el. Körmend a policentrikus, együttműködő vá-

roshálózati rendszer egyik eleme. Szombathely és Zalaegerszeg fejlesztési alközpontok körzetében, 

két regionális jelentőségű közlekedési tengely találkozásánál elhelyezkedő kistérségi központ. Két 

megyeszékhely, Szombathely és Zalaegerszeg, valamint az ipari centrummá váló Szentgotthárd egy-

aránt 30 km-en belül van. 

A város közlekedésföldrajzi kapcsolatai jók. A 86-os és a 8-as út Szombathely, Zalaegerszeg, Szent-
gotthárd felé biztosít jó elérési lehetőséget, ezentúl Ausztriával, Szlovéniával és Horvátországgal ösz-
szeköttetést. Vasútvonalak tekintetében a keleti irány csak Szombathely érintésével vehető igénybe, 
egyébként az adottságok azonosak a közútéval. 

Nagytérségi kapcsolataiban jelentős a Graz-Szombathely-Szentgotthárd-Zalaegerszeg térségében a 
mintegy 80 km sugarú körben kirajzolódó új hármashatármenti városrégió kialakulása.  Ezen kívül 
része a Pannon Eurorégiónak és a PHARE CBC határon átnyúló együttműködést támogató program-
nak. 

Körmend ipara versenyképességét elsősorban a rendelkezésre álló, felszívható munkaerő-felesleg 

hiánya korlátozza. A munkaképesség lakosság jelentős része számára jelenleg magasabb munkabére-

ket kínálnak a burgenlandi (Ausztria) foglalkoztatók, illetve a szentgotthárdi Opel-gyár. A keresleti 

oldal kielégítését tekintve, a jelenlegi iparszerkezete ¼-e minősíthető csak beszállító jellegűnek.  Je-

lentős országos terítésű, vagy nagy volumenű exportra termelő cégek mögül hiányzik jelenleg a lo-

gisztikai infrastruktúra (intermodális áruszállító központ, raktárbázis). 

Körmend kereskedelme és szolgáltatása keresletkorlátos: a város és kistérsége lakosságára épülhet.  

A vendéglátás és idegenforgalom fellendülését jelenleg a szálláshely-kínálat szűkössége, illetve a 

programkínálat szűkössége korlátozzák. Magyarország idegenforgalmi pozícióját az EUR-ral szemben 

tartósan alacsony HUF-árfolyam határozottan javította. A magyar idegenforgalmi célpontok között 

jelenleg elsősorban programkínálati verseny van, amelyben Körmendnek 3 kitörési pontja van: 

1) a Batthyány-Strattmann kastély köré szerveződő kulturális, konferencia-turizmus. 

2) falusi turizmus erőteljes fejlesztése a helyi adottságokra (pl. lovas panziók) és a kistérség fal-

vaira kifejleszthető vidéki programokra alapozva, megvizsgálva osztrák együttműködés lehe-

tőségeit is. 

3) A Rába menti zöldturizmus, kalandturizmus felfejlesztése. 

A városban az elmúlt programozási időszakban (2007-2013) szükséges és megvalósult fejlesztéseknek 

legfeljebb 50 %-át fedezte volna iparűzési adó bevétele, ha abból nem kellett volna folyó kiadásaira is 

költenie. Az iparűzési adó bevétel növelése a város számára már csak amiatt is szükséges, mert az 
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iparűzési adót máshol fizető foglalkoztatók körmendi dolgozói is a város lakhatási, közlekedési, szoci-

ális szolgáltatásait veszik igénybe. 

A város gazdaságfejlesztési projektjeinek ¼-e valósult meg az elmúlt programozási időszakban (2007-

2013) hitelből.  

Fentiekben összefoglalt finanszírozási helyzet miatt a város folyamatos működési támogatásokra 

illetve pályázatos fejlesztési támogatásokra szorul a keresleti, illetve műszaki oldalról indokolt fejlesz-

tései megvalósításához, mint a magyar önkormányzatok többsége. 
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2.4 TÁJ, TERMÉSZET 

Körmend az ország nyugati peremvidékén, a Rábai teraszos sík és a Rába-völgy kistáj területén, a 

Pinka Rábába torkolásának közelében fekszik. A közigazgatási határ déli, délkeleti része a Rába síkján 

fekszik. A terület vízfolyásokban igen gazdag. 

A település tájszerkezetét a két fő közlekedési út (8, és 86. számú), a vasútvonal, valamint a Rába, a 

Pinka és a Csörnöc-patak tagolja. A települési területtől északra jellemzően mezőgazdasági területek 

uralják a tájat, délre pedig a Rába mentén található természetközeli folyóparti növénytársulások. 

Nagyobb, összefüggő erdőterület a közigazgatási határ északkeleti részén található.  

Körmend közigazgatási területén az alábbi sajátos tájkarakterek fordulnak elő: 

 természetközeli állapotú vízfolyások, mocsárrétek, kaszálók tájkarakter—Rába és Csörnöc-

völgye természetközeli tájrészletekben gazdag térsége Körmend déli részén, a település vad-

regényes, természetközeli folyóparti zónája; 

 települési zóna tájkarakter — jellemzően beépített térség, a közigazgatási terület középső ré-

szén a főközlekedési útvonalak, a 8.sz. főút és a vasút mentén;  

 síkvidéki mezőgazdasági terület tájkarakter — Körmend északi részén, főként szántó művelé-

sű mezőgazdasági területek síkvidéki mezőgazdasági területek;  

 nagyobb kiterjedésű erdőterületek tájkarakter — Körmend keleti és északnyugati közigazga-

tási határ melletti természetközeli síkvidéki erdősültségei 

A településen több nemzeti és nemzetközi oltalom alatt álló táji-, és természeti értékek, területek 

találhatók. Országosan védett természeti értékek a Körmendi kastélypark (Várkert) területe, valamint 

található egy ex lege védett láp. Helyi védett természeti területek közt szerepel a Dobogó elnevezésű 

erdőrészlet, valamint a védett piramistölgy fasorok (Hunyadi és Hegyalja út).  

Nemzetközi jelentőségű természeti értékek Körmend közigazgatási területének déli részét a Rába és 

Csörnöc-völgy kiemelt jelentőségű Natura 2000 terület, valamint a Rába-völgy Ramsari terület (a vízi 

madarak nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyei). Az Országos Ökológiai Hálózat területei is megta-

lálhatók Körmenden. A magterület a közigazgatási terület északkeleti részén elhelyezkedő erdőterü-

let, az ökológiai folyosó a Rába, a Pinka és a Csörnöc-patak menti területek, valamint a közigazgatási 

terület északnyugati részén elhelyezkedő erdőfolt, a puffer terület pedig a Rába és a Csörnöc-patak 

közötti természetközeli területek.  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek a települési területtől (belterülettől) dél-

re eső területeket szinte a közigazgatási határig összefüggő foltban, valamint a közigazgatási terület 

északnyugati és északkeleti határában elhelyezkedő erdőterületeket, ill. azok egy része. 

Zöldfelület 

Körmend zöldfelületi ellátottság tekintetében kedvező képet mutat. Igen kedvező adottsága, hogy 

van városi szintű, több funkcióval rendelkező közparkja, a Várkert, a Batthyány-Strattmann kastély 

parkja, melynek területének egy részét az utóbbi években EU források felhasználásával revitalizálták.  

Városrész szintű közparkok tekintetében különbségek adódnak az egyes városrészek között. A vasút-

vonaltól délre lévő városrész kedvező helyzetben van a városrész szintű közpark-ellátottság tekinte-

tében. A vasúttól északra lévő településrészen kisebb közkertek találhatók. A közparkok funkcionális 

felépítéséről általánosságban elmondható, hogy sok esetben hiányos, kevés a játszótér, sportpálya.  
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A város zöldfelületi hálózatában fontos szerepet töltenek be a kisvárosi és kertvárosi lakóterületek 

magánkertjeinek zöldfelületei, amelyeknek főként ökológiai szerepük emelendő ki. Az iparterületek 

többségénél hiányoznak a védőfásítások. Kedvező adottsága a településnek, hogy az utcák nagy része 

fásított, a zöldfelületi összekötő elemekként jelennek meg a városban. 

Külterületen a zöldfelületi rendszer fontos elemei az ökológiai hálózat részét is képező Rába és 

Csörnöc menti erdőterületek, a Dobogó elnevezésű erdőrészlet, valamint a Várkert 86. sz. főúttól 

keletre eső, fekete dióerdő része. Azonban e külterületi zöldfelületi elemeknek a belterületi zöldfelü-

leti rendszer elemeivel összekötő zöldhálózati kapcsolatuk nincs. 

Környezetvédelem 

Körmenden jelenleg a lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-, természeti értékeket 

veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn. 

Körmenden nem található sem kiváló, sem jó termőhelyi adottságú szántóterület. A termőföldek közepes 

vagy annál gyengébb minőségűek. A Rába menti területek vízeróziónak kitett területek. Földtani veszély-

forrással érintett területek nincsenek a településen. 

Csaknem az egész közigazgatási terület nitrátérzékeny. A lakások 82%-a van bekapcsolva a közcsatornába. 

A hiányzó településrészeken valószínűsíthető, hogy a keletkező szennyvíz szikkasztással a talajba kerül. Ez 

igen veszélyes a talajra és a felszín alatti vizekre nézve. A csatornahálózat bővítése jelenleg is folyik. A cél a 

Rábán aluli és a Vasalja út menti településrészekkel a 100%-os csatornázottság elérése.  

Körmend a Rába vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez tartozik. A település legjelentősebb felszíni vízfolyása 

a Rába folyó, mely a Duna egyik legjelentősebb jobb parti mellékvízfolyása. Vízjárására a szélsőségesség 

jellemző. Éves szinten több árvíz veszélyezteti Körmendet. A település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

alapján a felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő telepü-

lés. A belterülettől északra található a Körmendi vízbázis. A település innen biztosítja ivóvízellátását.  

Körmend levegőminőségére vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre, a településen, illetve 

közvetlen környezetében állandó üzemelésű immisszió-mérő állomás nem található. A településen belül 

nincs jelentős légszennyezést kibocsátó forrás. A levegő minőségét Körmenden alapvetően a közlekedés 

határozza meg. Főként a 8. sz. főút mentén érezhető a forgalom okozta káros emisszió. A várost elkerülő 

M8-as gyorsforgalmi út megépítése után érezhető lesz majd a javulás. Körmenden viszonylag magas a 

távfűtésbe bekapcsolt lakások aránya (31%). 

Körmend közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. A településre nem 

készült stratégiai zajtérkép. A 8. sz. főút forgalmából eredő zajterhelés, a közvetlen közelében található 

építményeket, illetve a benne élők egészségét hosszú távon jelentősen károsíthatja. A vasúti zajterhelés 

csökkentése érdekében a GYSEV zajvédő falakat épített. 

Körmend tagja a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. A tele-

pülésen a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. Az összegyűjtött szi-

lárd hulladékot a Harasztifaluban lévő hulladéklerakóba szállítják. A szelektív gyűjtés rendszere is megva-

lósult. Körmend saját szennyvíztisztítóval rendelkezik, melynek korszerűsítése az elmúlt években megtör-

tént. 
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2.5 ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Körmend város szerkezete ma is tükrözi – részeiben – a Rába átkelőjénél találkozó hajdani utak irá-

nyait, nyomvonalát, védelmét és ellenőrzését, a várat, a várost, amely védett és kereskedett itt.  

A város – ma a Belváros – és a Batthyány kastély, a valaha volt vár helyén jöttek létre. A városnak ezt 

a területét ma is meghatározza a két tér, a kereskedelmi/intézményi és a szakrális tér, amelyek köré a 

város szerveződött, sajátos szimbiózisban a Rábával, amelynek vonalát pontosan tiszteletben tartot-

ta. A kastély barokk szerkesztésű tengelyei tovább határozták a város szerkezetét, és még ma is van 

hatásuk, hiszen az É – D-i tengely mentén ma is utak vezetnek,- ha a kastély D-i bejárata előtti körfor-

galom „fogadó térként” elég speciális is. A Ny-i tengely a város főterére nyílik – majd. 

A város É-i területe – a XIX. századtól máig – alakuló polgárváros ,beépítése koronként változó, de sok 

jól épített intézményt őriz. 

Külön része a városnak a három, különböző időben hozzácsatolt falu, Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és 

Horvátnádalja, amelyek amennyire ma lehet, őrzik egy részét hajdani identitásuknak (templom, te-

mető, fésűs beépítés, stb.). 

Az ipar telepedése a városba a mezőgazdasági feldolgozók nyomdokain indul a 8. sz. út mellett, majd 

egy merész lépéssel megindul a vasúttól É-ra a betelepülés. Ennek a letelepedésnek folytatásaként 

alakul ki a ma már szépen fejlődő Ipari Park, amelynek Ny-i zárása/megközelítése a Berki út, amellyel 

a leendő (M8.) gyorsforgalmi útnak csomópontja is tervezett. 

A városban használatuk jellege szerint ma szinte minden fajta terület-felhasználást találni lehet. A 

területfelhasználási területek változása a 2001-es és a 2014-es településszerkezeti terv közt jól mu-

tatja a város és vezetése alkalmazkodását az élet változó viszonyaihoz. 

A város rendelkezik mindazokkal az intézményekkel, amelyekkel ellátási kötelezettségét teljesíteni 

tudja. Ezek kapacitása, állapota változó, de a kor igényeihez történő alakításukra nagy késztetés van 

az önkormányzatban. 

Szlömösödött, degradálódott területeket szerencsére, illetve a történelemből következően nem talá-

lunk Körmenden, de „alulhasznosítottat” bőséggel.  Ha meggondoljuk alapvetően alulhasznosított ma 

a város emblematikus együttese a Batthyány kastély és parkja, hisz a mai állapota messze méltóságán 

és lehetőségén aluli állapotot mutat.  (Valaha egy hatalmas birtok központja volt, amelynek jövedel-

méből épült, módosult, amelynek gazdái rendeltetést adtak a kastélynak, és amelynek jövedelméből 

a fenntartása is biztosított volt. Ezt egy 12 000 fős város közössége és költségvetése nem tudhatja 

vállalni.) 

A város komoly műemlék-együttessel és épületállománnyal rendelkezik, köztük a történeti kertként 

nyilvántartott Várkerttel. A védett épületek mellett természetvédelmileg is védett terület a Batthyá-

ny kastély és parkja, és megközelítőleg a történelmi belváros. Az országos védelmet jól egészíti ki a 

helyi védelemben részesített épületek, építmények és közterületek rendszere. 
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2.6 KÖZLEKEDÉS 

Közlekedés földrajzilag a település kedvező helyen fekszik. Körmend térségét az európai közlekedési 

hálózatba az V. sz. Helsinki folyosó kapcsolja be (8. sz. főút).  

A járás közúti közlekedési hálózata legfontosabb elemei a kelet-nyugati tengelyű 8. sz. főút és az 

észak-déli tengelyű 86. sz. főút. A 8. sz. főúton elérhető Székesfehérvár majd tovább a 7. sz. főúton 

Budapest, míg a 86. sz. főúton a megyeszékhely Szombathely és a régióközpont Győr.  

A járási településeket a főutakon kívül négy vagy több számjegyű alsóbbrendű utakon lehet elérni. Az 

időbeli elérhetőségek már más képet festenek a település térbeli elhelyezkedéséről. A megyeszék-

hely átlag fél óra alatt elérhető közúton, távolsági autóbusszal és vasúton, ami jónak tekinthető. A 

régióközpont elérhetősége közúton több mint 2 óra, vasúton ugyancsak 2 óra, míg távolsági autó-

busszal 3 óránál is hosszabb idő. Budapest főváros elérhetősége mondható a legkedvezőtlenebbnek, 

közúton és vasúton is több mint 3 óra, távolsági autóbusszal több, mint 4 órás az út. 

A járásközpont elérhetősége a járási településekről változó. A legjobb helyzetben fekvő települések a 

főutak mentén találhatóak így ezek gyorsan megfelelő körülmények között elérhetőek. A járás többi 

településére már rosszabb állapotú utakon és hosszabb idő alatt lehet eljutni. Átlagosan 25-30 per-

cen belül elérhetőek a járás települései 1-2 kivételtől eltekintve. Vasúton 2 település van közvetlenül 

összeköttetésben a járásközponttal. 

Bár a település szempontjából pl. az M8 gyorsforgalmi út fejlesztésének rendkívül nagy jelentősége 

lenne, a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódóan az országos jelentőségű köz-

úti, vasúti és vízi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listáján Körmendhez, illetve a járási települé-

sekhez tartozóan nem található kiemelt fejlesztés. A most ismert tervek szerint 2020 után épül meg 

az M8 autópálya Körmendet elkerülő szakasza. Első ütemben az osztrák határtól Körmend keletig 

tartó szakasz épülne meg a 86. sz. főútig. A jelenlegi tervek szerint ez a szakasz a korábban tervezett 

2x2 sáv helyett 2x1 sávval kerül kialakításra, bár a várható forgalomnövekedés miatt a város és a 

térség érdeke a 2x2 sávos keresztmetszet lenne. 

A településen belüli közúti hálózat állapota általánosságban jónak mondható, a kastély és a Szabad-

ság tér menti úthálózat állapota a felújításoknak köszönhetően kiváló állapotú lett. A település úthá-

lózata megfelelő sűrűségű és kiépítésű, alkalmas a jelenlegi forgalom levezetésére. Ez annak is kö-

szönhető, hogy a 86. sz. főút teljesen elkerüli a települést. Ezzel ellentétben a 8. sz. főút keresztülve-

zet a településközponton, de a nagyrészt 2x2 sávos kiépítettségnek köszönhetően az átmenő forga-

lom forgalmi zavarok és fennakadások nélkül le tud bonyolódni. 

Közösségi közlekedés terén az intermodális csomópont megléte a vasútállomásnál remek kiindulási 

alap a további fejlesztésekhez. A helyi autóbusz hálózat megléte lehetőséget ad a továbbfejlesztésre, 

a szolgáltatás emelésére. A vasútállomás és a belváros közötti gyalogos és kerékpáros tengelyt to-

vább lehet fejleszteni: nagyobb gyalogos felületek kijelölése, kerékpáros útvonalak építése. A Szabad-

ság téri és Vida József utcai gyalogos zónák kiterjesztése (környező utcák, Rába felé) fontos tényező a 

belváros forgalomcsillapítása és fejlődése szempontjából. Jelenleg a kerékpáros hálózat nem teljesen 

összefüggő, több kisebb-nagyobb szakaszból áll. Ezeket a településen belüli kerékpárutakat csatlakoz-

tatni kell egymáshoz. Ezen kívül Körmendet célszerű bekötni a regionális kerékpáros hálózatba, ezzel 

elősegítve a hivatásforgalmi és turizmushoz kapcsolódó kerékpáros forgalom növekedését.  
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

Körmend a Rába átkelőhelyénél találkozó utak mellett alakult a történelmi idők elején, és őrizte meg 

sajátos találkozási és ellátó hely pozícióját, annak sok-sok szellemi, táji, tér- és településszerkezeti és 

épített örökségét mind a mai napig identitástudatában és fizikai valóságában is.  

A város jól illeszkedik a Nyugat – Dunántúli régió magas-szintű oktatási, egészségügyi és intézményi 

ellátó és vonzerővel rendelkező kisvárosainak hálózatába, de abban is hasonló társaihoz, hogy lakos-

sága – sajnos – öregedő tendenciájú, és a fiatal korosztály száma fogy. Gazdaságában meghatározó – 

a nagyobb foglalkoztatók közt – a külföldi tulajdonú vállalkozások, de IBK Ipari Parkja jól szervezett, 

növekszik, fejlődik, és gazdasága elég hosszú távon, így kiemelkedően a gazdasági válság idején is 

stabilnak volt mondható és az ma is. 

A tájkarakterét meghatározza a Rába és árterének zöld vonulata, amelyhez történelmi idők óta kap-

csolódik a hajdani vár, ma a Batthyány kastély-együttes, és szép parkja. Ez utóbbiak állagát az önkor-

mányzat komoly ráfigyeléssel és nagy erőfeszítésekkel, lépésről lépésre teszi újra múltjához és a vá-

ros életéhez méltóvá. 

A város közlekedése a 8 sz. és a 86 sz. főutak találkozásánál, az átmenő és felújított Szombathely – 

Graz vasútvonal által ellátott, de a várost elkerülő M8 sz. út megépítése elengedhetetlen, és a 

szárnyvasutak is a térségi ellátás letéteményesei. Közművekkel jól ellátott, a szennyvíz ellátás teljessé 

tétele épp a múlt évben történt meg. Körmenden találjuk – kategóriáján túlmutatóan is – a legtöbb 

távfűtött lakást. Megoldatlan a csapadékvíz, ár- és belvíz együttes megjelenésének kezelése, de a 

munka tervezése folyamatban van, és figyelembe veszi, a klímaváltozásból adódott új árvízi jellegze-

tességeket is. 

A település szerkezetét meghatározza ma is a Rába és a befolyó patakok, a két nagy egymást keresz-

tező út, a vasutak és elágazásaik, illetve a középkori város, és mellette kialakult vár területén ma is 

álló kastély és parkja.  A településszerkezeti terv alakulása egy hosszú folyamat, amely 2001-ben in-

dult, 2014-ben találjuk az utolsó lépést, és még nem zárult le. A terv folyamatának alakulása jól kife-

jezi a város és vezetői szemléletének változását, és a mindenkori helyzettel való élni igyekvését. A 

2001-ben jóváhagyott tervben még a „mindent beépíteni” jelleg dominál, amely 2008-ra jelentősen 

visszavett az új utak, új beépítések területeiből. A 2014-es terv a Rába árterének elsősorban a beépí-

tett területeire koncentrál, és azt javítja a lehetőségek között. 

2001 és 2013 között Körmend lakosságszáma nagyobb mértékben csökkent a megyei átlagnál. Az 

öregedési index magasabb az országos átlagnál. 

A 2011-es Népszámlálás alapján a háztartások vizsgálata során megállapítható, hogy Körmenden a 

házaspárok, illetve élettársi kapcsolatban élő háztartások aránya magasabb, ebből következően pedig 

az egyszülős háztartások aránya alacsonyabb, mint az országos átlag. A háztartásokra jutó foglalkoz-

tatottsági arány meghaladja mind az országos, mind a megyei átlagot. A város iskolázottsági szintje 

magasabb a járási, a megyei és az országos átlagnál is. A munkanélküliségi ráta 2009 óta csökkent a 

járás egészében. A városra és térségére is az országos átlagnál alacsonyabb munkanélküliség jellem-

ző. Körmenden kedvező jövedelemmel rendelkeznek a munkavállalók, megyei és országos összeha-

sonlításban is. A lakóegységek közül sok a négy vagy több szobás ingatlan, és a lakások felszereltsége, 

komfortfokozata is igen jó. Oktatási és egészségügyi ellátása mind a város, mind az ellátott térség 

számára – természetesen folyamatosan alkalmazkodva – jónak mondható.  
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Körmend ipara versenyképességét elsősorban a rendelkezésre álló, felszívható munkaerő-felesleg 

hiánya korlátozza. A munkaképesség lakosság jelentős része számára jelenleg magasabb munkabére-

ket kínálnak a burgenlandi (Ausztria) foglalkoztatók, illetve a szentgotthárdi Opel-gyár. A keresleti 

oldal kielégítését tekintve, a jelenlegi iparszerkezete ¼-e minősíthető csak beszállító jellegűnek.  Je-

lentős országos terítésű, vagy nagy volumenű exportra termelő cégek mögül hiányzik jelenleg a lo-

gisztikai infrastruktúra (intermodális áruszállító központ, raktárbázis). 

Körmend kereskedelme és szolgáltatása keresletkorlátos: a város és kistérsége lakosságára épülhet.  

A vendéglátás és idegenforgalom fellendülését jelenleg a szálláshely-kínálat szűkössége, illetve a 

programkínálat szűkössége korlátozzák. Magyarország idegenforgalmi pozícióját az EUR-ral szemben 

tartósan alacsony HUF-árfolyam határozottan javította. A magyar idegenforgalmi célpontok között 

jelenleg elsősorban programkínálati verseny van, amelyben Körmendnek 3 kitörési pontja is van. 

Nemzetközi jelentőségű természeti értékek Körmend közigazgatási területének déli részét a Rába és 

Csörnöc-völgy kiemelt jelentőségű Natura 2000 terület, valamint a Rába-völgy Ramsari terület (a vízi 

madarak nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyei). Az Országos Ökológiai Hálózat területei is megta-

lálhatók Körmenden. A magterület a közigazgatási terület északkeleti részén elhelyezkedő erdőterü-

let, az ökológiai folyosó a Rába, a Pinka és a Csörnöc-patak menti területek, valamint a közigazgatási 

terület északnyugati részén elhelyezkedő erdőfolt, a puffer terület pedig a Rába és a Csörnöc-patak 

közötti természetközeli területek. 

Körmend zöldfelületi ellátottság tekintetében kedvező képet mutat. Igen kedvező adottsága, hogy 

van városi szintű, több funkcióval rendelkező közparkja, a Várkert, a Batthyány-Strattmann kastély 

parkja, melynek területének egy részét az utóbbi években EU források felhasználásával revitalizálták.  

Városrész szintű közparkok tekintetében különbségek adódnak az egyes városrészek között. A vasút-

vonaltól délre lévő városrész kedvező helyzetben van a városrész szintű közpark-ellátottság tekinte-

tében. A vasúttól északra lévő településrészen kisebb közkertek találhatók. 

Körmenden jelenleg a lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-, természeti értékeket 

veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn. 

Körmenden nem található sem kiváló, sem jó termőhelyi adottságú szántóterület. A termőföldek közepes 

vagy annál gyengébb minőségűek. A Rába menti területek vízeróziónak kitett területek. Földtani veszély-

forrással érintett területek nincsenek a településen. Csaknem az egész közigazgatási terület nitrát-

érzékeny. 

A város épített örökségét alapjaiban határozza meg ma is a településszerkezet középkorból örökölt és 

megőrzött rendje, elsősorban az Óváros és a várból kialakult kastély-együttes és parkja. A város terei ma is 

szervezőerővel bírnak, s az élet ma is rajtuk, körülöttük lüktet. Körmend legfőbb épített értéke a Batthyá-

ny kastély-együttes, amelynek megújítása megkezdődött, és a parkjával, az előtte elnyúló Szabadság tér-

rel, az É-i és D-i tengelyeivel meghatározója a városnak. A város 28 országosan védett épülettel és épít-

ménnyel rendelkezik, ha a kastély-együttest egynek számoljuk, (holott a védett elemek száma tizenkettő 

legalább) és ezen túl 190 helyi védett épület, 15 szobor és emlékmű és több utcarész. 

Közlekedés földrajzilag a település kedvező helyen fekszik. Körmend térségét az európai közlekedési 

hálózatba az V. sz. Helsinki folyosó kapcsolja be (8. sz. főút).  A járás közúti közlekedési hálózata leg-

fontosabb elemei a kelet-nyugati tengelyű 8. sz. főút és az észak-déli tengelyű 86. sz. főút. A 8. sz. 

főúton elérhető Székesfehérvár majd tovább a 7. sz. főúton Budapest, míg a 86. sz. főúton a megye-

székhely Szombathely és a régióközpont Győr.  
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A járási településeket a főutakon kívül négy vagy több számjegyű alsóbbrendű utakon lehet elérni. Az 

időbeli elérhetőségek már más képet festenek a település térbeli elhelyezkedéséről. 

Körmend vezetékes ivóvízzel ellátott lakások száma a legutolsó statisztikai adatok alapján 2014. janu-

ár 1.-én, ez a település lakásállományának 98,0 %-a. Az ellátottság jelzi, hogy Körmenden a lakosság 

2%-a, kb 230 fő számára nincs megoldva a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. Ezek ellátására a közhá-

lózatra telepített 10 közkifolyó áll jelenleg rendelkezésre, és ellátása is saját vízbázisról megoldott a 

közigazgatási területén üzemelő 14 mélyfúrású vízmű-kútról. A városban fúrt termálkút lehetőséget 

adott termálfürdő létesítésére, energetikailag gazdaságosan nem használható. 

A szennyvíz csatornahálózat kiépítettsége nagyobb ellátottságot tenne lehetővé. A helyi tájékoztatás 

szerint pályázati támogatással 2014 év során jelentősen növelték a közhálózatra csatlakozást és to-

vábbi rácsatlakozások megoldása folyamatban van. Az újabb rácsatlakozásokkal az ellátottság mérté-

ke lassan meg fogja közelíteni a vezetékes ivóvíz ellátottságot. 

A településen belül a csapadékvíz elvezetése részvízgyűjtő területekre tagolódik. A csapadékvíz elve-

zetése kisebb részben zárt csapadékcsatornával történik, de többnyire nyílt árkos kialakítású, ame-

lyek hidrológiai rendezettsége nem jellemző. Így az árkok vízelvezető képessége korlátozott. Egyes 

szakaszai szikkasztó árokként üzemelnek, de jellemzően előfordul árokfeltöltések (pl. kocsi behajtó 

létesítése miatt), árokfeltöltődések feliszaposodás, illetve növényzettel való benövések miatt. A város 

csapadékvíz rendszere áttervezés alatt van, hogy az, az átalakítás nyomán megfeleljen az árvíz, belvíz 

és a csapadékvíz egyidejű jelentős megjelenése kezelésének. 

Körmend villamos-energia igényeit a pécsi központú E.ON-ÉDÁSZ Hálózati Zrt. biztosítja. Az egyes 

ingatlanoknál előforduló többletet a fogyasztó helyek és a külterületi, volt kiskertes, illetve egyéb 

villamosenergia ellátást igénylő ingatlanok indokolják. Mértékadó a szolgáltató ellátottságra vonat-

kozó megállapítása, hogy az ellátottság teljes körű. 

Körmend földgázzal való ellátása 1985-ben valósult meg, a lakások ellátása ~ 50%-os. Körmend 

távhőellátás hőbázisának és hőtávvezetékeinek jelenleg az üzemeltetője a Régióhő Kft, amely Kör-

mend, Szentgotthárd, Vasvár távhőellátását szolgáltatja. 2014. január 1-én Körmenden 1702 lakás, a 

lakásállomány 33,7 %-a rendelkezett távhőellátással. A városban kiépített vezetékes energiaellátással 

a lakásállomány 82,9 %-a számára (távhőellátottság 33,7 %, fűtési célú gázellátottság 49,2 %) biztosí-

tott az automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. 

Körmend vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. jogelődje építette ki és 

üzemeltette, jelenleg a Magyar Telekom biztosítja. A soproni szekunderközponthoz tartozó, 47-es 

primer központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A vezetékes szolgáltatást a veze-

ték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség biztosításához szükséges antennák – 

részben településen belül, részben a környező településeken – elhelyezésre kerültek, azokat a Ma-

gyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlé-

si Zrt. építette, üzemelteti. 
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3.1.1 A folyamatok értékelése 

Körmend szerepe a településhálózatban az elmúlt évszázadokban többször is változott, de a város 

fejlődése alapvetően mindig is a Rábához kapcsolódott. Településtörténetének korai szakaszában 

elsősorban átkelőhely, ahová majd fontos kereskedelmi utak futnak össze. Később, a középkorban és 

az újkor hajnalán pedig erődített város, folyóra támaszkodó végvár, amelynek sorsát hol királyaink, 

hol pedig a tulajdonos földesurak viselték szívükön. Átkelőhely és útcsomóponti szerepe a XIX-XX. 

század fordulóján ismét erősödött: a kiépülő vasútvonalak és közutak pedig tovább bővítették keres-

kedelmi funkcióját. 

Körmend első okleveles említése 1238-ból származik. Itt mint Villa Curmend terra regis olvasható, 

azaz falu, amely királyi birtok. Városi kiváltságokat 1244-ben kapott IV. Béla királytól. 

A privilégium nemcsak azért volt fontos a település életében, mert biztosította a várossá fejlődésé-

nek jogi feltételeit, hanem azért is, mert a kereskedelemmel kapcsolatos királyi kiváltság – amit 1633-

ig több királyunk is megerősített, sőt országossá bővítették -, előmozdította a település földrajzi fek-

véséből származó lehetőségeinek jobb kihasználását is. A XV. század végén már rangos országos vásá-

rokat szerveztek, amik hasznából az itt élő kereskedők mellett a helybeli kézművesek is részesedtek. 

Ugyancsak fontos volt a vízierővel történő gabonaőrlés is. 

Az 1600-as évek elejétől kezdve Körmend sorsára három évszázadon keresztül nagy hatással volt a 

Batthyány-család. A település 1716-ban a főúri család szerteágazó birtokainak központja lett. 

Fejlődésében újabb szakaszt a XIX. század hozott: a reformkorban, 1832-ben lett járási székhely, rá 

egy évre pedig tíz ágyas kórház létesült. 

Nagy jelentősége volt annak is, hogy 1872-ben elérte a Győr-Szombathely-Graz vasútvonal, amit az 

eljövendő években újabbak kiépítése követett. 1899-ben helyezték üzembe a Körmend-Németújvár 

közötti szárnyvonalat, ami a Batthyány uradalmat kötötte össze, 1906-ban pedig megindult a forga-

lom a Zalalövő-Muraszombat helyiérdekű vasúton, ami elérhetőséget teremtett a megye délnyugati 

települései felé. 

Ezt a fejlődést szó szerint kettévágta a trianoni békediktátum, ami Körmend számára is óriási károkat 

okozott. Elveszítette vonzáskörzetének jelentős részét, beszűkült a felvevőpiaca, csökkent a nyers-

anyagbázisa.  

A második világháború után elavult épület és közműállományt, valamint a település korábbi szerep-

köréhez képest hiányos intézményhálózatot örökölt. 

A város fejlesztését a határközelség miatt az 1950-es években alapvetően visszafogták, közintézmény 

nem létesült. Csak az 1960-as években indul meg az iparosítás, méghozzá a háború előtti alapokra 

támaszkodva.  

1969-ben megszüntették a vasvári és a szentgotthárdi járást, a szentgotthárdi járás 29, a vasvári járás 

három községe került a körmendi járáshoz. Felsőberkit és Horvátnádalját pedig Körmendhez csatol-

ták, ami így 71 község 60000 lakójának lett az igazgatási, ellátó és szervező központja, 1979-től ismét 

városi rangban. Egészségügyi ellátás tekintetében ez a központi szerep ekkor már több mint száz esz-

tendőre nyúlt vissza, köszönhetően a (volt Batthyány - Strattmann László) Kórház alapítójának és az 

intézet hírnevének. Az 1980-as évek végéig teljesen kiépült a víz- és az elektromos-hálózat, a gázve-

zeték pedig az 1990-es évek elejére érte el a csaknem 100%-os készültségi fokot. 

A gazdasági élet a rendszerváltás utáni első években azonban a mélypontra zuhant. Megszűnő válla-

latok, csökkenő foglalkoztatás, munkanélküliség jellemezte ezt az időszakot. Most viszont előnyt je-
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lentett a határközelség: a privatizáció, majd azt követően a külföldi befektetők megjelenése gyógyír-

ként hatott. 1996-ra a város elmozdult ugyan a mélypontról. Körmend 1996 – 2006 közötti évtizedbe-

li fejlődési pályáját – miként a többi városét is – erőteljesen behatárolták azok a külső kényszerek, 

melyek az ország makrogazdasági helyzetéből és az önkormányzati rendszer szabályozásának aktuális 

körülményeiből fakadtak, viszonylag szűk mezsgyét hagyva a saját stratégiai elképzelések megvalósí-

tásának. Mindamellett a helyi fejlesztések tekintetében komoly tervező aktivás zajlott, aminek ered-

ményeképp számos nagyszabású elképzelést fogalmazódott meg, és az ezekben az években a megva-

lósult beruházások száma és nagyságrendje is figyelemre méltó. 

A város 2006-ban elfogadta az EU-ba lépett/bevett Magyarország óta első településfejlesztési kon-

cepcióját, melynek komplex jövőképe megvalósításához az alábbi célokat határozták meg: 

- Több lábon álló stabil és versenyképes gazdaság kialakítása. 

- A humán erőforrások minősége és a kulturális közeg európai szintű fejlesztése 

- Az infrastruktúra és az életfeltételek magas szintjének biztosítása 

- Környezetállapot megőrzése, egy élhető települési miliő biztosítása. 

Ezeken alapult a 2008-ban elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégia, melynek céljai az alábbiak: 

A gazdasági fejlesztések egyik alapja, ha a város hosszútávon megteremti és javítja a tőke beáramlá-

sához és tartós megtelepedéséhez szükséges feltételeket, értve ez alatt az infrastrukturális, a gazda-

sági és a humán „erőforrás” feltételeit és fejlesztését egyaránt.  

Körmend térségi szerepkörének erősítése érdekében ki kell használnia a komparatív előnyeit, és 

javítani a kis és nagytérségi elérhetőségét, és ennek eszköze az itt kereszteződő utak szolgáltatásá-

nak növelése (M 8. gyorsforgalmi elkerülő) és a Zalalövő – Körmend vasútvonal szerepének növelé-

se. 

A minőségi életkörülmények biztosításaként a természeti értékek fenntartását, a történelmi város-

szerkezet rehabilitálását és megújítását és a lakhatási feltételek javítását hangsúlyozza. 

A helyi kultúrához és közművelődéshez kapcsolva a helyi lakosság és a turistakén érkezők kiszolgálá-

sának magasabb színvonalát tartja fontosnak. 

A szociális biztonság megteremtése érdekében a hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeinek 
javítását tervezik, és az ezt elvégző intézményrendszer fejlesztését. 

A feni célok mentén több nagyon fontos lépés történt Körmenden, hogy a legfontosabbakat említsük: 

A vasútvonal felújítása, a távolsági buszpályaudvarral együtt intermodális csomópont kialakítása, a 

vasútállomás megújításával és korszerűsítésével; a Batthyány kastély és parkja üzemeltetője lett a 

város, és központi támogatással megindult az ütemezett megújítása; az Óváros rehabilitációja elkez-

dődött, a Szabadság tér és környékének közterületi és térfal megújításával; az IBK Ipari Park megvaló-

sult és fejlődik; az intézményhálózat több eleme újult meg részlegesen, komoly közművesítési projek-

tek készültek el víz, a szennyvíz és a szelektív szemétszállítás területen. 
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Az IVS-ben meghatározott városi célok elérésének vizsgálata  
 

Témakörök Adott témakörbe tartozó cél Adott témakörbe 
tartozó cél eléré-
se14  
 

A cél elérésé-
nek hozzávető-
leges értéke 
(%) 

Adott témakörben megvalósuló 
érdemi projektek, melyek nem 
illeszkedtek az IVS célokhoz (záró-
jelben a nem illeszkedés okának 
megfogalmazása) 

  Elérhetőség, közlekedési kapcsolatrendszer 
javítása  

A város külső elérhetőségének 
és belső közlekedésének javí-
tása, 

(Az M8 és 86 utak 
és a Zalalövőbe 
vezető vasút nem 
valósult meg. 
Áthúzódik. Ke-
rékpár elindult.) 
 

 

 
 
 
 
30 – 50% 
 
A vasútállo-
más: 105mFt 

GYSEV fejlesztéseket hajtott végre 
Sopron- Szombathely- Körmend-
Szentgotthárd vasútvonalán. 
A vasútállomás (önk. is)  
és a távolsági buszpályaudvar egy 
területre építése, menetrend-
harmonizáció. (A vasút- és a Vo-
lánfejlesztés nem városi pr. volt, 
de támogatott.) 

A vállalkozások működéséhez közvetlenül kap-
csolódó („üzleti”) infrastruktúra fejlesztése  

Fejlett és innovatív vállalkozói 
infrastruktúra kiépítése a sta-
bil és diverzifikált környezet-
barát gazdasági struktúra ki-
alakítása. 

(Az Ipari Park jól 
fejlődik.) 

 

50 – 60% 
~ 250mFt 

A Pro Körmend Egyesület létreho-
zott egy inkubátorházat. (Volt rá 
NYDOP pályázat, és kaptak rá tá-
mogatást.) 

Vállalkozások közvetlen fejlesztése, vállalkozá-
sok versenyképességének javítása, munkahe-
lyek létrehozásának ösztönzése a versenyszfé-
rában  

  
 

 Magánfejlesztésű beruházások- 
Piaci alapú bérlakásépítések, OLIP 
szabadidő központ: A tervek jó 
része elkészült, de a nyitást köve-
tően az élményközpont kb. egy év 
után bezárt. (Nem volt ilyen cél.) 

A környezet- és természet védelme, környezeti A természeti és környezeti (Több projekt 40 – 50%  

                                                           
14

  a cél elérésre került (érdemi projektek valósultak meg e téren) 
  a célt részben érték el 
 a cél nem került elérésre 
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infrastruktúra bővítése  állapot javítása, a környezeti 

ártalmak csökkentése.  

elindult.) 
 

Foglalkoztathatóság javítása, emberi erőforrás-
ok fejlesztése  

A társadalom és a gazdaság 
igényeivel összhangban álló 
humán erőforrás fejlesztés, a 
kulturális értékek széleskörű 
érvényesítése 

(Iskolák fejleszté-
se, energetika, 

folytatódik.) 
 

30  – 40%  

Humán közszolgáltatások elérhetősége, minő-
ségének javítása  

A lakosság egészségi állapotá-
nak javítása és az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztése 

(Mind az orvosi, 
mind az öregellá-
tás javult. Folya-

mat.) 
 

40 – 50%  

Városi környezet minőségének javítása, közte-
rület-rehabilitáció  

Egy korszerű, jól működő, 
fenntartható és környezetba-
rát kommunális és műszaki 
infrastruktúra rendszer, szol-
gáltatás kialakítása, amely 
kielégíti a város, és a város, 
mint kistérségi központ igé-
nyeit. 
Kiegyensúlyozott település-
szerkezet kialakítása és az 
épített környezet védelme 

(A vízvezeték, 
szennyvíz és sze-

lektív szemétgyűj-
tés jelentős javu-

lása, Belváros 
közterület meg-

újítás, térfalakkal. 
Folyamat) 
 

70 – 75%  

Természeti és kulturális örökség turisztikai 
hasznosítása 

A fenntartható turizmus kiala-
kítása és Körmend versenyké-
pes idegenforgalmi célterület-
té fejlesztése. 

(Batthyány kas-
tély és park 

rehab. megindult. 
Rába.) 
 

30 – 40%   

Intézményfejlesztés, kapacitásépítés    
 

 60% Polgármesteri hivatal külső felújí-
tása, teljes falazatcseréje, ablakok 
cseréje, belső megújítás az aka-
dálymentes hivatal elérése céljá-
ból. 
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Sportcsarnok felújítása, bővítése: 

2014-ben valósult meg, TAO for-

rásból és 200MFt egyéb forrásból 

 
A településen megvalósult (funkcióbővítő és szociális célú) városrehabilitációs projektek hatásainak értékelése 
 

 Funkcióbővítő városrehabilitáció Szociális 
városrehabilitáció 

Egyéb 

Projekt neve 
 

Az Óváros megújítása. 

Városlátogató turizmus fejlesztése a Bat-

thyány kastélyra és a Szabadság tér és kör-

nyékére alapozva. 

  

Várható hatások a városi környezet minőségére – különös tekintettel a 
közlekedésből eredő zaj- és légszennyezés alakulására 

++ 
  

A fejlesztések lakossági elfogadottsága, a keletkezett terek, létesítmé-
nyek tényleges használatával összefüggő megállapítások  

 
  

Városi gazdaság bővülésére gyakorolt várható hatások +   

A magánszféra városfejlesztési tevékenységekbe történő bevonásá-
nak elősegítése 

+ 
  

A városi társadalmi különbségekre gyakorolt várható hatások O   

A hatások rövid szöveges összefoglalása Az óváros és központjának megújítása (köz-
területek és épületek) legfőbb előnye, hogy 
javítja a környezet minőségét, a terhelését, 
sok embert vonz a nap minden szakában a 
területre, ettől az üzletek forgalma nő, 
amitől várható a megújítás folytatása is. 

  

Jelmagyarázat: 
++ jelentős pozitív hatás, 
+ kisebb mértékű pozitív hatás, 
O nincs hatás, elhanyagolható mértékű használat 
– negatív hatás, 
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők össze-

foglaló értékelése 

3.1.2.1 A településhálózat SWOT-analízise 

Erősségek (’Strength’) Gyengeségek (’Weaknesses’) 

 A Rába átkelőhelyénél történelmileg kialakult 
útkereszteződés ma is élő 

 A nagytelepülések nem szívják el a letelepe-
dőket  

 A jó logisztikai helyzet lehetővé teszi a jó in-
tézményi ellátást a városban és az ellátott 
körzeteiben 

 A határhoz közeli helyzet segíti a külföldi tőke 
megtelepedését  

 Turisztikai integráció a Vasi Hegyhát – 
Rábamente kistérségben  

 A Batthyány család múltja és ebből itt maradt 
szellemi és építészeti hagyományok sokasága  

 Az értékes természeti környezet, mind a Rába, 
mind a Várkert területén és a kettő egymás-
mellettisége 

 Az utak ma mást és másképpen jelentenek, 
mint akár néhány éve 

 A nagyvárosok távolsága miatt, az ott tele-
pült ipar beszállítói nem használják 

 A meg-meg növekvő körzet terheket is je-
lent a városi ellátásnak  

 A határ-mentiség természetessé teszi a ha-
táron átjáró munkalehetőséget  

 A város ma még nincs felkészülve turisztikai 
adottságainak szintjéhez megfelelő idegen-
forgalmi kiszolgálásra  

 Magyarszecsőd a közigazgatási területig érő 
ipari területet tervez 

 A Várkert megújítása sokba kerül 

 A Rába árterén kavicsbánya működik, és te-
rülethasználata iparterület 

Lehetőségek (’Opportunities’) Veszélyek (’Threats’) 

 Az M8. sz. út 2×2 sávos kialakításával a várost 
elvágó út, „Főutcává” alakulhat  

 A vasúti forgalom újra indul a Zalalövő – Kör-
mend vonalon, a terület bekapcsolódik a fő-
áramba  

 Megvalósul a Körmend – Németújvár (Güssing) 
vasúti forgalom, a két testvérváros Batthyány 
örökség és a megújuló energetikai együttműkö-
dését segítve  

 A kialakuló/javuló logisztikai helyzetet kihasz-
nálva az IP-ba az itt képzett szakembereket 
foglalkoztató cégek települnek 

 A Batthyány kastély és parkja megújul, rentá-
bilis és fenntartható lesz 

 A Batthyány kastély új rendeltetési egységei a 
környező termelőket minőségi termékek előállí-
tására késztetik, aminek nyomán Körmend 
gasztronómiailag is turista központ lesz 

 A Rába turisztikai használata megerősödik, 
partján sétány alakul ki 

 A városban megteremtődik a magas-szintű tu-
rizmust kiszolgáló háttér 

 Az út építése késik, netán kisebb szolgálta-
tási szinttel létesül, és a város kettészaka-
dását csak technikai eszközökkel lehet eny-
híteni 

 A vasúti pálya nem változik, sem Güssing, 
sem Zalalövő nem lesz vasúton elérhető.  

 A közlekedési hálózat változatlansága miatt 
a cégek csökkenteni kényszerülnek tevé-
kenységüket 

 A kastély és parkja megújítása megáll, lelas-
sul, esetleg elkészülése után nem kerül 
fenntartó gazdája.  

 A Liktárium fenntartása – a vállalkozó gaz-
dák miatt – nem éri el a kívánt célt 

 A turizmus fellendülését a minőségi szállás-
hely hiány akadályozza 

 A Rába árterének jelentős részén kavicsbá-
nya dolgozik, illetve egyéb ipar kísérli meg 
az odatelepedést  
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3.1.2.2 A társadalom SWOT-analízise 

Erősségek (’Strength’) Gyengeségek (’Weaknesses’) 

 Magas a házaspárok, illetve élettársi 
kapcsolatban élő háztartások aránya 

 Az iskolázottsági szint magasabb a járási, 
a megyei és az országos átlagnál is 

 Országos átlagnál alacsonyabb munka-
nélküliség 

 Kedvező jövedelemszint megyei és or-
szágos összehasonlításban is 

 Lakások komfortfokozata 

 Egészségügyi ás szociális ellátási rend-
szer stabilitása 

 Turisztikai szerep, civil élet, sportélet, 
hagyományok 

 Elöregedés 

 A városban működő átmeneti elhelye-
zést biztosító intézményben magas a vá-
rakozók, ezen belül az időskorú, soron 
kívüli felvételre szorulók száma és ará-
nya 

 Nagy a jól képzett, de nem megfelelően 
kihasznált munkaerőbázis 

 Középületek akadálymentesítése nem 
minden esetben megoldott. 

Lehetőségek (’Opportunities’) Veszélyek (’Threats’) 

 Az iskolázottsági szint magasabb a járási, 
a megyei és az országos átlagnál is 

 Turisztikai szerep, civil élet, sportélet, 
hagyományok 

 A hátrányos helyzetek generációkon ke-
resztüli átöröklődése 

 A legközelebb lévő anyaotthon Szom-
bathelyen van 

 Az elmúlt években az önkormányzati 
erőfeszítések ellenére az állam nem mű-
ködött együtt Körmenddel – és más, or-
szágos műemlékeknek helyt adó város-
okkal sem – saját vagyonának megőrzése 
végett 
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3.1.2.3 A gazdaság SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Kedvező földrajzi fekvés, az osztrák ha-
tárhoz közeli, jó közlekedésföldrajzi hely-
zet. 

 Kiegyensúlyozott természetföldrajzi 
adott-ságok, viszonylag jó környezeti ál-
lapot. 

 Stabil és megfelelő energia ellátás, a 
kommunális infrastruktúra rendszerek 
kiépültek és jól működnek. 

 Munkalehetőségek viszonylagos bősége, 
relatív munkaerő-hiány 

 Ipari telephelyek bősége, Ipari Park 

 Markáns turisztikai vonzerők (Batthyány-
kastély, Rába-part) 

 Térségi turisztikai programfejlesztés 
szervezeti kerete 

 Csökkent a város munkaerő-megtartó ké-
pessége gazdaságföldrajzi szomszédságá-
hoz (Ausztria, Szentgotthárd) képest. 

 Vendéglátóhelyek és idegenforgalmi szállás-
helyek hiánya 

 Kistérségi falvakra is épülő idegenforgalmi 
programok hiánya. 

 Saját forrás hiány az önkormányzati gazdál-
kodásban 

Lehetőségek  Veszélyek 

 A város kedvező közlekedésföldrajzi 
adottságainak a kihasználása a turizmus, 
illetve logisztikai vállalkozások területén. 

 A várost elkerülő 8-as főútvonal megépü-
lése. 

 Alternatív energiák (pl. hőszivattyús fű-
tés) hasznosítása a lakóépületek felújítá-
sa során, erre támogatások megszerzése.  

 Iparterületek kínálta letelepedési lehető-
ségek hasznosítása intenzív városmarke-
tinggel, beszállítóknak nyújtott kedvez-
ményekkel. 

 Együttműködési lehetőségek a kistérség 
falvaival, illetve a burgenlandi faluturiz-
mussal a turizmus fejlesztésében. 

 Termálvíz jobb kihasználásának lehető-
ségei, wellness-turizmus fejlesztése. 

 Rába-part intenzívebb hasznosítása a 
zöld-, kalandturizmusban. 

 A népesség elöregedésének veszélye, 
nagy mértékű „alvóvárossá” válás 

 Befektetők távolmaradása a helyi konku-
rencia növekedése, illetve munkaerőhiány 
miatt. 

 A külső források elmaradása miatt meg-
rekedhetnek a fejlesztések. 

 Külső forrásokra utaltság a belvárosi mű-
emlék-épületek és közterületek rehabili-
tációjához, illetve a rossz állapotú iparte-
rületek „barnamezős” rehabilitációjához. 

 A várost érintő közlekedésfejlesztések 
megrekedése. 
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3.1.2.4 Táj, természet, zöldfelület SWOT 

 

Erősségek Gyengeségek 

 jelentős értéket képviselő természeti ér-
tékek jelenléte,  

 Kastélypark országos jelentőségű védett 
természeti terület 

 helyi védett természeti területek, termé-
szeti értékek 

 NATURA 2000 terület jelenléte 

 Ramsari terület jelenléte 

 kedvező táji, tájkép adottságok, 

 folyók, patakok menti ökológiai folyosó-
rendszer 

 termálvíz jelenléte 

 városi szintű közpark, a Várkert kiterjedt 
mérete 

 családi házas területek jelentős zöldfelü-
letei 

 természetközeli társulások a Rába men-
tén 

 lakóterületi közparkok hiánya egyes vá-
rosrészekben, 

 meglévő zöldfelületek funkcióhiányosak 
(kevés játszótér, sportpálya) 

 iparterületeknél hiányos a védőfásítás 

 árvízi védekezés és turizmus összehan-
golása a Rába mentén 

 természetvédelmi oltalom alatt álló er-
dőterületek gazdasági rendeltetésűek 

 közparkokkal való ellátottság kedvezőt-
len a Horvátnádaljai és a vasúttól észak-
ra lévő településrészeken 

 Rába rekreációs potenciálja nincs kellő-
képpen kihasználva 

 szigetszerű elemeket nem kötik össze 
maradéktalanul a zöldhálózati elemek 

 utak menti védőfásítás hiányos 

Lehetőségek Veszélyek 

 Rába fokozottabb bekapcsolása a város 
életébe, rekreációs terület kialakítása 

 viziturizmus fejlesztése a Rábán 

 közparkok funkcionális fejlesztése 

 tervezett ipari, gazdasági fejlesztési terü-
letek túlzott mértékű, nem ütemezett ki-
jelölése kevésbé intenzíven használt ma-
gasabb infratsturkturális költségekkel 
létrehozható területhasználatot ered-
ményezhet. (nincs összhangban a” taka-
rékos területigénybevétel” elvével) 

 a gazdasági területfelhasználásba sorolt 
kavicsbánya telken gazdasági funkciók 
jelennek meg, a tájképileg érzékeny, vé-
dendő természeti értékekkel rendelkező 
területek szomszédságában 

 védett erdőterületeken élőhelyek el-
pusztulása, az erdőterületek gazdasági 
célú hasznosítása, elsődlegesen gazda-
sági célú besorolásuk miatt 

 városrészek lakóterületi közpark nélkül 
maradnak 
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3.1.2.5 Környezetvédelem SWOT 

 

Erősségek Gyengeségek 

 környezeti állapot minősége jó 

 nincs jelentős környezetszennyező ipari-, 
üzemi létesítmény  

 ivóvízbázis megléte hulladékgazdálko-
dás, ezen belül a szelektív hulladékgyűj-
tés is, megszervezett 

 szennyvízcsatorna-hálózat bővítése  

 saját szennyvíztisztító 

 rendelet a nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtéséről 

 csapadékvíz elvezetése fejlesztésre szo-
rul 

 Rába szélsőséges vízjárása, gyakori az 
árvíz, belvíz 

 8. sz. főút mentén magas légszennyezés 
és zajterhelés 

 vízbázis sérülékenysége, felszíni szeny-
nyeződésre való érzékenysége 

 vízeróziónak kitett területek a település 
déli részén 

 jelentős kiterjedésű nitrátérzékeny terü-
letek 

 csatornahálózatba még be nem vont te-
rületeken vélhetően a szennyvíz szik-
kasztása 

Lehetőségek Veszélyek 

 megújuló energiaforrások nagyobb mér-
tékű hasznosítása  

 M8 gyorsforgalmi út megépítését köve-
tően a belterületen javuló levegőminő-
ség, csökkenő zajszint a 8.sz. főút men-
tén, 

 kerékpárutak fejlesztése 

 Közlekedésből adódó környezetszennye-
zés további növekedése, 

 Felszíni- felszín alatti vizek és a földtani 
közeg szennyezettségének növekedése 

 csatornahálózatra nem csatlakoznak rá, 
így a szennyvíz további szikkasztás veszé-
lyezteti a talajt és a felszín alatti vizeket 
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3.1.2.6 Az épített környezet SWOT-analízise 

Erősségek (’Strength’) Gyengeségek (’Weaknesses’) 

 A 8. sz. főút elkerülőjének megépítése 
belátható (2020-ig) időben. 

 A Rába és a város felé eső rétjei – külö-
nösen a Várkert térségében hatalmas 
zöld adottság  

 Nagyon szépen indult a Belváros megújí-
tása  

 A város nem terjengős 

 A Batthyány kastély-együttes országosan 
támogatott megújítása elkezdődött, a 
folytatásra terv készül  

 Sok szép védett (országos és helyi) épü-
let, építmény  

 Az ipar telepedése keretek közt történik  

 Megújult közterületek és térfalak a város 
több területén  

 A 8. sz. főút a település szerkezetét ket-
tévágja  

 A Rába megközelítése a városból és a vá-
ros megközelítése kikötés után nem ma-
gától értetődő 

 A városba autóval érkezve a belváros 
megközelítése nem a szerkezetből kö-
vetkezik  

 A kastély és parkja csak országos támo-
gatással képes megújulni 

 A kastély megközelítése az autóforgalom 
keresztezését igényli  

 A védett épületek felújítása nehéz, a cél-
zott támogatás ritka. 

 Az ipar emisszióját – a tájolása miatt – 
korlátozni kell 

 Fontos területek várnak megújulásra, pl. 
a Szt. Erzsébet tér, vagy a Bajcsy Zs. út 
keleti oldala és az É-i részek 

Lehetőségek (’Opportunities’) Veszélyek (’Threats’) 

 Az M8. sz. út 2×2 sávos kialakításával a 
várost elvágó út, igazi „Főutcává” alakul-
hat  

 Folytatódik a város közterületeinek és 
térfalainak megújítása.  

 Körmend történeti szakrális központja és 
a Rába-kapcsolat megújul 

 A Batthyány kastély parkjával együtt kö-
zel megtérülő módon megújul, és az 
emelkedő szintű közélet terévé válik  

 Az országosan védett és a helyileg védett 
épületek megújítására lesz megfelelő 
támogatás, nem csak szigor 

 Az ipari techn. építésű lakóépületek 
energiatudatos felújítása folytatódik  

 Az elkerülő út építése késik, és a város 
kettészakadását csak technikai eszkö-
zökkel lehet csökkenteni  

 A város megújítása lelassul, a megújított 
területek terhelése fokozódik  

 A városmegújítás csak az É-i irányt prefe-
rálja 

 A kastély és parkja megújítása lelassul, a 
területen folyamatossá válik az építke-
zés, amely a használatot is zavarja  

 A védett épületek – támogatás híján – ál-
lagromlást szenvednek, példaértékük vi-
szályára fordul 

 Nem lesz támogatás a 60-as évek ipari 
technológiával épült épületeinek felújí-
tására, degradáció indul el 
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3.1.2.7 A közlekedés SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 a 8. sz. főút és a V. sz Helsinki közlekedé-
si folyosó jelenléte  

 fejlett városi infrastruktúra (burkolt utak 
aránya, stb.) 

 fejlett vasúti közlekedés 

 intermodális csomópont megléte 

 helyi tömegközlekedés megléte 

 autópályáról rossz elérhetőség 

 kiépített kerékpáros hálózat nem össze-
függő 

 nagy átmenő forgalom a 8. sz. főúton, 
M8 elkerülő hiánya 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 M8 autópálya megépítése, ezáltal  

 a településen belüli 8. sz. főút lakosság-
barát keresztmetszeti átalakítása 

 intermodális csomópont gyalogos, ke-
rékpáros elérhetőségének fejlesztése 

 új gyalogos övezetek kijelölése 

 M8 autópálya megépítésének elhalasz-
tása, 

 M8 autópályának csak a városhatárig 
történő megépítése (átmenő forgalom 
bentmarad a városban) 

 a vízi és közlekedési útvonalak miatt 
(déli Rába, keleti 86. sz. főút, északi és 
nyugati M8) körbezáródhat a város 
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3.1.2.8 A közmű SWOT-analízise 

 Erősség Gyengeség Konfliktus 
Fejlesztési szük-
séglet 

Közművek (vízgaz-
dálkodás, szenny-
vízelvezetés és tisz-
títás, csapadékvíz-
elvezetés stb.) 

    

Kapacitások, háló-
zatok 

Rendelkezésre 
álló vízkészlet és 
vízelosztó hálózat 
kiépítettsége. 
Szennyvízhálózati 
kiépítettsége és 
rendelkezésre 
álló befogadó, a 
saját településen 
belül üzemelő 
szennyvíztisztító 
telep megléte. 
A termálvíz ren-
delkezésre állása. 

Ivóvízelosztó háló-
zat NA 80-as ön-
töttvas és ac anya-
gú vezetékek elő-
fordulása. 
Szennyvízhálózatra 
való hiányos rá-
csatlakozás. 
A termálvizet 
hasznosító fürdő, 
üzemen kívül van. 

Vezetékes ivóvíz 
hálózat kiépített-
ségét nem fedi le 
a közcsatorna 
hálózat kiépített-
sége.  
A közcsatorna 
hálózatra nem 
csatlakozó ingat-
lanoknál a talajba 
szikkasztott 
szennyvíz talaj, 
talajvíz szennye-
zést okoz. 
Termálfürdő ma-
gántulajdonban 
léte. 

Ivóvíz hálózati 
rekonstrukció. 
Szennyvízcsatorna 
rácsatlakozás ará-
nyának növelése. 
Csatorna hálózati 
rekonstrukció. 
Termálvízre alapo-
zott fejlesztési 
lehetőségek meg-
valósítása. 

Minőségi paramé-
terek 

    

Energiagazdálkodás Kiépített vezeté-
kes energiahor-
dozó ellátás. 

Jelentős a hagyo-
mányos energia-
hordozó hasznosí-
tás. 

  

Megújuló energiák Rendelkezésre 
álló lehetőség 
nap, földhő és 
biomassza hasz-
nosítása. 
Rába folyó víz-
esése vízenergia 
hasznosítási lehe-
tőséget nyújt. 

Nem jellemző a 
megújuló energia-
hordozó hasznosí-
tása. 
A vízenergia hasz-
nosítása a Rába 
természetes élővi-
lágát nem kívána-
tosan alakítja. 

Megújuló energia-
hordozó hasznosí-
tás beruházásának 
megtérülése bi-
zonytalan és hosz-
szú távú. 
A vízerőmű ma-
gántulajdonban 
van. 

Biomassza alkal-
mazásával 
távhőellátás fej-
lesztése. 
(Biomassza hasz-
nosítás okozta 
környezetterhelés 
növekedést figye-
lembe kell venni.) 

Energiahatékonyság Javítási lehetőség 
energiafogyasztás 
csökkentésére 
(pl. megújuló  
közvilágítás) 

Avult a közvilágítás Távhőrendszer 
fenntartásának 
problémája, fenn-
tartási költség 
csökkentése nagy 
beruházási költség 
igényű, amely csak 
pályázati támoga-
tással fejleszthető. 

Energiatudatos 
nevelési program 
elindítása. 
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 Erősség Gyengeség Konfliktus 
Fejlesztési szük-
séglet 

Árvízvédelem, bel-
vízvédelem 

A településről a 
felszíni vizek, 
csapadékvizek 
vízelvezetési le-
hetősége a ter-
mészetes vízfo-
lyások-árkok, 
patakok segítsé-
gével kedvező, a 
Rába-folyó, mint 
befogadó rendel-
kezésre állásával. 

A Rába-folyó, a 
patakok-árkok 
mederrendezési 
igénye, vízszállító 
képesség romlása, 
hatására előfordu-
ló elöntések. 

Árhullámok levo-
nulásakor jelentős 
a vízelöntéses 
terület. 

Katasztrófavédelmi 
terv aktualizálása 
az új MÁSZ –hoz 
igazítva. 
Vízfolyások meder-
rendezés (karban-
tartás) vízszállító 
képesség javítása. 

 

 

3.1.2.9 Kockázatok felsorolása: 

 A 2×2 sávos M8. sz. elkerülő út építése késik, netán kisebb szolgáltatási szinttel létesül, és a 

városnak a nagy közlekedési vonalak általi kettészakadását csak technikai eszközökkel lehet 

enyhíteni, és a forgalom okozta környezetterhelés tovább nő. A Rákóczi út mellet minden faj-

ta emberi tevékenység megnehezül.   

 A vasúti pálya nem változik, sem Németújvár (Güssing – a két testvérváros, a közös Batthyány 

örökség és a megújuló energetikai együttműködését segítve), sem Zalalövő, illetve a nyom-

vonal által érintett települések nem lesznek vasúton elérhetők.  

 A közlekedési hálózat változatlansága, így elégtelensége miatt a cégek csökkenteni kénysze-

rülnek tevékenységüket, illetve nem fejlődik a betelepülés.  

 A kastély és parkja megújítása megáll, lelassul, esetleg elkészülése után nem kerül fenntartó 

gazdája.  

 A Liktárium fenntartása – a vállalkozó gazdák minőségi, vagy mennyiségi korlátai miatt – nem 

éri el a kívánt célt. 

 A turizmus fellendülését a minőségi szálláshely hiány akadályozza. 

 A Rába árterének jelentős részén kavicsbánya dolgozik, illetve más ipari vállalkozások is meg-

próbálnak ott megtelepedni. 

 A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. 

 A legközelebb lévő anyaotthon Szombathelyen van. 

 Az elmúlt években az önkormányzati erőfeszítések ellenére az állam nem működött együtt 

Körmenddel – és más, országos műemlékeknek helyt adó városokkal sem – saját vagyonának 

megőrzése végett – a Batthyány örökség megújítása lelassul. 

 A népesség elöregedésének veszélye, nagy mértékű „alvóvárossá” válás. 

 Befektetők távolmaradása a helyi konkurencia növekedése, illetve munkaerőhiány miatt. 

 A külső források elmaradása miatt megrekedhetnek a fejlesztések. 

 Külső forrásokra utaltság a belvárosi műemlék-épületek és közterületek rehabilitációjához, il-

letve a rossz állapotú iparterületek „barnamezős” rehabilitációjához. 
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 A tervezett ipari, gazdasági fejlesztési területek túlzott mértékű, nem ütemezett kijelölése 

kevésbé intenzíven használt magasabb infrastrukturális költségekkel létrehozható terület-

használatot eredményezhet. (nincs összhangban a” takarékos területigénybevétel” elvével). 

 A gazdasági területfelhasználásba sorolt kavicsbánya telkén gazdasági funkciók jelennek meg, 

a tájképileg érzékeny, védendő természeti értékekkel rendelkező területek szomszédságá-

ban. 

 Védett erdőterületeken élőhelyek elpusztulása, az erdőterületek gazdasági célú hasznosítása, 

elsődlegesen gazdasági célú besorolásuk miatt. 

 Városrészek lakóterületi közpark nélkül maradnak. 

 A város megújítása lelassul, a megújított területek terhelése fokozódik.  

 A városmegújítás csak az É-i irányt preferálja – templomtér, Rába megközelítés késnek. 

 A kastély és parkja megújítása lelassul, a területen folyamatossá válik az építkezés, amely a 

használatot is zavarja.  

 A védett épületek – támogatás híján – állagromlást szenvednek, példaértékük viszályára for-

dul. 

 Nem lesz támogatás a 60-as évek ipari technológiával épült épületeinek felújítására, degra-

dáció indul el, amely a fizikai után a társadalmat is rombolhatja. 

 M8 autópálya megépítésének elhalasztása. 

 M8 autópályának csak a városhatárig történő megépítése (átmenő forgalom bent marad a 

városban). 

 A vízi és közlekedési útvonalak miatt (déli Rába, keleti 86. sz. főút, északi és nyugati M8) kör-

bezáródhat a város. 

 Vezetékes ivóvíz hálózat kiépítettségét nem fedi le a közcsatorna hálózat kiépítettsége.  

 A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál a talajba szikkasztott szennyvíz talaj, 

talajvíz szennyezést okoz. 

 Termálfürdő magántulajdonban léte. 

 Megújuló energiahordozó hasznosítás beruházásának megtérülése bizonytalan és hosszú tá-

vú. 

 A vízerőmű magántulajdonban van. 

 Távhő-rendszer fenntartásának problémája, fenntartási költség csökkentése nagy beruházási 

költség igényű, amely csak pályázati támogatással fejleszthető. 

 Árhullámok levonulásakor jelentős a vízelöntéses terület. 

 Közlekedésből adódó környezetszennyezés további növekedése. 

 Felszíni- felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének növekedése. 

A város összehasonlítását a régió hasonló lélekszámú járásközpontjainak átlagával történő általános 

összevetését – a BM kívánságára – elkészítettük. Lásd a 4.5 számú mellékletben. 
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3.1-1. ábra: Batthyány kastély É-i kapu térsége 

 

  

3.1-2. ábra: Batthyány kastély D-i kapu térsége 
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3.1-3. ábra: A Batthyány kastély meglévő É-i tengelye a Rába hídján át. 

 

3.1-4. ábra: Ahol a Várkert és a Rába találkozik 
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A Szabadságtér D-i oldalán lévő városi értékek: 

 

3.1-5. ábra: Templom utca – részlet 

 

3.1-6. ábra: Szt. Erzsébet tér 

 

3.1-7. ábra: Árpád-házi Szt. Erzsébet templom 

 

3.1-8. ábra: Nepomuki Szt. János szobra a Rába 
hídnál 
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3.1.3 A településfejlesztés és –rendezés kapcsolata 

 
314/2012. (XI.8.) Kormány-

rendelet 

 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet 

 OTÉK 

 2003. évi XXVI. törvény az 
Országos Területrendezési 

Tervről 

   

   

  
            

 

   
        

  
 

FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEK 
  

RENDEZÉSI TÍPUSÚ TERVEK 
   

   

   
  

  
  

  
 Országos Fejelsztési és Terület-

fejlesztési Koncepció 
 2014-2020 

  Országos Területrendezési Terv 
(OTrT)  

2003. évi XXVI. törvény 
 

    

   
   
   

  
  

  
  

 
Vas Megye Területfejlesztési 

Koncepciója  
2014-2020 

  Vas Megye Területrendezési Ter-
ve (VMTrT)  

8/2006.(IV.28.) sz. . HMÖ. rendelet 
19/2010.(XI.29.) sz HMÖ. rendelet mó-

dosította 

 
    

   

   

   
  

  
  

  
 

A Körmendi Kistérség Terület-
fejlesztési Koncepciója és prog-

ramja 
 2005 

  
  

  
 

      
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
  

  

 Körmend Településfejlesztési 
Koncepciója 

300/ 2006. (XII. 20.) KT határo-
zat  

  
  

  

   
  

  

 
  

 
  

  

 
    Körmend Településszerkezeti 

Terve  
többször módosí-

tott256/2001.(XI.29.) számú KT 
határozat 

   
      

   
    

 

 Körmend IVS 
 Integrált Városfejlesztési Stra-

tégia 
 2007-2013 

  
 

 
  

 
  

  

   
    

 

  
Helyi Építési 
Szabályzat 

Szabályozási Terv 

     

     
Többszörösen módosított 

 36/2003. (XII. 1.) sz. Kgy. rendelet 

     
       

  
 

     
Építési Tervek 
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3.2 PROBLÉMATÉRKÉP 
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

3.3.2 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

A 2007 – 2013–ra készült IVS négy városterületet határolt le, a KSH akkori adatai alapján, amelyben a 

vasútvonalat (Szombathely – Szentgotthárd és Körmend – Zalalövő) és a 8. sz út É-i oldalán lévő ipar-

területeket tekintették határnak, illetve külön kezelték a két később Körmendhez csatolt települést, 

és amelyek a következők: 

1. Körmend vasútvonaltól délre elhelyezkedő városrésze 

2. Körmend vasútvonaltól északra elhelyezkedő városrésze 

3. Felsőberkifalu 

4. Horvátnádalja. 

 

3.3-1. ábra: Településrészek lehatárolása 

A város és a városrészek demográfiai állapotáról meg lehet állapítani, hogy – bár nem azonos mér-

tékben – mindegyik lakossága csökken, vagy stagnál, és mindegyiknél jellemző az öregedési tenden-

cia. Ennek ellenére a lakásszám növekedett, dacára a 2008 – 2012-ig nagyarányokat mutató gazdasá-

gi válságnak, amely különösen az építőipart érintette, és főleg a lakásépítések elmaradása miatt. 

Örömteli megállapítani, hogy a magasabban kvalifikáltak aránya – a lakosság számarányán belül – 

növekedett. 
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A területek adatait – az összehasonlíthatóság erejéig – az alábbi táblázat tartalmazza: 

(Forrás: KSH 2001 – 2011. adatok) 

Mutató megnevezése Körmend 
összesen 

1. Körmend vasút-
vonaltól délre elhe-

lyezkedő városré-
sze 

2. Körmend vasútvo-
naltól északra elhe-

lyezkedő városrésze 

3. 
Felsőberkifalu 

4. Horvátnádal-
ja, Magyarnád-

alja 

Lakónépesség száma 12802/11950 9337/8579 2373/2284 192/187 898/900 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2/13,3 16,8/13,0 18,8/13,9 14,6/13,9 17,7/14,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 66,8/64,4 66,5/64,0 69,7/67,0 60,9/61,0 62,6/62,8 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 16/22,3 16,7/23,0 11,4/19,1 24,5/25,1 19,5/22,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

24,5/14,0 24,3/14,4 25,8/14,2 23,1/10,5 23/10,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek ará-
nyában 

11,7/14,8 13,6/15,2 10,2/14,0 6,3/15,1 7,9/12,3 

Lakásállomány (db) 4701/5051 3549/3795 767/841 76/82 308/333 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 8,8/3,8 8,1/3,6 7,3/2,6 29/17,1 15,3/6,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

30,0/31,4 29,7/31,8 31,2/30,2 31,6/36,0 28,7/29,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

10,7/7,3 10,6/7,3 11,2/7,6 6,0/7,0 10,3/6,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

65,9/62,8 66,0/62,3 65,6/64,1 63,5/57,4 65,9/64,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 28,9/32,9 30,8/34,2 65,6/28,8 63,5/39,5 65,9/27,7 

Állandó népesség száma – a mutató a település egé-
szére állítható elő, szegregátumokra nem 

11852         

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban fog-
lalkoztatottak aránya 

44,1 43,1 46,9 42,7 46,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépes-
ségen belül 

50,9 51,5 48,6 55,1 50,9 
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Mutató megnevezése Körmend 
összesen 

1. Körmend vasút-
vonaltól délre elhe-

lyezkedő városré-
sze 

2. Körmend vasútvo-
naltól északra elhe-

lyezkedő városrésze 

3. 
Felsőberkifalu 

4. Horvátnádal-
ja, Magyarnád-

alja 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 7,3 7,3 7,2 10,7 7,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

4,6 4,7 4,4 8,3 3,4 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

2,9 2,9 2,0 12,3 2,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,7 11,1 7,1 5,5 1,9 
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1. Körmend vasútvonaltól D-re elhelyezkedő városrésze 

A városrészt É-on és Ny-on a vasútvonal, K-en a 86. sz. főútvonal D-en a Rába területe határolja. 

A városrész maga több történelmileg, szerkezetileg és építészetileg külön – külön egységes, de a töb-

bitől eltérő településrészből áll. Az ősi rész az Óváros, mint polgárváros, a hajdani várból átépült Bat-

thyány kastély és parkja, Ny-i oldalán a később csatolt Kisberki falurész, ma is falusias - kertvárosias 

hangulattal, a Rákóczi út egy része a magas ipari technológiával épült épületeivel, illetve K-i oldalán 

néhány szép régi épülettel, és a tőle É-i irányban a XIX – XX. században beépült kisvárosias terület, 

kertes lakóépületekkel és nagyobb telkeken álló középületeivel. 

Az Óváros történeti központjában találjuk a legtöbb intézményt, és természetesen itt van a legtöbb 

műemlékileg/helyileg védett épület, illetve – a történeti térképek tanúsága szerint itt kell, legyen a 

régészet által feltárható múlt is. A felújított Szabadság tér, és környéke, a megújuló Batthyány kas-

tély-együttes és az egy részében már megújult parkja ma is nagy vonzerő lehetne, de megközelítése 

nem településszerkezeti adottság, és az erre járók egy része is a Rába hídja felé autózik csupán. 

A déli városrész Körmend legnagyobb lakos és lakásszámú városrésze, lakók száma 8579 fő, ami a 

lakosság 72%-a.  A városi lakásállományból 3796 db található a városrészen, amely a városi lakásszám 

75%-a, és az alacsony komfortú lakások aránya mindössze 3,6%.  

Az elmúlt 10 évben csökkent a lakosság, nőtt a lakásszám, de az összes lakás arányaihoz képest egy 

%-al csökkent, viszont több mint felére csökkent az alacsony komfortú lakások aránya. 

A városrész demográfiájában kicsit csökkent a fiatal és munkaképes korosztály aránya, de jelentősen 

nőtt (16,7>>23,0%) a 60 év felettiek száma. Ez az erős öregedés növekedése csak a két falurészt nem 

érintette ilyen mértékben. Csökkent a foglalkoztatottak aránya, úgy, hogy ennél gyengébb ered-

ményt csak Felsőberkiben volt tetten érhető. A városrész még vezet a felsőfokú végzettségűek ará-

nyában, ez az érték nőtt is az elmúlt tíz évben, de ez az érték a négy városrész közt a korábbihoz ké-

pest sokkal kiegyenlítettebb lett, itt 15,2%. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők ará-

nya a városban kissé megnőtt (a válság lecsengésével ezek az adatok valószínű már javultak), és vá-

rosrész-függetlenül 30% körül van. A munkanélküliek aránya 7,2%, a tartósan munkanélkülieké 4,7% 

volt 2011-ben. 

Az intézményellátottság területén a városrész helyzete kifejezetten a legjobb, hiszen itt található az 

államigazgatás, az önkormányzati közigazgatás, az oktatás és az egészségügyi ellátás szinte minden 

intézménye. Itt van székhelye a kulturális szervező intézménynek, a bíróságoknak, rendőrségnek és a 

katasztrófavédelemnek is. 

A városrésben található a város kereskedelmi hálózatának javarésze is, beleértve a kiskereskedelmi 

egységeket és az itt letelepült áruházláncok tagjait is. A megújított Szabadság tér kimondottan vonzza 

a környékére az üzleteket, és a parkolás is jól és fizetés nélkül megoldott.  

Beépítése nagyrészt hagyományos kisvárosi, történeti beépítés a földszintestől a földszint és kétszin-

tes beépítésig. A Rákóczi út mellett épültek meg a 60-as években az ipari technológiával készült 

többemeletes épületek lakótelepként és a főutat kísérve. A városrészben találjuk a Várkert révén a 

város legnagyobb parkját, amely még a mai állapotában is vonzó, hát még megújítva. 

A turisztikai attrakciók közül a Batthyány kastély most bővül a „Főtér” felé hiszen Körmend település-

képét meghatározza a városközpontban található kastély, mely az ország 5 legjelentősebb kastélya 

között van. Az Önkormányzat jelentős lépéseket tett és tesz a műemléképület közösségi funkciókat 
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betöltő tereinek felújítására. A kastély főépülete ugyanakkor sokféle lehetőséget kínál a turisztikai 

ágazatba befektetni kívánóknak. A kastélyhoz szervesen kapcsolódó, az elmúlt években felújított 

Szabadság térrel, a Rába-parttal, és a város termálvíz kincsének kiaknázásával – párosulva Körmend 

sokszínű kulturális és sport programjaival – sokféle lehetőséget kínál a beruházók számára. 

Igaz ugyan, hogy enteriőrökben nem bővelkedik a kastély, de az örökségközpont létrehozásával foly-

tatódhat a kastély-együttes rehabilitálása, a helyi és országos identitás erősítése. Az egykori uradalmi 

központ a fogadóépületben visszakapja egykori funkcióját, azonban ez ma más dimenziókat ölelhet 

fel. Amíg évszázadokon keresztül a település és benne a kastély nem pusztán azt jelentette, hogy a 

Batthyány család és Körmend története összefonódik, addig ma hivatott arra, hogy megmutassa a 

város és a főúri család országos, sőt a mai határokon átnyúló jelentőségét. 

A családi hagyományok a politika, a tudományok és az orvoslás területén öröklődtek nemzedékről 

nemzedékre. Előbbieket a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum állandó kiállításai hivatottak 

bemutatni, illetve az összefoglalás-szerűen itt megjelenő uradalmi székhelyeken található kiállítások, 

bemutatók. Az orvoslást pedig modernkori felfogásban a Liktárium közvetíti, amely a 17. századi gyó-

gyító asszonyoktól kezdve a legjelentősebb, 2003-ban boldoggá avatott orvosi személyiség, Dr. Bat-

thyány-Strattmann László gyógymódjai között is előkelő helyet foglalt el. 

Az óvárosban található az országosan védett épületek nagy többsége, és a helyi védett településszer-

kezet, utcák és épületek jelentős része is, amelyek megújítása a turizmus fejlődését segítteti, és ame-

lyet a turizmus fellendülése segíthet. 

A városrészben tervezett legjelentősebb programok: 

 A városrész egyértelműen legjelentősebb programja a 2014 – 2020. évi pályázati ciklusban a 

Batthyány kastély-együttes és parkja megújítása a ciklus idején belül, hogy a hatékony haszná-

lat megvalósuljon a készülő program és tervek alapján.  

 Az előzőhöz szorosan kapcsolódó fejlesztési programja az Óváros megújításának folytatása, kü-

lönös tekintettel a közterületek (közlekedés, közmű, zöld felület, utcabútor, jelek, stb.) és a tér-

falak lehetőleg azonos ütemben történő megújítása. 

 A területhez kapcsolódó, folyamatos fejlesztést igénylő program a Rába partjának az adott idő-

szak igényeinek megfelelő megújítása, illetve a város és a Rába kapcsolatának látványossá téte-

le. 

 A tervezett programozási időszakba kell, essen a Rákóczi útnak az elkerülő gyorsforgalmi úttal 

egyidőben történő visszaépítése – némi késleltetéssel – és „Főutca” jelleg, hangulat, érzet és 

használat alapjainak megteremtése.  

 Az utca kialakításával kell, hogy együtt járjon a Batthyány kastély-együttes É-i kapuja előtti 

méltó helyzet (teresedés) megteremtés, annak folytatásában az Óváros felvillanó látványának 

megmutatása, illetve a Várkert és az utca közötti méltó kommunikáció megoldása. 

 A területen lévő három templom és környezetének, valamint a rászoruló egyházi intézmé-

nyeknek energiatudatos megújítása. 

 Az oktatási intézmények energiatudatos megújításának folytatása, mintegy ebben való komp-

letté tétele. 
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2. Körmend vasútvonaltól É-ra elhelyezkedő városrésze 

Körmend második legnagyobb kiterjedésű és lakos-számú városrésze, amelyet két egymástól jól elkü-

lönült rész alkot. 

A terület a Berki úttól (Jáki út) K-i irányban elterülő iparterületeket tartalmazza benne az Ipari Park-

kal, amelynek nagy része már beépült, de mind területileg, mind intézményesedésében az Ipari Park 

bővül. A területen van a vasútállomás és a távolsági buszpályaudvar, mint a város tömegközlekedési 

logisztikai központja.  

A Mátyás király utcától K-re – a Hunyadi J. u. két oldalán – kertvárosias beépítésű lakóterületek van-

nak, ahol a K-i rész beálltabb, míg a két terület között található az a rész, amelyen a város kertváros-

ias lakóterületeinek bővítése lehetséges. 

A területen nagyobb park kialakulóban van, mint az Ipari Park központi zöldfelülete, benne a záportá-

rozóvá alakított tóval. 

A terület városi megközelítése a vasúton keresztül járművel nehézkes, időnként akadályozott, és 

eléggé periférikus – ha egy ekkora városnál lehet erről szó. Ellenben a vasúttal és távolsági buszokkal 

érkezők számára – gyalogosan – jól megoldott a vasúti felüljáró elkészültével.   

Lakó népessége az elmúlt tíz évben mintegy száz fővel csökkent, de a városon belüli aránya ma is 19% 

körül van, és az új építésekkel valószínű, mindkét adat növekedni fog. A városi lakásállományból 841 

db található a városrészen, amely a városi lakásszám 16%-a, és az alacsony komfortú lakások aránya 

mindössze 2,6%.  

Az elmúlt 10 évben csökkent a lakosság, nőtt a lakásszám, de az összes lakás arányaihoz képest nem 

változott, viszont több mint felére csökkent az alacsony komfortú lakások aránya. 

A városrész demográfiájában kicsit csökkent a fiatal és munkaképes korosztály aránya, de jelentősen 

nőtt (11,4>>19,1%) a 60 év felettiek száma. Valamelyest csökkent a foglalkoztatottak aránya. A város-

részen a felsőfokú végzettségűek aránya nőtt az elmúlt tíz évben, és ez az érték a négy városrész közt 

a korábbihoz képest sokkal kiegyenlítettebb lett, itt 14,0%. A rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya a városban kissé megnőtt (a válság lecsengésével ezek az adatok valószínű már 

javultak), és városrész-függetlenül 30% körül van. A munkanélküliek aránya 7,2%, a tartósan munka-

nélkülieké 4,4% volt 2011-ben. 

Az intézmények közül legfontosabb a vasút és távolsági busz pályaudvarok, a hozzájuk automatikusan 

kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatásokat találjuk, továbbá sportpályát.  

Az Ipari Park kínálata az elmúlt ciklusban inkubátor házzal is bővült.  

A városrészben tervezett legjelentősebb programok: 

 Folytatni kell, az OLIP helyén elindult „MJUS” beruházást, a wellness kiépült részein túl a víz-
hasznosítás kompletté tételével, és a tervezett szálloda megvalósításával. 

 Az IBK Ipari Park további fejlesztése szükséges, támaszkodva a testvérváros Németújvár 
(Güssing) ezirányú tapasztalataira is, megvalósítva a parkban a távfűtés önálló rendszerét. 

 Az Ipari Park megközelítéseinek megtervezése és elkészítése, mind az elkerülő út, mind a k-i 
irány felől. 
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3. Felsőberkifalu 

A város központi belterületétől É-Ny-ra, a Jákra vezető út mentén települt egyutcás településrész, 

amelyet 1969-ben Körmendhez csatoltak. Felsőberki megmaradt falusias beépítésű településrésznek. 

A területen kihelyezett könyvtár, temető és kápolna van. 

Népessége 2001-hez képest kicsit csökkent, 2011-ben 187-en lakták, ami a város lakosságának alig 

több mint 1,5%-a. A korábbi felméréshez képest a korosztályok aránya alig változott, a fiatalság 14, a 

munkaképes 60, a 60 évnél idősebbek aránya 25% volt és maradt. 2001 óta a városban a korosztály-

arányok kiegyenlítődtek. A felsőfokú végzettek aránya 2001-től több mint a duplájára nőve felzárkó-

zott a városi átlaghoz, és 2011-ben 15,1% volt. 

A munkanélküliek és a tartós munkanélküliek aránya is itt a legmagasabb a városban (ha ez abszolút 

számokban nem is jelent sokat), 10,7, illetve 8,3%. 

Lakásállomány néhány darabbal nőtt, 2011-ben 82 lakás volt, amelyből a városhoz képest elég ma-

gas, 17,1% az alacsony komfort fokozatú.  

Ma a falu viszonylag csendes, de az elkerülő gyorsforgalmi út elkészülése után – a Berki úton lesz a 

csomópont – az átmenő forgalom valamelyest megnőhet, ami jelent előnyt és hátrányt egyaránt. 

4. Horvátnádalja 

A város központi belterületétől Ny-ra, a 8. sz. főúttól D-re   települt egyutcás településrészként, ame-

lyet 1969-ben Körmendhez csatoltak. Horvátnádalja történelmi része megmaradt falusias beépítésű 

településrésznek, míg a főútra nyújtott utcái mellett kertvárosiassá lett a beépítés. A területen kihe-

lyezett könyvtár, rendelő, sportpálya, temető és templom van. 

Népessége 2001-hez képest kicsit nőtt, 2011-ben 900-an lakták, ami a város lakosságának 7,5%-a. A 

korábbi felméréshez képest a korosztályok aránya kicsit változott, a fiatalság 14,7, a munkaképes 63, 

a 60 évnél idősebbek aránya 22,6. 2001 óta a városban a korosztály-arányok kiegyenlítődtek. A felső-

fokú végzettek aránya 2001-től majdnem a duplájára nőve felzárkózott a városi átlaghoz, és 2011-

ben 12,3% volt. 

A munkanélküliek és a tartós munkanélküliek aránya a város átlagához hasonló arányban vannak 

jelen, az előbbi, 7, az utóbbi 3,4%-ban.  

A lakásállomány nőtt, 2011-ben 333 lakás volt, amelyből a városhoz képest magas, 6,3% az alacsony 

komfort fokozatú.  

Ma a településrész történelmi része viszonylag csendes, a főút és a Nádaljai út közti rész kertvárosias 

része lüktetőbb életet él. Fejlesztése a településszerkezeti terv szerint is ezen a részen tervezett, 

kertvárosias beépítéssel. A településrészen valószínű a wellness központ életének felpezsdülése 

okozna jelentős élénkülést. 
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3.3.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Belügymi-
nisztériummal megkötött adatszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján Körmend város esetében is 
lehatárolta a szegregátumokat, illetve a szegregációval veszélyeztetett területeket.  

A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az ala-
csony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés 
jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. Szegregációval veszélyezte-
tett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is. 

A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató 
alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök 
kiválasztása történik meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határérték-
ének megfelelnek.  

Azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendel-
kezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) 
belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. Járásszékhely és 
2000 főnél népesebb település esetén a szegregált terület esetén a szegregációs mutató nagyobb 
egyenlő, mint 35%, a veszélyeztetett terület esetén nagyobb egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%. 

A KSH elvégezte a település szegregáció-szűrését, ennek keretében a szegregált és a szegregációval 
veszélyeztetett területek lehatárolását, összesített adataik adatvédelmi ellenőrzését, s átadta a  
szegregált és a  szegregációval veszélyeztetett területek jellemzésére szolgáló 2011. népszámlálási 
adatokat, kartogramokat. 

A következő térkép világoszöld színnel jelöli azt a területet, ahol a szegregációs mutató 30-34%, sö-

tétzölddel pedig, ahol 35% feletti. Az ilyen terület szegregáció szempontjából veszélyeztetett terület-

nek számít.  
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3.3-2. ábra: Szegregált és a  szegregációval veszélyeztetett területek 

A KSH szegregáció-szűrése alapján kijelenthető, hogy Körmenden a szegregációs mutató 30%-os és 
35%-os határértéke mellett nem található szegregátum.  

A veszélyeztetett területen a magánháztartásokban élők száma pedig nem éri el az 50 főt, emiatt 
nem tekinthető valódi szegregátumnak, így antiszegregációs program készítésére sincs szükség. 
Ugyanakkor javasolt e területen a folyamatok nyomon követése, az oktatás, szociális ellátás és a fog-
lalkoztatás területén szüksége esetén olyan intézkedések megfogalmazása, melyek megvalósítása 
csökkentheti a szegregációs területek kialakulásának veszélyét, a szegénység elmélyülését, s egyben a 
lakosság társadalmi helyzetének javítását. 

Korábbi antiszegregációs terv értékelése  

Körmend Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmazott Antiszegregációs tervet (ASZT), noha megál-
lapította, hogy a városban nincsenek szegregátumok, csak szegregációs szempontból veszélyezte-
tett terület (Rákóczi u. 150.). Helyszíni felmérések alapján négy épület került lehatárolásra (Rákóczi 
u. 150., Rákóczi u. 150/b, Bartók B. ltp. 5/A és 5/B, valamint a Hunyadi u. 61. és az Ady E. u. 2.). 
Mindegyik területen szociális bérlakások vannak, az épületek teljesen vagy részben önkormányzati 
tulajdonban vannak. 
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3.3-3. ábra: Szegregációval veszélyeztetett területek 2008-ban (Forrás: ASZT, 2008) 

E területekre az ASZT különböző intézkedéseket fogalmazott meg: 

• lakhatási integráció; 

• oktatási integráció; 

• közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; 

• foglalkoztatás bővítése irányított módon; 

• a munkaképes, segélyben részesülő lakosság bevonása és foglalkoztatása, közcélú és köz-

hasznú munka biztosításával. 

Javasolt ezen intézkedések tovább folytatása a szegregációval veszélyeztetett területeken. 

 

KÖRMEND 
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Körmend - Szegregátumok adatai 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munka-

jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 30% 

feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt** 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése Körmend összesen 

Lakónépesség száma 11950 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

14,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 14,8 

Lakásállomány (db) 5051 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúa-
kon (15-59 évesek) belül 

31,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

7,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 62,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 32,9 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

11852 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 44,1 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 50,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 7,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek ará-
nya) 

4,6 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakáso-
kon belül 

2,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,7 
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Körmend - Szegregátumok adatai 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munka-

jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% 

feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt** 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése Körmend összesen 

Lakónépesség száma 11950 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

14,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 14,8 

Lakásállomány (db) 5051 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúa-
kon (15-59 évesek) belül 

31,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

7,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 62,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 32,9 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

11852 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 44,1 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 50,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 7,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek ará-
nya) 

4,6 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakáso-
kon belül 

2,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,7 
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4. MELLÉKLETEK 
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4.1 MELLÉKLETEK AZ 1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELY A TE-

LEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK C. FEJEZETHEZ 

4.1.2 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere 
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4.1.3 Vas megye 

 

Forrás: Cartographia Hungary Maps 2014 
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4.2 MELLÉKLET AZ 1.11 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA C. FEJEZETHEZ 

4.2.2 Körmend erdőterületinek elsődleges rendeltetése 

 

Forrás: Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 2015 
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4.3 MELLÉKLETEK AZ 1.13 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA C. FEJEZETHEZ 

4.3.2 Körmend régészeti területei 
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4.3.3 Körmend országosan védett műemléki értékei 

MK 6676 Körmend   

A volt Batthyány-kastélyegyüttes és a r.k. templom kibővített műemléki környezete. 

 

M III 10152 Körmend   

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2. 

hrsz: 63 

Lakóház, klasszicista, 1820 körül. 

 

M III 10153 Körmend   

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 4. 

hrsz: 62 

Lakóház, klasszicizáló, 1870 körül. 

 

M III 10154 Körmend   

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6. 

hrsz: 61 

Lakóház, klasszicizáló késő barokk, 1820 körül; hátul magtárépület. 

 

M III 10160 Körmend   

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12. 

hrsz: 56 

Lakóház, klasszicista, 1810 körül. 

 

M III 10161 Körmend   

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 16. 

hrsz: 48 

Lakóház, romantikus, 1850 körül. 

 

M III 10151 Körmend   

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 18. Mónus Illés u. sarok 

hrsz: 47 

Lakóház, klasszicista, 1810 körül. Átalakítva romantikus stílusban 1860 körül. 

 

M III 10288 Körmend   

Dienes László u. 7. Széchenyi u. 1. 

hrsz: 138 

Lakóház, romantikus, 1870 körül. 
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M III 7787 Körmend   

Hegyalja u. 2. 

hrsz: 0254/180 

Nepomuki Szt. János-szobor és védőépülete, klasszicista, 19. sz. eleje. 

 

M III 10436 Körmend   

Kossuth u. 17. 

hrsz: 424 

Ref. templom, copf - klasszicista, 1780 körül. Belsőben Haranghy-festmények, 20. sz. közepe. 

 

M III 10774 Körmend   

Kölcsey Ferenc u. 1. 

hrsz: 305 

Ált. iskola, romantikus-eklektikus, 1870 körül. 

 

M III 10628 Körmend   

Kölcsey Ferenc u. 12. 

hrsz: 260 

Általános iskola, épület eklektikus stílusban 1898-ban, Wälder Gyula tervei szerint. 

 

M III 10289 Körmend   

Mikes K. u. 1. 

hrsz: 291 

Lakóház, romantikus, 1870 körül. 

 

M III 7788 Körmend   

Munkácsy Mihály u. 1. 

hrsz: 1781/3,4 

Kórház, eklektikus, 19. sz. második fele. Kápolnájában Haranghy-falfestmények, 1948. 

 

M III 7793 Körmend   

Á-i. Szent Erzsébet tér 

hrsz: 53 

R.k. templom (Árpád-házi Szt. Erzsébet), késő gótikus, 15-16. sz.-i eredetű. Átépítve barokk stílusban 

1731-ben. Berendezés: három oltár, szószék, barokk, 18. sz. 

 

M III 10290 Körmend   

Á-i. Szent Erzsébet tér 1.; Templom u. 11. 

hrsz: 79 

Lakóház, késő barokk - klasszicista, 19. sz. eleje. 

 



 

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

220 

M III 10155 Körmend   

Á-i. Szent Erzsébet tér 2. 

hrsz: 50 

Raktár, volt elemi (leány-) iskola, romantikus, 1860 körül. 

 

M II 10284 Körmend   

Faludy Ferenc u. 3. 

hrsz: 78 

R.k. plébániaház, barokk, 18. sz. eleje, bővítve a 19. sz. végén eklektikus stílusban. 

 

M I 7785 Körmend   

Szabadság tér 2-4.; Gróf Batthyány Lajos u. 3-9.; Rákóczi u. 13-17.; Sport u. 2. 

hrsz: 1; 3; 4; 5; 2/2; 2/3; 2/1; 6/1; 6/2 

A Batthyány-Strattmann kastély-együttes: főépület, , késő középkori, 15. sz.-i vár alapfalára épült a 

17. sz.-ban. Homlokzata átalakítva barokk stílusban, 18. sz., kétemeletessé bővítve és kismértékben 

átalakítva a 19. sz.-ban. Homlokzatain 17-18. sz.-i festett díszítés. Egykori kápolna-bástyájában stuk-

kódíszítés, dísztermében falfestés, 19. sz.; kocsi-behajtó kapu és kerítés, istálló, ma raktár, szerszá-

mozó, ma múzeum, barokk, 18. sz. második fele; levéltár,; lovarda, ma színház, gazdatiszti lakok, ma 

könyvtár és irodák, copf, 18. sz. vége, klasszicista átalakítás, 19. sz. eleje; őrségi épületek, ma könyv-

tár, klasszicista, 19. sz. első fele. Tavasz-Nyár szoborcsoport és obeliszk. Parkja védett. 

 

M III 10291 Körmend   

Szabadság tér 10. 

hrsz: 292; 293 

Lakóház, barokk előzmények után romantikus, 19. sz. közepe. 

 

M III 7794 Körmend   

Szabadság tér 11-12. 

hrsz: 307/1 

Irodák, volt városháza, copf, 1790 körül. 

 

M III  11128 Körmend  

Templom u. 24  

hrsz: 97  

Lakóház. 

 

M III 10775 Körmend   

Thököly u. 1.; Rákóczi u. sarok 

hrsz: 380 

Lakóház. Klasszicista-romantikus, 1870 körül. Üzlet. 
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M III 10007 Körmend   

Thököly u. 19. 

hrsz: 390 

Ev. templom, neogótikus, 1888. Tervezte Ludwig Schöne 1886-ban. Berendezés: neogót, 1888. Oltár-

kép, Vágó Pál, 1888. Belső festés: Josef Kott. 

 

M III 10629 Körmend   

Vasútmellék u. 7. 

hrsz: 668/1-2 

Lakóház, volt Balaton szálló. Szecessziós, 1910 körül. 

 

M III 7786 Körmend - Alsóberkifalu (Temető)  

Szt. Imre herceg u. 70. 

hrsz: 2138/1,2 

R.k. templom, (Sarlós Boldogasszony), klasszicizáló késő barokk, 1844. részben átalakítva eklektikus 

stílusban 1878-ban. 

 

M III 7790 Körmend - Horvátnádalja   

Nádaljai út 14. 

hrsz: 3185 

Lakóház, népi, 1862. 

 

MII 11434 Körmend – Horvátnádalja 

Nádaljai út 22. 

hrsz. 3181 

Rk. templom, sírkeresztek és Immaculata – szobor együttese. 
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4.3.4 Körmend műemlékei, műemlékvédelmi területei 
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4.3.5 A helyi egyedi és területi védelem alá vont épületek és építmények 

Körmend Önkormányzatának többször módosított 8/2004. (III.1.) sz. KT rend. 1. számú melléklet  

A helyi egyedi védelem alá vont épületek  

 Közterület megnevezése Házszám Hrsz Rendeltetés 

1.  Dr. Batthyány Strattmann L. u. 4 316 Könyvtár 

2.  Bajcsy Zsilinszky u. 8 60 Lakóház 

3.  Bajcsy Zsilinszky u. 10 57 Lakóház 

4.  Bajcsy Zsilinszky u. 20 24/1 Halászcsárda 

5.  Szabadság tér 2-3 310 Lakóház (Gazdatiszti ház) 

6.  Szabadság tér 4 66 Városi Bíróság 

7.  Szabadság tér 8 109 Lakóház 

8.  Szabadság tér 9 290 Lakóház 

9.  Dienes Lajos u. 1 84 Óvoda 

10.  Dienes Lajos u. 3 112 Lakóház 

11.  Dienes Lajos u. 5 111 Lakóház 

12.  Dienes Lajos u. 13 158 Lakóház 

13.  Dienes Lajos u. 15 166 Lakóház 

14.  Dienes Lajos u. 10 274 Lakóház 

15.  Dienes Lajos u. 14 270 Lakóház 

16.  Damjanich János u. 6 72 Lakóház 

17.  Templom u. 2/a 85 Lakóház 

18.  Templom u. 2/b 86 Lakóház 

19.  Templom u. 4 87 Lakóház 

20.  Templom u. 18 94 Lakóház 

21.  Templom u. 3 70 Lakóház 

22.  Templom u. 7 74 Lakóház 

23.  Berzsenyi Dániel u. 5 105 Lakóház 

24.  Berzsenyi Dániel u. 11 103 Művelődési ház 

25.  Berzsenyi Dániel u. 13 102 Lakóház 

26.  Berzsenyi Dániel u. 16 120 Lakóház 

27.  Berzsenyi Dániel u. 22 124 Lakóház 

28.  Széchenyi István u. 3 137 Lakóház 

29.  Széchenyi István u. 13 132 Lakóház 

30.  Széchenyi István u. 6 142 Lakóház 

31.  Széchenyi István u. 16 147 Lakóház 

32.  Széchenyi István u. 20 148 Lakóház 

33.  Széchenyi István u. 22 149 Lakóház 

34.  Széchenyi István u. 24 150 Lakóház 

35.  Mónus Illés u. 2 98 Lakóház 

36.  Mónus Illés u. 4 99 Lakóház 

37.  Mónus Illés u. 17 35 Lakóház 

38.  Mónus Illés u. 19 36 Lakóház 

39.  Mónus Illés u. 21 37 Lakóház 

40.  Mónus Illés u. 25 39 Kovácsműhely 

41.  Lenkei u. 3 283 Lakóház 

42.  Lenkei u. 5 156 Lakóház 
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 Közterület megnevezése Házszám Hrsz Rendeltetés 

43.  Lenkei u. 13 152 Közösségi ház 

44.  Lenkei u. 14 162 Lakóház 

45.  Lenkei u. 16 161 Lakóház 

46.  Lenkei u. 18 160 Lakóház 

47.  Mikes Kelemen u. 2 294 Üzlet 

48.  Mikes Kelemen u. 4 295 Lakóház 

49.  Mikes Kelemen u. 8 297 Lakóház 

50.  Mikes Kelemen u. 10 298 Lakóház 

51.  Mikes Kelemen u. 12 299 Lakóház 

52.  Mikes Kelemen u. 14 300 Lakóház 

53.  Mikes Kelemen u. 3 282 Lakóház 

54.  Kölcsey Ferenc u. 9 301 Lakóház 

55.  Kölcsey Ferenc u. 11 279 Lakóház 

56.  Kölcsey Ferenc u. 13 278 Lakóház 

57.  Bem József u. 10 216 Lakóház 

58.  Bem József u. 12 215 Lakóház 

59.  Bem József u. 14 214 Lakóház 

60.  Bem József u. 22 179 Lakóház 

61.  Bem József u. 28 176 Lakóház 

62.  Bem József u. 30 175 Lakóház 

63.  Bem József u. 32 174 Lakóház 

64.  Esze Tamás u. 3 183 Lakóház 

65.  József Attila u. 15 186/2 Lakóház 

66.  József Attila u. 24 191/1 Lakóház 

67.  Bástya u. 3 242 Üzlet 

68.  Bástya u. 13 253 Üzlet 

69.  Bástya u. 15 254 Lakóház 

70.  Bástya u. 17 256 Lakóház 

71.  Bástya u. 4 235 Cukrászda 

72.  Bástya u. 6 236 Lakóház 

73.  Zrínyi Miklós u. 2 239 Lakóház 

74.  Vida József u. 14 314/2 Kávéház 

75.  Rákóczi Ferenc u. - 952 Ravatalozó 

76.  Rákóczi Ferenc u. 4 323 Étterem (Korona) 

77.  Rákóczi Ferenc u. 6 323 Lakóház 

78.  Rákóczi Ferenc u. 8 377/1 Lakóház 

79.  Rákóczi Ferenc u. 10 381 Lakóház 

80.  Rákóczi Ferenc u. 142 1557 Lakóház 

81.  Rákóczi Ferenc u. 1-3 318 Lakóház 

82.  Rákóczi Ferenc u. 5 230/3 Lakóház 

83.  Rákóczi Ferenc u. 7 230/2 Lakóház 

84.  Rákóczi Ferenc u. 11 230/1 Lakóház 

85.  Rákóczi Ferenc u. 57 1899/3 Étterem (Gőzmalom) 

86.  Rákóczi Ferenc u. 99 1989 Lakóház 

87.  Dózsa György u. 4 1844 Lakóház 

88.  Dózsa György u. 6 1845 Lakóház 

89.  Dózsa György u. 16 1850 Lakóház 

90.  Dózsa György u. 24 1856 Lakóház 
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 Közterület megnevezése Házszám Hrsz Rendeltetés 

91.  Dózsa György u. 26 1857 Lakóház 

92.  Dózsa György u. 32 1861 Lakóház 

93.  Munkácsy Mihály u. 18 1787 Lakóház 

94.  Mátyás király u. 10 497 Lakóház 

95.  Mátyás király u. 12 498 Lakóház 

96.  Mátyás király u. 20 513 Lakóház 

97.  Mátyás király u. 46 529 Lakóház 

98.  Mátyás király u. 27 1832 Lakóház 

99.  Mátyás király u. 31 1829/1 Lakóház 

100.  Mátyás király u. 39 1810/2 Lakóház 

101.  Mátyás király u. - Vasút terület - 956/11 Váltóház (1. torony) 

102.  Vasútmellék u. - Vasút terület - 956/20 Vízház 

103.  Vasútmellék u. - Vasút terület - 956/21 Felvételi épület 

104.  Vasútmellék u. - Vasút terület - 956/22 Jegypénztár 

105.  Hunyadi János u. - Vasút terület - 956/1 Vasúti épület 

106.  Hunyadi János u. - Vasút terület - 956/3 Váltóház (2. torony) 

107.  Hunyadi János u. - Vasút terület - 956/5 Vasúti épület 

108.  Hunyadi János u. 13 332 Lakóház 

109.  Hunyadi János u. 43 348 Lakóház 

110.  Hunyadi János u. 45/a 349 Tűzoltóság (régi épületrész) 

111.  Hunyadi János u. 30 747 Lakóház 

112.  Hunyadi János u. 32 748 Lakóház 

113.  Hunyadi János u. 42/b 768 Vendéglő 

114.  Hunyadi János u. - 1280 Templom 

115.  Hunyadi János u. 76 1341 Lakóház 

116.  Thököly Imre u. 8 374 Lakóház 

117.  Thököly Imre u. 20 368 Lakóház 

118.  Thököly Imre u. 24 366 Lakóház 

119.  Thököly Imre u. 26 365 Lakóház 

120.  Thököly Imre u. 30 363 Lakóház 

121.  Thököly Imre u. 32 362 Lakóház 

122.  Thököly Imre u. 36 360 Lakóház 

123.  Thököly Imre u. 40 359 Lakóház 

124.  Thököly Imre u. 46 356 Gondozóház 

125.  Thököly Imre u. 50 353 Lakóház 

126.  Thököly Imre u. 15 388 Lakóház 

127.  Thököly Imre u. 17 389 Kollégium 

128.  Thököly Imre u. 29 610 Általános iskola 

129.  Kossuth Lajos u. 12 404 Lakóház 

130.  Kossuth Lajos u. 14 403 Lakóház 

131.  Kossuth Lajos u. 16 402 Lakóház 

132.  Kossuth Lajos u. 24 397 Lakóház 

133.  Kossuth Lajos u. 27 601 Lakóház 

134.  Kossuth Lajos u. 45 591 Lakóház 

135.  Deák Ferenc u. 8 440/1 Lakóház 

136.  Deák Ferenc u. 18 436 Lakóház 

137.  Deák Ferenc u. 20-22 435 Református közösségi ház 

138.  Deák Ferenc u. 38 568 Lakóház 
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 Közterület megnevezése Házszám Hrsz Rendeltetés 

139.  Deák Ferenc u. 40 569 Lakóház 

140.  Deák Ferenc u. 44 571 Lakóház 

141.  Deák Ferenc u. 62 655 Lakóház 

142.  Deák Ferenc u. 66 666 Lakóház 

143.  Deák Ferenc u. 23 480 Lakóház 

144.  Deák Ferenc u. 35 556 Lakóház 

145.  Deák Ferenc u. 63 651 Lakóház 

146.  Deák Ferenc u. 65 650 Lakóház 

147.  Arany János u. 1 392 Lakóház 

148.  Arany János u. 9 428 Lakóház 

149.  Arany János u. 25 504 Lakóház 

150.  Arany János u. 6 605 Lakóház 

151.  Arany János u. 12 508 Lakóház 

152.  Bercsényi Miklós u. 16 660 Lakóház 

153.  Bercsényi Miklós u. 18 659 Lakóház 

154.  Bercsényi Miklós u. 20 658 Lakóház 

155.  Bercsényi Miklós u. 22 657 Lakóház 

156.  Bercsényi Miklós u. 24 652 Szálloda 

157.  Bercsényi Miklós u. 34 625 Lakóház 

158.  Bercsényi Miklós u. 17 541 Lakóház 

159.  Móricz Zsigmond u. 8 848 Lakóház 

160.  Móricz Zsigmond u. 9 757 Lakóház 

161.  Táncsics Mihály u. 9 754 Lakóház 

162.  Táncsics Mihály u. 11 756 Lakóház 

163.  Táncsics Mihály u. 19 836 Lakóház 

164.  Táncsics Mihály u. 21 837 Lakóház 

165.  Vörömarty Mihály u. 1 813 Lakóház 

166.  Vörömarty Mihály u. 7 800 Lakóház 

167.  Vörömarty Mihály u. 9 799 Lakóház 

168.  Bacsó Béla u. 6 792 Lakóház 

169.  Ady Endre u. 24 1439 Lakóház 

170.  Ady Endre u. 32 1488 Lakóház 

171.  Ady Endre u. 44 1482 Lakóház 

172.  Ady Endre u. 46 1481 Lakóház 

173.  Ady Endre u. 39 1465 Lakóház 

174.  Ady Endre u. 41 1509 Lakóház 

175.  Liszt Ferenc u. 6 2975/7 Lakóház 

176.  Nádaljai u. 22 3181 Templom 

177.  Nádaljai u. 24 3180 Lakóház 

178.  Nádaljai u. 41 3220 Lakóház 

179.  Kodály Zoltán u. 4 3135/1 Lakóház 

180.  Kodály Zoltán u. 18 3126/1 Lábaspajta 

181.  Kodály Zoltán u. 22 3123 Lábaspajta 

182.  Akác u. 2 3152 Lakóház 

183.  Akác u. 4 3153 Melléképület 

184.  Teleki u. 93 3118/3 Lakóház 

185.  Vasút u. 2 2831 Lakóház 

186.  Vasút u. 3 2827 Lakóház 
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 Közterület megnevezése Házszám Hrsz Rendeltetés 

187.  Berki út 6 3404 Lakóház 

188.  Berki út - 3486 Kápolna-torony 

189.  Berki út 76 3430 Lakóház 

190.  Hegyaljai út 2 0254/427 Lakóház 

 

A helyi egyedi védelem alá vont szobrok, emlékművek, keresztek 

Közterület megnevezése Házszám Hrsz Rendeltetés 

Szabadság tér - 308/2 Immaculata szobor 

Szabadság tér - 308/2 Kossuth Lajos szobor 

Szabadság tér - 308/2 ‘48-asok emléktáblája 

Bajcsy Zsilinszky u. 14 54 IV. Béla király szobra 

Thököly Imre u. - 657 Világháborús emlékmű 

Széchenyi u. 4 288 Holocaust kapu 

Nádaljai utca - 3197/1 Kőkereszt 

Nádaljai utca - 3232/1 Harangláb 

Rákóczi Ferenc u. 2 951/1 Temetői kereszt 

Rákóczi F. u. külterületi szakasza - 2177/2 Kőkereszt 

Berki u. külterületi szakasza - 0838/18 Keresztház 

Berki u. - 0749/9 Kőkereszt 

Berki u. - 3487 Kőkereszt 

Vasalja u. külterületi szakasza - 0713 Keresztház 

Vasútállomás épülete előtti 2db 
kandelláber 

16 956/21. Közvilágítás 

 

A helyi utcaképi védelem alá vont utcaszakaszok 

• a Hunyadi János utca mindkét oldala a Rákóczi utcától a Vasútmellék utcáig terjedő szakaszon; 

• a Thököly Imre utca mindkét oldala a Rákóczi Ferenc utcától az Arany János utcáig terjedő szaka-

szon; 

• a Bercsényi Miklós u. északi oldalának a 657-660 hrsz-ú ingatlanok közötti szakasza; 

• a Rákóczi Ferenc út Hunyadi utca és Thököly utca közötti szakasza. 

 

A helyi területi védelem alá vont utcák 

• a Hegyaljai utca; 

• Felsőberkifaluban a Berki utca 15-től a 39-es számig terjedő szakasza; 

• Alsóberkifaluban a Szent Imre herceg utca; 

• Horvátnádalján a Nádaljai utca és a Malom utca. 
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4.3.6 Körmend műemléki és helyi védelem alatt álló épített értékei 
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4.4 MELLÉKLET AZ 1.16 KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) C. FEJEZET-

HEZ 

4.4.2 Körmend kibocsátott légszennyező anyagai 2013-ban 

Forrás:www.okir.kvvm.hu 

Anyagnév Kibocsátás kg/év 

Aceton 1 881 

Hexán 1 553 

Toluol 37 

Pentán 5 002 

Sztirol 3 

Xilolok 216 

Ammónia 0 

Petróleum 1 

Ciklohexán 0 

Etil-benzol 79 

Formaldehid 7 

Ciklopentán 244 

SZÉN-DIOXID 11 445 572 

Trietil-amin 7 

Propil-benzol 2 

Szén-monoxid 14 425 

Propil-alkolok 13 

Szilárd anyag 3 744 

Butil-alkoholok 1 

Izo-butil-acetát 266 

Trimetil-benzolok 2 

Izo-propil-alkohol 32 

N-metil-2-pirrolidon 0 

Etil-alkohol / etanol / 4 927 

METOXI PROPIL-(2)-ACETÁT 3 

Metil-etil-keton / 2-butanon / 115 

Benzin mint C, ásványolajból 600 

1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol) 5 

Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 224 

Butil-acetát  / ecetsav-butil-észter / 557 

Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO2 31 785 

Butil-alkohol  (primer-butanol)  / butanol-1 / 1 

Butil-diglikol / dietilén-glikol-monobutiter / 1 

Összes szerves anyag C-ként (TOC)  (SPECIFIKUS) 1 310 

Butil-alkohol  ( szekunder-butanol ) / butanol-2 / 3 

Etil-acetát  / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 52 

Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve 0 

Etilén-glikol-monoetil-éter  / 2-etoxi-etanol; etil-glikol / 1 

Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol / 51 

Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutil-metil-keton / 20 
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Anyagnév Kibocsátás kg/év 

Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol / 0 

4.4.3 Körmend légszennyező telephelyeinek szennyezőanyag kibocsátása 2013-ban 

Forrás:www.okir.kvvm.hu 

Telephely Anyagnév Kibocsátás 
kg/év 

Üzem, tevékenység 

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

SZÉN-DIOXID 8 132 551 Egis Gyógyszergyár NyRt. 
Körmendi Gyáregység 

Körmendi Rendészeti Szakkö-
zépiskola 

SZÉN-DIOXID 1 526 923 Oktatási Intézmény 

Serenzo Kft. SZÉN-DIOXID 989 196 fafeldolgozó üzem 

Balázs István SZÉN-DIOXID 379 032 Takarmánykeverő üzem 

Cothec Energetikai Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

SZÉN-DIOXID 229 681 kazánház 

Ferrosüt Sütö- És Édesipari Kft SZÉN-DIOXID 142 805 Körmendi Sütőüzem 

Tesco-Globál Áruházak Zrt. SZÉN-DIOXID 40 871 áruház 

Ada Hungária Butorgyár Kft Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

9 279 Bútorgyártó üzem 

Balázs István Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

8 245 Takarmánykeverő üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Szén-monoxid 5 452 Bútorgyártó üzem 

Régiohö Regionális 
Höszolgáltato Kft 

Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

5 222 Körmend Biomassza Fű-
tőmű 

Ada Hungária Butorgyár Kft Pentán 5 002 Bútorgyártó üzem 

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Etil-alkohol / etanol / 4 923 Egis Gyógyszergyár NyRt. 
Körmendi Gyáregység 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

SZÉN-DIOXID 4 513 asztalos üzem 

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

4 330 Egis Gyógyszergyár NyRt. 
Körmendi Gyáregység 

Balázs István Szén-monoxid 3 204 Takarmánykeverő üzem 

Régiohö Regionális 
Höszolgáltato Kft 

Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

2 088 Városi Fűtőmű 

Ada Hungária Butorgyár Kft Aceton 1 759 Bútorgyártó üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Hexán 1 553 Bútorgyártó üzem 

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Szén-monoxid 1 449 Egis Gyógyszergyár NyRt. 
Körmendi Gyáregység 

Babati És Társa Husfeldolgozo 
És Kereskedelmi Szolgáltato Kft 

Szén-monoxid 1 333 húsfeldolgozó üzem 

Serenzo Kft. Szén-monoxid 1 192 fafeldolgozó üzem 

Régiohö Regionális 
Höszolgáltato Kft 

Szilárd anyag 1 144 Körmend Biomassza Fű-
tőmű 

Serenzo Kft. Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

942 fafeldolgozó üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Összes szerves anyag 
C-ként (TOC)  (SPECI-

FIKUS) 

927 Bútorgyártó üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Szilárd anyag 823 Bútorgyártó üzem 
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Telephely Anyagnév Kibocsátás 
kg/év 

Üzem, tevékenység 

Körmendi Rendészeti Szakkö-
zépiskola 

Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

793 Oktatási Intézmény 

Ada Hungária Butorgyár Kft Benzin mint C, ás-
ványolajból 

598 Bútorgyártó üzem 

Balázs István Szilárd anyag 583 Takarmánykeverő üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Szén-monoxid 487 asztalos üzem 

Serenzo Kft. Szilárd anyag 482 fafeldolgozó üzem 

Régiohö Regionális 
Höszolgáltato Kft 

Szén-monoxid 460 Körmend Biomassza Fű-
tőmű 

Körmendi Rendészeti Szakkö-
zépiskola 

Szén-monoxid 441 Oktatási Intézmény 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

327 asztalos üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Butil-acetát  / ecetsav-
butil-észter / 

302 asztalos üzem 

Serenzo Kft. Összes szerves anyag 
C-ként (TOC)  (SPECI-

FIKUS) 

285 fafeldolgozó üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Izo-butil-acetát 266 asztalos üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Szilárd anyag 258 Fűrészüzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Butil-acetát  / ecetsav-
butil-észter / 

255 asztalos üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Ciklopentán 244 Bútorgyártó üzem 

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Szilárd anyag 230 Egis Gyógyszergyár NyRt. 
Körmendi Gyáregység 

Régiohö Regionális 
Höszolgáltato Kft 

Szén-monoxid 227 Városi Fűtőmű 

Ferrosüt Sütö- És Édesipari Kft Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

209 Körmendi Sütőüzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Xilolok 144 asztalos üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Szilárd anyag 140 asztalos üzem 

Babati És Társa Husfeldolgozo 
És Kereskedelmi Szolgáltato Kft 

Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

139 húsfeldolgozó üzem 

Ferrosüt Sütö- És Édesipari Kft Szén-monoxid 125 Körmendi Sütőüzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Metil-etil-keton / 2-
butanon / 

112 asztalos üzem 

Cothec Energetikai Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

110 kazánház 
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Telephely Anyagnév Kibocsátás 
kg/év 

Üzem, tevékenység 

Ada Hungária Butorgyár Kft Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

103 Bútorgyártó üzem 

VAS MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG 

Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

82 Körmendi Rendőrkapi-
tányság, Alkotmány úti 
telephely 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Összes szerves anyag 
C-ként (TOC)  (SPECI-

FIKUS) 

80 asztalos üzem 

Babati És Társa Husfeldolgozo 
És Kereskedelmi Szolgáltato Kft 

Szilárd anyag 75 húsfeldolgozó üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Xilolok 71 asztalos üzem 

Régiohö Regionális 
Höszolgáltato Kft 

Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

65 Körmend Biomassza Fű-
tőmű 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Aceton 63 asztalos üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Etil-benzol 63 asztalos üzem 

Linea M Kft. Aceton 58 Cipőkészítő üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Etilén-glikol-
monobutil-éter / 2-
butoxi-etanol;butil-

glikol / 

51 Bútorgyártó üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Etil-acetát  / 
ecetészter; ecetsav-

etil-észter / 

43 asztalos üzem 

VAS MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG 

Szén-monoxid 40 Körmendi Rendőrkapi-
tányság, Alkotmány úti 
telephely 

Serenzo Kft. Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

38 fafeldolgozó üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Izo-propil-alkohol 32 asztalos üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Toluol 24 asztalos üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Metil-izobutil-keton / 
4-metil-2-pentanon; 
izobutil-metil-keton / 

20 asztalos üzem 

Tesco-Globál Áruházak Zrt. Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 )  mint NO2 

19 áruház 

Régiohö Regionális 
Höszolgáltato Kft 

Összes szerves anyag 
C-ként (TOC)  (SPECI-

FIKUS) 

18 Körmend Biomassza Fű-
tőmű 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Etil-benzol 16 asztalos üzem 

Cothec Energetikai Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Szén-monoxid 15 kazánház 
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Telephely Anyagnév Kibocsátás 
kg/év 

Üzem, tevékenység 

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

15 Egis Gyógyszergyár NyRt. 
Körmendi Gyáregység 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Toluol 13 asztalos üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Propil-alkolok 10 asztalos üzem 

Linea M Kft. Etil-acetát  / 
ecetészter; ecetsav-

etil-észter / 

9 Cipőkészítő üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Szilárd anyag 8 asztalos üzem 

Babati És Társa Husfeldolgozo 
És Kereskedelmi Szolgáltato Kft 

Formaldehid 7 húsfeldolgozó üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Trietil-amin 7 Bútorgyártó üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

1,2,4,-Trimetil-benzol 
(Pseudokumol) 

5 asztalos üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Etil-alkohol / etanol / 4 asztalos üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Sztirol 3 asztalos üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Propil-alkolok 3 Bútorgyártó üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

METOXI PROPIL-(2)-
ACETÁT 

3 asztalos üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Metil-etil-keton / 2-
butanon / 

3 asztalos üzem 

Linea M Kft. Benzin mint C, ás-
ványolajból 

3 Cipőkészítő üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Butil-alkohol  ( sze-
kunder-butanol ) / 

butanol-2 / 

3 asztalos üzem 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Propil-benzol 2 asztalos üzem 

Tesco-Globál Áruházak Zrt. Szén-monoxid 2 áruház 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Trimetil-benzolok 2 asztalos üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Aceton 1 asztalos üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Petróleum 1 Bútorgyártó üzem 

Tesco-Globál Áruházak Zrt. Szilárd anyag 1 áruház 
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Telephely Anyagnév Kibocsátás 
kg/év 

Üzem, tevékenység 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Butil-alkoholok 1 asztalos üzem 

Tesco-Globál Áruházak Zrt. Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

1 áruház 

A.H.Universal-Bau Faüzem, Fa-
ipari És Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

1 asztalos üzem 

Szakály Faipari Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Butil-alkohol  (primer-
butanol)  / butanol-1 / 

1 asztalos üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Butil-diglikol / 
dietilén-glikol-
monobutiter / 

1 Bútorgyártó üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Etilén-glikol-monoetil-
éter  / 2-etoxi-etanol; 

etil-glikol / 

1 Bútorgyártó üzem 

Linea M Kft. Ammónia 0 Cipőkészítő üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Ciklohexán 0 Bútorgyártó üzem 

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Izo-propil-alkohol 0 Egis Gyógyszergyár NyRt. 
Körmendi Gyáregység 

Ada Hungária Butorgyár Kft N-metil-2-pirrolidon 0 Bútorgyártó üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Metil-etil-keton / 2-
butanon / 

0 Bútorgyártó üzem 

Cothec Energetikai Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

0 kazánház 

Balázs István Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

0 Takarmánykeverő üzem 

Ada Hungária Butorgyár Kft Butil-alkohol  (primer-
butanol)  / butanol-1 / 

0 Bútorgyártó üzem 

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Összes szénhidrogén -
kivéve CH4- C-ban 

kifejezve 

0 Egis Gyógyszergyár NyRt. 
Körmendi Gyáregység 

Ada Hungária Butorgyár Kft Propilén-glikol-
monometil-éter / me-
til-proxitol; 1-metoxi-

2-propanol / 

0 Bútorgyártó üzem 
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4.5 MELLÉKLET 3.1.2 FEJEZETHEZ 
 

Körmend 

Mutató Időpont Körmend 
Nyugat-dunántúli 
kisvárosok átlaga* 

Természetes szaporodás (%) 2010-13 -1,5% -1,6% 

Vándorlási egyenleg (%) 2010-13 -0,1% 1,5% 

1000 lakásra jutó nettó lakásépítés (db) 2010-13 7,4 9,1 

Közcsatornába bekötött lakások aránya (%) 2013 82,2% 90,0% 

Internettel rendelkező lakások aránya (%) 2013 53,0% 54,7% 

Kiépített önkormányzati utak aránya (%) 2013 38,5% 43,2% 

100 óvodai férőhelyre jutó helyi 3-5 éves gyermek (fő) 2010-13 63,3 74,0 

Általános iskolai tanulók közül a hátrányos helyzetűek aránya (%) 2012-13 16,9% 15,9% 

Egy helyi lakosra jutó középiskolások száma (fő) 2010-13 3,3 4,8 

Helyi adóbevétel aránya az önkormányzati bevételekből (%) 2010-11 16,0% 11,2% 

Helyi költségvetés egyenlege a bevétel arányában (%) 2010-11 -0,3% -2,9% 

1000 főre jutó vállalkozás (db) 2011-12 57,6 63,1 

1000 főre jutó szálláshely (db) 2010-13 16 81 

Álláskeresők aránya a munkavállalói korú népességen belül (%) 2015. 04. 2,6% 2,5% 

Egy lakosra jutó SZJA-alap (ezer Ft) 2012 972 840 

Körmend és a hasonló kisvárosok összehasonlítása néhány társadalmi-gazdasági mutató alapján (*10-15 

ezer fő közötti járásszékhelyek: Celldömölk, Csorna, Kapuvár, Kőszeg, Sárvár) 

Körmend a hozzá hasonló nagyságú, régióbeli kisvárosok átlagos társadalmi-gazdasági színvonalától 

nem sokban különbözik, legtöbb mutatóját tekintve igen közel áll az átlaghoz. 

A demográfiai mutatók közül a természetes szaporodás átlagos, de a vándorlási egyenleg attól elté-

rően negatív. Utóbbinak megfelelően a lakásépítések száma is elmarad kissé a többi város átlagától. 

A műszaki infrastruktúra jellemző értékei 2013-ban még elmaradnak az átlagtól (2014 végére megha-

ladták azt) , egyedül a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya múlja felül az átlagot. 

A humán infrastruktúra már jobb mutatókkal rendelkezik: nagy hagyományú kórház van a városban, 

ami nem mondható el minden hasonló nagyságú településről, és az óvodai kapacitások elegendők a 

helyi gyerekek ellátására. Körmend iskolái többé-kevésbé olyan térségi szerepet töltenek be, mint a 

hasonló városoké, a más településről bejáró gyerekek aránya az átlaghoz közeli (általános iskola 21 

%, középiskola 48 %). 

A település lakóinak pénzügyi-gazdasági helyzete nagyon közeli a kisvárosok átlagáéhoz: a hátrányos 

helyzetű gyermekek, a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya és a személygépkocsi-

ellátottság minimális rosszabb, míg az egy főre jutó jövedelem 15 %-kal nagyobb annál. Ez összefüg-

gésben van a foglalkoztatottsági adatokkal, amelyek szintén átlagosnak tekinthetők, és ennek megfe-
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lelően a társadalmi tevékenységek mutatói szintén nem térnek el attól: az 1000 főre jutó civil szerve-

zetek és a kulturális rendezvények aránya is a többi városéhoz hasonló. 

A település gazdasági helyzete mutatja talán a legváltozatosabb képet: a vállalkozási aktivitás kicsit 

átlag alatti, és az összetétele is eltérő: a mezőgazdasági vállalkozások aránya kissé magasabb, az épí-

tőipariaké alacsonyabb az átlagosnál. Az idegenforgalom gyenge alapjait mutatja, hogy az 100 főre 

jutó szálláshelyek száma csak ötöde a hasonló városok átlagáénak (főként Sárvár kiugró értéke mi-

att). Ugyanakkor a helyi adók részesedése az önkormányzati bevételekből viszonylag magas, ám ez 

inkább a helyi iparűzési adóknak köszönhető, nem az idegenforgalmi adónak. A költségvetési egyen-

leg is jobb volt a megadott időszakban a többi város átlagánál, bár még így is deficites volt (igaz, az 

állami szerepvállalás növekedésével azóta jelentősen átalakultak az önkormányzati költségvetések 

bevételi s kiadási oldalai is). 

Összességében Körmend némely mutatókat tekintve jobban, másoknál rosszabbul teljesített a régiós 

kisvárosok átlagánál, de a mutatók több mint felénél az átlagtól való eltérés 10 % alatt marad. Ezért a 

város tulajdonképpen átlagos helyzetben lévőnek mondható. 

 


