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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). 

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

szempontból is aktuálissá vált, illetve különösen fontos a stratégia elkészítése ott, ahol ilyen 

dokumentum még nem áll rendelkezésre. 

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

járásszékhely városok Integrált Városfejlesztési Stratégiáinak (IVS) felülvizsgálatára, valamint 

bizonyos esetekben a Városfejlesztési Koncepció elkészítésére. A Nyugat-Dunántúli Régióban az 

eljárást a ProVia ’91 Kft. nyerte meg. A nyertes ajánlattevő szakemberek bevonásával a 314/2012. 

(XI.8.) Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelően 2014 decemberében megkezdte a 

munkát. 

A megalapozó vizsgálat követte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 

mellékletében foglaltakat, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. 

A részletesebb és bővebb helyzetfeltáró munkarész fogja át Csorna város térségi kapcsolatait, a 

különféle tervekben, koncepciókban való megjelenését, a területrendezési tervekkel kapcsolatos 

magállapításokat, a szomszédos településekkel terveinek a vizsgált településre vonatkozó 

észrevételeit és a hatályos fejlesztési dokumentumokat. Részletes elemzések készültek a település 

társadalmáról, a gazdaságra vonatkozó fejezetben pedig kitértünk a gazdasági szerkezet jellemzőre és 

annak változására. Az önkormányzati 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 adottságokban és a zöldfelületet kezelésében történt változásokat 

regisztráltuk. 

Alapos elemzésnek vetettük alá az épített környezetet, támaszkodva a rendelkezésre álló 

dokumentumokra és a változásokra, az elmozdulásokra fókuszáltunk, kijelölve azokat a főbb 

megállapításokat, amelyek a település fejlesztésében a 2009-ben készült IVS-hez viszonyítva a 

napjainkig lezajlottak. 

Részletes elemzéseket és áttekintést végeztünk a város közlekedési hálózatával kapcsolatban. A 

leggyakrabban jelentkező problémákat és azok összefüggéseit vizsgálatuk, kitérve Csorna város által 

elért eredményekre. 

A környezeti, katasztrófavédelmi összefüggéseket külön ismertettük. A városi tér a környezet 

vonatkozásában jelentős értékeket mutat, így külön hangsúlyt adtunk e tényező bemutatásának. 

A helyzetelemző és -értékelő munkarészben nagy hangsúlyt helyeztünk az összefoglalást jelentő 

SWOT elemzésre, amelyet kiegészítettünk egy rövid kockázatelemzéssel, így a fejlesztés kereteihez 

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

településrészeket egyenként értékeltük, itt a társadalmi, demográfiai paraméterek mellett a 
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településszerkezeti elemeket is összefoglaltuk kijelölve a problémapontokat, felhívva a tervezők 

figyelmet a szükséges vagy kívánatos beavatkozásokra. 

A város terv-ellátottsága kedvezőnek mondható. Folyamatosan készülnek elemzések a különféle 

funkciókra. Ezeket az anyagokat a felméréshez felhasználtuk, megismertük. 

Elemzési szemléletünk volt, hogy a város és térségére is kitekintettünk, bemutatva azokat 

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

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

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

illetve Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 dokumentumok 

iránymutatásait is kövessük, hogy Csorna város fejlesztései – éppen a helyzetfeltárás segítségével – 

ezekhez jól illeszkedjenek. 
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, 

TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Csorna a Nyugat-dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében fekszik. A régió 

településszerkezete vegyes képet mutat, Győr-Moson-Sopron megyére a közép- és nagyvárosok 

fejlettsége, a kisvárosok relatíve fejletlensége, illetve az aprófalvas településterületek kisebb 

kiterjedése jellemző. Ezzel szemben Vas megyében a megyeszékhely és a stabilabb, kb. 10 ezres 

kisvárosi hálózat és az aprófalvak markáns jelenléte jellemző, míg Zalában a két megyei jogú város 

alkotta duális térszerkezet, az aprófalvas jelleg és a törpevárosok dominanciája emelhető ki, a 

kisvárosi-középvárosi szint határán pedig egyetlen egy település, Keszthely található. 

A Nyugat-dunántúli régiót 657 település alkotja (2014), amelyből 30 városi jogállású (4,5%). A városi 

népesség aránya 2011-es népszámlálás idején Győr-Moson-Sopron megyében 59,47% volt, amely a 

nagyjából a vidéki átlaggal egyenlő arány. Azonban kismértékben növekszik ez a szám, mivel a régió 

nagyobb városai (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) az utóbbi népszámlálási évtizedben növelték 

népességüket a bevándorlási pozitívum miatt, illetve 2013-ban a megye nagyközségei közül Lébény is 

városi címet kapott. A régió társadalmi-gazdasági életében, a lakossági szolgáltatások biztosításában 

meghatározó jelentősége van a megyékben központi szerepet betöltő nagyvárosoknak (Győr, 

Szombathely, Sopron, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Mosonmagyaróvár). 

A megye városhálózatában Csorna és Kapuvár képviseli a 10 ezres városok szintjét. Ez a kör a régió 

másik két megyéjében erősebb, ahol viszont hiányoznak a kisebb, 25 ezer fő körüli középvárosok a 

hálózatból: Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, illetve Keszthely említhető a 

rábaközi városokkal egy lapon. A régióban a 10 ezer főnél kisebb népességű városok ellátó 

intézményrendszere erősen hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat az ott élők kénytelenek 

másutt igénybe venni. E városok saját települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a 

nagyobb városok színvonalától. A szakirodalom ezeket faluvárosoknak vagy ceremoniális városoknak 

nevezi, városi funkcióik sok esetben szórványosak, hiányosak. Ezért is fontosak a 10 ezres kisvárosok, 

mert ezek azok, amelyek még érdemi városi szolgáltatási kört, sok esetben munkahelyeket 

biztosítanak környéküknek, járásuk településeinek. A régióban és kimondottan a megyében 

városhiányos térségek már alig-alig találhatók, ilyenek talán egyes határmenti, megyehatár-menti 

területek, így Győr-Moson-Sopron területén pl. Csorna járásának déli fele, ugyanakkor itt Szany 

városi címre aspirálása, és sikeres pályázata javíthat a helyzeten. Legalábbis statisztikailag, ugyanis a 

városi cím adományozása nem jár városi funkció-gyarapodással, inkább megfordítva egy község 

fejlődését ismerhetik el a címmel. Szany helyzete mindenesetre hasonló a kapuvári járásban található 

Beledével, amely mikroregionális szerepkörrel rendelkezik. Szany mellett még Lővőnek voltak városi, 

illetve korábban kistérség-központi ambíciói, vagyis a megye déli sávjában hellyel-közzel 

megtalálható egy mikroközponti lánc Téttel, Pannonhalmával. A megyehatár másik oldalán szintén 

vannak városok (Csepreg, Bük, Répcelak, Pápa), ám ezek gazdasági ereje (a büki turizmus kivételével) 

szintén kisebb impulzusokat ad a megyehatár menti kevésbé dinamikus területek fejlődésének. Az 

említettekhez hasonlóan Mosonmagyaróvár mellett Jánossomorja, s várossá nyilvánítása óta Lébény 

tölt be városi mikrocentrum szerepkört. 

Győr-Moson-Sopron megyében tehát városhiányos területekről nem lehet beszélni. Azonban a 

megyének kifejezetten az előbb is említett déli sávja markánsan aprófalvasodó terület. A 2011-es 

népszámlálás idején a megye 9 települése a 100 főt nem érte már el, további 10 település 200 fő alatt 
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volt (törpefalvak), míg 500 fő alatt további 41 falu volt, vagyis összesen 60 község (172-ből) volt 

aprófalunak tekinthető. Ezekben a településekben a megye lakosságának csupán 3,7%-a él. 

Mindazonáltal Vas és különösen Zala megyéhez képest Győr-Moson-Sopron kevéssé aprófalvas 

térségnek mondható. Ugyanakkor ez a jelenség a soproni, kapuvári és csornai járásban 

mindenképpen szem előtt tartandó. A folyamat fékezését a munkahelyeket kínáló központi városok 

és az ingázás feltételeinek javulását eredményező közösségi közlekedés, és infrastruktúra-fejlesztések 

jelenthetik (1.1–1. ábra). 

 

 

1.1-1. ábra. A települések lakónépesség kategóriái, 2013. január 1. 
(Forrás: KSH) 

 

1.1.1 A település szerepe az országos településhálózatban. A település dinamikája 

A hazai regionális kutatások több évtizedes eredményei szerint a Rábaköz vidéke benne a két 

jelentősebb várossal Kapuvárral és Csornával ún. belső perifériának számít, mégpedig egy olyan 

vidéken, amely egyébként a főváros után a legfejlettebb régiónak számít a rendszerváltozás óta. Ez a 

belső periféria elnevezés negatívan hangzik, azonban itt arra utal, hogy a Rábaköz két markáns város, 

Győr és Sopron vonzáskörzeteinek átfedésében, tágabban tekintve az egykori és jelenlegi 

megyeszékhelyek vonzáshatárainak érintkezési vonalában a Hanságtól Pápáig terjedő relatíve 

gyengébb fejlődési potenciálokkal rendelkező területhez tartozik. Ezt az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával) 

dokumentum is megemlíti. 

Az OFTK értelmében a városstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózatok 

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

OFTK olyan funkcionális térségeket határoz meg (1.1-2. ábra), amelyek a jövőben egy-egy, nemzeti 
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szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, integrálódva a 

nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba. 

 
1.1-2. ábra. Funkcionális térségek Magyarországon 

(Forrás: OFTK, pp. 109.) 

 

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

szerepet 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 

térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben (1.1-3. ábra). 

Ez a megállapítás mögött Csorna esetében is ott van számtalan településszintű fejlettségi elemzés, 

amely a várost a fejlettebb infrastruktúrájú, jövedelmi viszonyú, környezeti állapotú stb. települések 

közé sorolja. A térség esetében már más a helyzet, hiszen a járás falvaival együtt képezik a korábban 

kistérségi, ma járási szintű fejlettségi mutatókat. Ezek összefoglalásaként röviden szintén 

megállapítható, hogy a térség vidékies jellegéből fakadóan a fejlettségi mutatók egy részében a 

Csornai járás elmarad fejlettségben az ország legfejlettebb térségeitől. Mindez egybecseng a belső 

perifériáról korábban írtakkal. 

Csorna és szűkebb térsége egyrészt jó mezőgazdasági adottságú terület, ami a környező települések 

gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik. A térképrajzoló a Rábaköz csornai területét 

jobbára a Budapest–Hegyeshalom és az osztrák–magyar határtérségben ívelő gazdasági-technológiai 

magterületen kívül helyezte el, ezzel is utalva a belső periférikus elhelyezkedésre. Mindazonáltal a 

város jövőben fejlődő közlekedési összeköttetései arra predesztinálják, hogy ezen intenzívebben 

fejlődő gazdasági zóna aktívabb részesévé váljon. A városnak egyelőre országos jelentőségű funkciója 

nem emelhető ki. 
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Ugyanakkor a városhálózati struktúrát ábrázoló térkép is arra utal, hogy elhelyezkedését tekintve 

Csorna arra hivatott, hogy a győri agglomerálódó térség pozitív szinergiáit kihasználja, impulzusokat 

kapjon gazdasága és helyi társadalma az ottani fejlődésből (1.1–3. ábra).  

 

 

1.1-3. ábra. Városhálózati struktúra Magyarországon 
(Forrás: OFTK, pp. 142.) 

 

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

A Rábaköz elmaradottsága, környezetével összevetve relatív fejletlensége történelmi eredetű, 

gyökerei a főbb magyarországi vásárvonalak kialakulásában, a szabad királyi városok fejlődési 

kisugárzásában és a 19. század harmadik harmadától meginduló dualizmuskori modernizációs 

periódus területi sajátosságaiban kereshetők. Sopron vármegye – ahogy szociográfiájában Soproni 

Elek nevezte, a „kultúrsarok” – a Bécs–Budapest fejlődési tengelybe tartozva igen fejlett 

mezőgazdaságra épített városaiban számottevő ipari fejlődést, azonban ez a folyamat a Rábaközben 

némileg halványabbnak bizonyult. Ez a trend, a Rábaköz eme jellegzetessége egészen napjainkig jelen 

van, azonban a motorizáció és a kiterjedő ingázási lehetőségek és Ausztria közelsége révén a 

térségben még sincs jelen igazán foglalkoztatottsági, munkanélküliségi probléma. 

A településhálózati sajátosságok meghatározásában a táj viszonylagos egysíkúsága – ma már 

nincsenek nehezen átjárható domborzati akadályok, korábban ilyen volt a Hanság mocsár és 

lápvidéke –, az osztrák–magyar határvonal futása, illetve a 19. század folyamán rögzült út és 

vasúthálózat bizonyult meghatározónak. Csorna ebből fakadóan a trianoni határmegvonás után 

viszonylag sértetlenül megmaradt, és kerek vonzáskörzettel volt jellemezhető, amely némileg 

meghaladta kiterjedésében a kapuvárit. Még korábban nagyon fontos tényező volt a város 
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megerősödésében a vasútépítések hatása, Csorna vasúti csomóponttá, a megtelepedő munkásság 

révén vasutas és iparvárossá vált. A Rábaköz ma tízezres városai, így Csorna és Kapuvár a 19. századi 

közigazgatás-rendezések idején a járásszékhellyel járó városi funkciók (járási bíróságok, 

szolgabíróságok) kaptak további impulzusokat fejlődésükhöz. Mindezek hatékonyan segítették a 

századvégi iparosítási hullám megjelenését is, így váltak igazi, városi funkciókkal rendelkező 

kisvárosok belőlük. 

Csorna a századforduló környékén igen jelentős növekedésen ment keresztül. 1910-re 40 év alatt 

majdnem háromezer fővel nőtt a lakossága, ipari keresőinek száma pedig majdnem elérte a 30%-ot. 

Kisvárosi funkciói ekkor még hiányosak voltak. A városban azonban egymás után telepedett meg 

gőzmalom, téglagyár és gépgyártó üzem. Csornán és Kapuváron is takarékpénztárak kezdték meg 

működésüket, iskolák, később óvodák nyíltak, majd a világháború előestéjén a kórház is felépült, így 

városi funkciói is bővültek. A két világháború között kiemelendő a város hittudományi főiskolája, ami 

később mezőgazdasági szakközépiskolaként működött. A II. világháború után a városban folytatódott 

a mezőgazdaságra alapozott iparosítás, s Kapuvárhoz hasonlóan gimnázium kezdte meg működését. 

A jelentős munkahely és lakosságszám-bővüléssel járó fejlődés egyik elismerése volt a városi cím 

Csornának ítélése 1971-ben. 

Csorna a mai városhálózatban is kisvárosi szerepkörrel bír, amely tehát tradicionális alapokon 

nyugszik, s ma is falusi térsége számára helyi piacközpontnak, oktatási, közigazgatási székhelynek 

számít. Azonban regionális és megyei funkciókkal is rendelkezik, ilyenek az oktatásban (középiskolák, 

Kerényi György Művészeti Iskola), egészségügyi ellátásban (Margit kórház) és a turizmusban 

találhatók (fürdő). 

Míg egyes tudományos vizsgálatok szerint a város teljes értékű kisvárosnak számít, a Nyugat-

dunántúli régió operatív programja 2007–2013 hiányos igazgatási és szolgáltatási funkciójú 

települések közé sorolta. Ezzel szemben a jelenleg érvényes Megyei területfejlesztési program 

helyzetfeltárásában „kiterjedt városi igazgatási és szolgáltatási funkciójú” településként 

aposztrofálják Kapuvárral együtt. A város településhálózatban betöltött szerepének javulása bizonyos 

mértékig az autópálya-építések (M85, M9) alapján várható, ez azonban csak munkahelyteremtő 

támogatásokkal/beruházásokkal, városi funkcióbővítő fejlesztésekkel kiegészülve lehet realitás. 

Csorna a közigazgatásban járásszékhely város. A kistérségi rendszer két évtizedes fennállása után a 

járások közigazgatási újjáélesztése a Kormány 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelete „a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról” alapján történt meg. A csornai járást 33 település alkotja, területe 580 km2, 

népessége 32628 fő volt a 2011-es népszámlálás idején. A korábbi kistérség összetételéhez képest 

változás, hogy Bezi, Győrsövényház és Fehértó a győri járáshoz került, míg Sobor és Bodonhely a téti 

kistérségtől a csornai járáshoz.  

Csorna 10 ezres népessége tehát mintegy harmada járásának. A város természetesen foglalkoztatási 

központként is funkcionál, ugyanis a helyben foglalkoztatottak száma mintegy 4300 fő (2011), ez a 

szám a 2750 helyben lakó és dolgozó, 2050 eljáró, és 1550 bejáró foglalkoztatottból adódik. Azonban 

az a tény, hogy a városból eljárók száma magasabb, mint a bejáróké jelzi, hogy a területi 

munkamegosztásban a város jobban függ más települések munkahelyeitől (1.1–4. ábra). Ezzel 

szemben a társtelepülésen, Kapuváron a mérleg serpenyője – ha csak egy kicsit is – fordított. 
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1.1-4. ábra. Kiingázó csornai foglalkoztatottak száma, és céltelepülése, 2011 
(Forrás: Teir) 

 

1.1.3 A település vonzáskörzete 

Közlekedés 

Ehelyütt a közlekedésnek csupán vonzáskörzet szervező szerepét elemezzük röviden. A város két 

kétszámjegyű főút metszésében, elviekben jó megközelíthetőséggel rendelkezik vonzáskörzete 

szempontjából, amely a közeljövőben a felhajtók közvetlen környékében lévő települések esetében 

tovább javulhat a gyorsforgalmi útfejlesztéseknek köszönhetően. 

 

1.1-5.ábra. Közvetlen autóbusz járatok száma naponta a kistérségközpontba, 2009 
(Forrás: Teir) 
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A közösségi közlekedésben a vasút is szerepet játszik, mint említettük, Csorna vasúti csomópont, két 

GySEV üzemeltetésű fővonal, Győr–Sopron és Szombathely–Csorna, illetve két mellékvonal találkozik 

a városban, Rajka–Csorna a GySEV, és Pápa–Csorna a MÁV kezelésében. Az utóbbi, ideiglenesen 

megszüntetett vicinális, mindössze két-két vonatpárt közlekedtet munkanapokon. A hegyeshalmi 

viszonylatban ezzel szemben naponta 8-8 vonatpár közlekedik, szombathelyi viszonylatban 9-9. 

A helyközi buszjáratokat tekintve megállapítható, hogy minden településre indulnak közvetlen 

járatok Csornáról. Ez Bodonhelyre is igaz, itt feltehetőleg a korábbi téti kistérséghez tartozás okozott 

adathiányt az adatforrás rendszerében (1-1–5. ábra). 

Igazgatás – szolgáltatások 

Fentebbi, településhierarchiára vonatkozó áttekintésünkben látható volt, hogy Csorna alapvetően 

járási, azaz kisvárosi funkciókat lát el, s ezek határozzák meg pl. vonzáskörzetének nagyságát is. A 

kisvárosi funkciókat számba véve a város szolgáltatási palettájából a családi napközi, az időskorúak 

otthona, a katasztrófavédelmi kirendeltség, önálló mozi, a városi bíróság, szálloda hiányolható (1. 

táblázat), egyébiránt a város széles városi szolgáltatási kört tart fenn, kötelező feladat-ellátási körén 

felül. Kórháza a kapuvári kórház átalakítása után a Rábaközben egyedül folytat aktív fekvőbeteg 

ellátást, így hatóköre megyeszintűnek tekinthető (1.1–1. táblázat). 

1.1–1. táblázat. Csorna városi funkciói. 

Hivatalok, ügyintézés Szociális funkciók 

Polgármesteri Hivatal Családsegítő szolgálat 

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal Gyermekjóléti szolgáltatás 

Építésügyi körzetközpont Házi segítségnyújtás 

Rendőrkapitányság Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 

Járási hivatal  Szociális étkeztetés 

Gyámhivatal Idősek klubja 

Munkaügyi kirendeltség Idős betegek nappali ellátása 

Földhivatal Lakásotthon 

Okmányiroda Támogató szolgálat 

NAV kirendeltség Fogyatékosok napközi otthona 

OEP kirendeltség Pedagógiai szakszolgálat 

Kistérségi ÁNTSZ  

Tűzoltó őrs  

Oktatás Kultúra, sport, szabadidő 

Bölcsőde Könyvtár 

Óvoda Múzeum (muzeális kiállítóhely) 

Általános iskola Művelődési központ 

Gimnázium Tornaterem, sportpálya 

Kollégium Strand 

Szakiskola  

Felnőttképzés  

Egészségügy Pénzügy, gazdaság 

Gyógyszertár Bankfiók 

Háziorvos, fogorvos Posta 

Kórház, járóbetegellátás Benzinkút 

Mentőállomás Egyéb szálláshely 
Adatok forrása: TEIR, KSH, önkormányzat 
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Az intézményi ellátókörzeteket, illetve funkciókat figyelembe véve bizonyos fokú munkamegosztás 

tapasztalható Csorna és Kapuvár között. Előbbi igazgatási területe nagyrészt kiterjed a kapuvári 

járásra a Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal és a kistérségi ÁNTSZ esetében, 

míg utóbbi a katasztrófavédelmi kirendeltség kapcsán látja el nagyrészt a csornai járást. 

Az oktatás területén jelentős vonzáskörzettel rendelkezik a Hunyadi gimnázium, amely 80-90 

településről, megyénken túl, Vas, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyékből is beiskoláz. A 

járásból csak Csornán van bölcsőde, azonban ennek működése csak Csorna és Dör településekre 

terjed ki. Óvodáinak, általános iskoláinak vonzóereje – e funkciók általánosabb községi elterjedése 

miatt – nagyjából a járásra terjed ki. 

A kereskedelmi üzlethálózatot megint érdemes a két város viszonylatában összevetni, mert 

valamelyest megérthetjük, hogy a két – szinte főre azonos népességszámú – város közül melyik az, 

amelyik feltételezhetően nagyobb népességet szolgál ki ezt az ágazatot tekintve. Kapuváron a 2013-

as KSH adatok szerint 198, Csornán 263 kiskereskedelmi üzlet volt. Az egyes típusokat tekintve a 

többség esetében Csorna (pl. vegyes iparcikk, kenyér, pékáru, ruházat, textília, lábbeli, építőanyag, 

nagykereskedelmi raktárak, vendéglátóhelyek, számítástechnika, virág) rendelkezett több egységgel, 

Kapuvár kevesebbel (pl. zöldség, hús, bútor, gépjármű, benzinkút, illatszer, játék). Ezek alapján úgy 

tűnik, hogy a két alapvetően kisvárosi vonzáskörzettel rendelkező település közül Csorna rendelkezik 

valamelyest nagyobb kereskedelmi hátországgal, ami jobb közlekedésföldrajzi helyzetével 

magyarázható. 

Foglalkoztatás 

Jeleztük, hogy Csorna munkahely-vonzásereje nem mondható nagynak, mindazonáltal a város 

ingázási körzete túlmutat a járáshatárain (1.1–6. ábra). A 2011-es népszámlálási adatok alapján 

csupán Bősárkány, Farád, Rábatamási és Szilsárkány településekről jár be több száz ember Csornára 

dolgozni. A többség település, így pl. a kapuvári járás települései is csupán 10-100 fővel vesznek részt 

a csornai ingázásban. 

 

 
1.1-6. ábra. Csorna foglalkozási ingázás-körzete  

(Forrás: Teir) 
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A város komplex vonzáskörzete 

A város vonzáskörzetét összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bizonyos hivatali funkciók esetében 

Csorna más járásközpontra, Kapuvárra vagy Győrre van utalva, ugyanakkor kisvárosi funkciókkal így is 

jól ellátott. Egyes hivatali funkciók esetében viszont Csorna igazgatási területe terjed ki a szomszédos 

járásokra vagy azok egy részére, ez igaz a foglalkoztatási szerepre is, s különösen kereskedelmi 

vonzáskörzetére. Vagyis a járás területe jó metszete, közös nevezője e vonzáskörzeti 

különbségeknek, ezért az elemzéseinkben is a járás egész területére fogunk koncentrálni. 
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1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

1.2.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt 

fogalmaz meg. A négy cél üzenetet ad a társadalom és gazdaság egészének, valamint a társadalom és 

a gazdaság környezethez való viszonyulására is: 

1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés 

2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom  

3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme  

4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

Ennek elérése érdekében a koncepció további specifikus célokat fogalmaz meg, melyek közül Csornát 

a „Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése” specifikus cél érintheti. Ennek célja– a 

Nemzeti Vidékstratégiával összhangban – a vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti 

erőforrásaira, táji, kulturális, valamint épített örökségeire és értékeire alapozott fejlesztése.  

A nemzeti prioritásokhoz kapcsolódó tématerületek közül Csornát az alábbiak érinthetik elsősorban: 

Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság 

Elsődleges fejlesztési prioritás az elérhetőség javítása a hazai térségek, települések, vállalkozások, 

intézmények és állampolgárok számára.  

Kiemelten kell kezelni: 

 a közlekedési, infokommunikációs és szolgáltatási kapcsolatok javítását, 

 a közösségi közlekedés valamennyi területének a megújítását, ami hozzájárul az elérhetőség és a 

kitűzött környezeti célok teljesítéséhez, 

 az ország földrajzi helyzetéből adódó elérhetőségi és közlekedési kapcsolatok javítását, ezáltal 

válhat az ország az EU-ból kifelé és az oda irányuló gazdasági folyamatok „kapujává”. 

Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat 

Az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése kiemelt jelentőségű, amelynek további megerősítése mind 

a helyi gazdaság, mind az exportcélú termelés és feldolgozás tekintetében fontos. 

Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem 

Meghatározó fejlesztéspolitikai területet képez gazdaságfejlesztési és környezeti szempontból, ezért 

kiemelten kell kezelni: 

 az energiahatékonyság javítását, 

 a megújuló energiaforrások súlyának növelését, 

 a természeti erőforrások mennyiségét és minőségét megőrző fenntartható erőforrás-

használatot, 

 a környezet- és tájgazdálkodás, kiemelten a vízgazdálkodás szerepét, 

 a klímaváltozással kapcsolatos és az ebben érintett térségek felkészülését, 
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 a környezet minőségét megőrző és javító környezetvédelmi beavatkozásokat 

Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek 

Vidéki térségeink, településeink sajátos vidéki értékeket megőrző, azokra építő fejlesztése, 

felzárkóztatása, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket.  

Vidéki településeink népességmegtartó képességének erősítése. Kiemelten fontos a vidéki térségek 

gazdaságának megerősítése. Az agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője 

szempontjából kulcsfontosságú a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok 

fejlesztése, a gazdasági diverzifikáció, a helyi gazdaság megerősítése. 

A koncepció megyéket tárgyaló fejezetében Csornára, csornai járásra vonatkoztatható 

megállapítások:  

Forgalmas nemzetközi közlekedési folyosók szelik át. E korridorok, valamint a kapcsolódó 

multimodális logisztikai bázisok, fejlesztésének felgyorsítása fontos cél. Kiváló a termőtalaj, jelentős a 

termál-, a gyógy- és az ivóvízkincs. A járás a megye általános fejlettségéhez képest kifejezetten 

leszakadt, periféria jellegű. 

A koncepcióban megfogalmazott megyei fejlesztési irányok: 

 A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások 

gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és szociális 

ellátórendszer fejlesztése. 

 A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk 

támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek 

javítása, az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti szempontok 

figyelembevételével. 

 A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek 

csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése. 

 A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program, 

természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja. 

 A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése. 

 A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi 

terekben (Bécs Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések fokozása; 

az európai területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztése. 

 A kisvárosok térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési szerepkörének 

fejlesztése. 

 A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása. 

 

1.2.2 Kapcsolódás Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciójához 

A koncepció a megyei kisvárosokkal kapcsolatosan kiemeli: a hagyományos térségi vonzásterülettel a 

kisebb városok közül csak Csorna és Kapuvár bír, azonban nem alakult ki a megye középső-déli 
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negyedét megfelelően lefedő vonzáskörzet-rendszer, nem rendelkeznek felsőoktatási intézménnyel 

és bizonyos igazgatási szerepek hiányoznak. 

A Csornai kistérség egyetlen városa Csorna, mely méretéből, elhelyezkedéséből adódóan a 

legnagyobb foglalkoztató. A vállalkozások között ipari és szolgáltatási tevékenységet ellátó 

szervezeteket is találunk. A demográfiai folyamatok, a nevelés-oktatás, valamint a közlekedés 

területére fordítottak a települések nagyobb figyelmet az elmúlt években. A megkérdezett 

települések, szervezetek a munkahelyteremtés, a falusi életmód-szemlélet visszaállítása, az 

infrastruktúra-fejlesztés, illetve a turizmus-fejlesztés terén látnak lehetőséget a negatív trendek 

megfordítására. A mezőgazdasági és a turisztikai oktatás-képzés hangsúlyos szerepet tölt be a 

kistérségben, s ezt a pozíciót tovább szeretnék erősíteni a kistérség oktatási intézményei, többek 

között a gazdálkodók számára alternatív, tájjellegű és ökológiai gazdálkodás módszereinek 

bemutatása révén. A tradicionális mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó kézművesség, népi 

mesterségek fejlesztése és oktatása révén a falusi turizmus is fejleszthető. A 2030-ra vonatkozó 

jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a társadalmi folyamatok, a gazdasági helyzet, valamint a 

környezeti állapot erősítése. 

A koncepció a statisztikai adatokra támaszkodva három területen jelentős elmaradást állapít meg a 

Csornai járás esetében  

 a Csornai járás (kistérség) számára szolgáltatott villamos energia jelentős csökkenést (36%) 

mutat 2007 és 2010 között. 

 a hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a Kapuvár-Beledi és a Csornai kistérségben a 

legalacsonyabb. 

 a járás demográfiai viszonyai – elsősorban korszerkezete és népességmegtartó képessége – igen 

kedvezőtlenek. 

A koncepció megállapítja, hogy a közúti zajszennyezés Csorna esetében az átkelési szakaszokon 

magas. A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások aránya tekintetében a Csornai járás jelentősen 

elmarad az országos átlagtól. Ezt elsősorban a kistelepülések nagy száma okozza. Ez a környezetileg 

érzékeny védett területeken, vízbázisoknál valami a Nemzeti Parkhoz közel eső területeken jelent 

problémát. 

A koncepció kitér arra, hogy Csornán turisztikai és gyógyászati funkciókat betöltő termálvizet 

hasznosító fürdő található. 

A 86-os út tengely észak–déli tengelyfejlesztő hatása csak mérsékelten jelentkezik a csomóponti 

rendszerek hiánya miatt elsősorban Csorna térségében. A koncepció külön kiemeli Csornán 85-ös és 

86-os főutak közös szakaszát, ez a szakasz az egyiknek legterheltebb a megyében. 

1.2.3 Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Programja 

A Területfejlesztési Programban a Csornai járás megújítandó agrártérségként definiált, ahol a 

fejlesztési irány a környezetbarát agrárvertikum, versenyképes élelmiszeripar térségi 

együttműködéssel.  

Ennek lépései:  

1. Az agrártermelés feltételeinek javítása, az élelmiszeripar helyzetbehozása  
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 Agrártermelést segítő innovációk terjesztése, a vállalkozói kultúra élénkítésével  

 Élelmiszeripari telephelyi feltételek javítása, kihasználva a közlekedési adottságokat  

 Az agrártermelés elősegítésével az élelmiszer előállításban a feldolgozott termékekben a helyi 

sajátosságok, ízek megjelenése és azok piacának bővítése.  

2. Az ipari telephelyi feltételek jobbítása, a szolgáltatások megújítása  

 Telephelyi kínálat bővítése  

 Turizmus adottságainak javítása  

 Rábaközi egységes térségmarketing  

3. A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek kiszélesítése  

 Csorna város térségszervező szerepének és elérhetőségének javítása  

 Szany, Kóny, Bősárkány mikrotérség szervező központok gazdasági és intézményi hálózatának 

megújítása, elérhetőségük javítása  

 Térségi fejlesztési szervezet  

A területfejlesztési program is kiemeli, hogy hagyományos térségi vonzásterülettel a kisebb városok 

közül csak Csorna és Kapuvár bír, azonban nem alakult ki a megye középső-déli negyedét 

megfelelően lefedő vonzáskörzet rendszer, nem rendelkeznek felsőoktatási intézménnyel és bizonyos 

igazgatási szerepek is hiányoznak.  

A Területfejlesztési Program szerint a legfontosabb fejlesztési prioritás a megye leszakadó térségének 

központjaiban lévő csornai és kapuvári ipari parkok működési feltételeinek és a kapcsolódó 

közlekedési feltételek fejlesztése, a megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztés előmozdítása 

érdekében. A csornai és kapuvári ipari parkok gazdaságfejlesztését szolgáló gazdasági tevékenységek 

összehangolása, ezáltal a foglalkoztatást bővítő gazdálkodó szervezetek térségbe telepítésének 

fokozása. 

Ezzel összefüggésben a Területfejlesztési Program Csornát érintő prioritásai az alábbiak: 

Prioritások:  

 ipari park fejlesztés,  iparterület további bevonása és közművesítése 

 termálfürdő fejlesztés 

 megújuló energia park modellprogram 

 kerékpárút fejlesztések 

 vízrendezési munkák folytatása 

 ipari park közlekedési csomópont kiépítése 

 városi kerékpárút hálózat kiépítése 

 Vilmos park rehabilitációja 
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1.2.4 A kistérségi fejlesztési koncepció, program, kapcsolódó dokumentumok 

Csornai kistérség projektorientált gazdaságfejlesztési programja, 2006 

A kistérségi program megfogalmazza a projekt javaslatok kidolgozásának alapelveit, melyek az 
alábbiak: 

 Az alulról építkezés 
 A kistérség vidékfejlesztési, a régió és ország fejlesztési stratégiaihoz illeszthetőség elve 

 A humánerőforrás fejlesztés kiemelt prioritásként való kezelése 

 Az életminőség javítása 

 A partnerség kooperáció fejlesztése a kistérségi együttműködés előmozdítása, a projekt 
menedzsment szerepének növelése és a pályázati tanácsadó hálózat fejlesztése. 

 
A program a megalapozó vizsgálat és a stratégiai alapelvek figyelembe vételével meghatározza a 
kistérségi szinthez kapcsolódó projektfejlesztés célpiramisát, mely a hosszú távú cél mellett a 
stratégiai célokat és a prioritásokat is tartalmazza:  
 

 

1.2–1. ábra. A csornai kistérség célpiramisa, 2006 
(Forrás: Fatimex.Kft.) 
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Ezen alapelvek mentén a program megfogalmazza a projektfejlesztés stratégiájának főbb 
beavatkozási területeit, majd ezekhez kapcsolódóan fogalmazza meg a projekt javaslatokat: 
 
1. Agrár- és vidékfejlesztés: 

 Mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése 

 Biogazdálkodás bevezetése 

 Élelmiszeripar fejlesztése 

2. Tudásalapú és versenyképes gazdaság 
 KKV-k versenyképességét javító integrált projektek 

 E-gazdaság, E-kereskedelem ICT fejlesztés, alkalmazás 

 A térségi, régión belüli elérhetőség javítása 
 A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése 

 Az áruszállítás, logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

3. Emberi erőforrások fejlesztése 
 Képzés, oktatás 

 Foglalkoztatási és szociális projektek megvalósítása 

 Egészségfejlesztés 

 Humán erőforrás infrastruktúra munkaügyi, oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális 
fizikai beruházások 

4. A környezet fejlesztése 
 Víz- és szennyvízkezelés 

 Hulladékkezelés és gazdálkodás 

 Megújuló energia és energiahatékonyság fejlesztése 

5. Regionális fejlesztés 
 Turizmus fejlesztése komplex, integrált szolgáltatás-csomagokon keresztül 

 A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitás építése 

 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 

 Regionális integrált térségi programok és kiemelt térségi, illetve tematikus integrált 
fejlesztések: logisztika, mezőgazdaság, turizmus 

6. A kormányzás hatékonyságának növelése 
 IT tartalom- és szolgáltatásfejlesztés, E-közigazgatás. 

 A szolgáltatások és a humán erőforrás minőségének javítása. 
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 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 XXXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban módosított (a 

módosító jogszabály: 2008. évi L. tv.). Az OTrT határozza meg az ország egyes térségeinek térbeli 

rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 

kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti 

tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.  

1.3.2 Csorna az Országos Területrendezési Tervben 

Az OTrT területfelhasználás rendszere öt fő térséget határoz meg az ország területére: 

erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, vízgazdálkodási valamint települési 

térség (a települési térséget további négy kategóriába sorolja a mérettől függően).  

Települési térség kategóriába a települési területek közül a település belterülete, valamint az ahhoz 

csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak.  

Erdőgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint 

erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága 

termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is 

szükséges vagy indokolt.  

Mezőgazdasági térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló 

területek találhatók.  

Vegyes területfelhasználású térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a mozaikos szerkezetű erdőgazdálkodási, 

mezőgazdasági és települési térségek tartoznak.  

Vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelyben egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes 

vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik.  

Csorna közigazgatási területén mind az öt térségi kategória megtalálható. 

1.3.3 Csorna a megyei területrendezési tervben 

MEGYEI TERV ÉS TELEPÜLÉSI SZINTŰ TERV (TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV) KAPCSOLATA  

A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 

egységek kijelölése során az erdőgazdasági térséget legalább 85%-ban erdőterület, a mezőgazdasági 

térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni (a 

mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem 

jelölhető ki).  
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Vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági vagy erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével 

lakóterület kijelölhető.  

A vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe 

kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.  

A hagyományos vidéki települési térség nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 

területfelhasználási egység kivételével bármely, a városias települési térség bármely települési 

területfelhasználási egységbe sorolható.  

Az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerint települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 

1.3–1. táblázat. Az országos és megyei területrendezési terv kapcsolata 

Győr-Moson-Sopron 

megyei területrendezési 

terv 

Övezetre vonatkozó előírások Országos Területrendezési 

Terv 

 

 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

az agroökológiai adottságaik alapján kimagasló 

agrárpotenciállal rendelkező, ugyanakkor környezeti 

szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért 

mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb 

szántóterületek tartoznak. Győr-Moson-Sopron 

megyében az övezet az összes szántóterület mintegy 

17%-át teszi ki. A kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterületek megóvása érdekében a törvény a 

beépítésre szánt területek kijelölését a 76/2009. (IV. 8.) 

Korm. rendeletben meghatározott területrendezési 

hatósági eljárás lefolytatásához köti. 

 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdők a stratégiai 
jelentőségű megújulótermészeti erőforrások közé 
tartoznak, ezért védelmük érdekében a beépítésre 
szánt területek kijelölését a szabályozás a 76/2009. (IV. 
8.) Korm. rendeletben meghatározott területrendezési 
hatósági 
eljárás lefolytatásához köti. Az erdőterületek védelmét 
szolgálja továbbá az az előírás is, hogy a bányászati 
tevékenység engedélyezése során a kivett helyekre 
vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. Az övezet területe a megyében valamivel 
meghaladja az összes meglévő 
erdőterület 50%-át. 

 

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
azokat a térségi szempontból jelentős 
területeket tartalmazza, amelyeket a megye 
területrendezési terve az országos jelentőségű 
tájképvédelmi területen kívül védeni kíván. 
A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe 
tartozó területek védelme érdekében a 
törvény a területfelhasználási kategóriák kijelölésére, 
valamint a bányászati tevékenységre és 
a közműrendszerek elhelyezésére állapít meg 
szabályokat. Meghatározza ezen túl a 
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településrendezés eszközeiben alkalmazandó 
szabályokat, melyek az övezet települési szintű 
lehatárolását és védelmét biztosítják. 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület 

 

 

Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetbe 
azok a települések tartoznak, melyek 
területén az állam kizárólagos tulajdonát képező, 
kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le 
nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon 
(szénhidrogén, ércek, lignit és 
barnakőszén, ásványbányászati és építőipari 
nyersanyagok) területek találhatóak. 
Győr-Moson-Sopron megyében az ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezete 32 
települést érint. A földtani adottságokból adódóan a 
nemfémes ásványi nyersanyag-előfordulások 
jellemzőek, ezek közül is az építőipari és építőanyag-
ipari nyersanyagok. 
Jelentős ezen kívül az alacsony fűtőértékű tőzeg 
kitermelhető mennyisége (Hanság), és fontos 
ásványi nyersanyag a hordalékon lerakódott kavics, 
homok (elsősorban a Mosoni-sík és a Szigetköz) és az 
agyag (a megye területén szinte mindenhol). 
Az övezetre vonatkozó szabály kimondja, hogy az 
övezetet a településrendezési tervekben kell tényleges 
kiterjedésüknek megfelelően lehatárolni és az övezetre 
vonatkozó szabályt megállapítani 

 

 

 

 

 

A magterületek természetességüket, ökológiai 
funkciójukat tekintve az ökológiai hálózat 
természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei.  
A magterület övezetének előírása a beépítésre szánt 
területek kijelölését úgy szabályozza, hogy általános 
tiltás mellett lehetőséget ad a kijelölésre, ha a 
magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
övezete körülzárja a települési területet, és a kijelölést 
más jogszabály nem tiltja. Ilyenkor van mód a 76/2009. 
(IV. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 
területrendezési hatósági eljárás lefolytatására, 
amelynek során kiadott engedély lehetőséget biztosít 
magterületen beépítésre szánt terület kijelölésére. A 
törvény a beépítésre szánt terület kijelölésének 
szabályozása mellett a közlekedési infrastruktúra-
hálózatok, a közművezetékek és a járulékos 
közműépítmények elhelyezésére, valamint a külszíni 
művelésű bányatelek létesítésére, illetve bővítésére 
állapít meg szabályokat, a magterület élőhelyeinek 
védelme érdekében. 
Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek 
tartoznak, amelyek döntő részben természetes 
eredetűek, és alkalmasak az ökológiai hálózathoz 
tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, 
pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok 
biztosítására. 
Az ökológiai folyosó övezeti előírása a beépítésre szánt 
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területek kijelölését a magterület övezetével azonos 
módon szabályozza. Az övezeti előírás kibővül a 
közlekedési infrastruktúra 
hálózatok, a közművezetékek és járulékos 
közműépítmények elhelyezésére, valamint a 
külszíni művelésű bányatelek létesítésére, illetve 
bővítésére vonatkozó korlátozó 
szabályokkal. 
A pufferterületek Győr-Moson-Sopron megyében a 
magterületekhez és az ökológiai folyosókhoz szorosan 
kapcsolódva helyezkednek el. Kiterjedt pufferterület 
övezettel rendelkeznek a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
tájegységeinek magterületei (Fertő-táj, Hanság), és a 
rábaközi magterületek. A folytonos (Lajta, Rába, Rábca, 
Marcal), és elszórt ökológiai folyosó területek a 
Rábaközben, a Pannonhalmi-dombságon rendelkeznek 
pufferterület övezettel. A törvény a beépítésre szánt 
területekkel kapcsolatban állapít meg korlátozó 
szabályt. 
 
 

 

 

Az erdőtelepítésre alkalmas területek lehatárolásának 
célja, hogy a Nemzeti Erdőtelepítési 
Program megvalósítására alkalmas területek védelmét 
a területrendezés során is meg lehessen valósítani. Az 
övezeti lehatárolást alapvetően az adott terület 
szántóföldi alkalmassága, erdőtelepítési alkalmassága 
és környezeti érzékenysége határozza meg. 
Győr-Moson-Sopron megye erdőtelepítésre alkalmas 

területei elsősorban a hegy- és dombvidéki tájakat 

valamint a gyengébb talajadottságú síkvidéki 

mezőgazdasági területeket érintik. A törvény az 

övezetbe tartozó területek védelme érdekében a 

beépítésre szánt területek kijelölését a 76/2009. (IV. 8.) 

Korm. rendeletben meghatározott területrendezési 

hatósági eljárás lefolytatásához köti. 

 

 

A térségi – 5 hektárt meghaladó – komplex 
tájrehabilitációt igénylő területek Győr-Moson- 
Sopron megyében elsősorban a nem fémes 
anyagnyerő-helyek, valamint a felhagyott, bezárt 
települési kommunális és inert hulladéklerakó-helyek. 

Az ennél kisebb méretű tájsebeket és azok 

rehabilitációs feladatait a településrendezési tervekben 

kell előirányozni. 

 

 

A történeti települési terület övezetébe a történeti 
településközpontok, a történeti kertek, a jelentős 
régészeti lelőhelyek, az országos és helyi védelem alatt 
álló területek, valamint ezek környezete, védőövezetei 
tartoznak. 
A történeti települési terület övezetébe Győr-Moson-
Sopron megyében 16 település tartozik. 
Ezek a települések számottevő és változatos kulturális 
örökséggel rendelkeznek, a kulturális örökségi 
helyszínek épített örökségi értékük mellett sok esetben 
kimagasló történeti és természeti jelentőséggel is 
bírnak, amelyek komplex kibontása, a nagyközönség 
számára hozzáférhetővé tétele jelentős turisztikai 
vonzerőt is eredményez. Az övezethez tartozó 
szabályozás a történeti településkép megőrzését segíti 
elő. 
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Rendszeresen belvízjárta terület az a sík, vagy enyhe 
lejtésviszonyokkal rendelkező terület, ahol a 
természetes helyi csapadék egy részét a talaj nem tudja 
befogadnia, ezért annak mélyebb, lefolyástalan részein 
az átmeneti vízfelesleg összegyűlik. 
Az elmúlt belvizes időszakok tapasztalatai alapján a 
károk megelőzése érdekében a törvény előírja, hogy a 
rendszeresen belvízjárta terület övezetével érintett 
települések településrendezési tervéhez 
belvízrendezési munkarészt kell készíteni és beépítésre 
szánt terület csak az ott meghatározott feltételek 
teljesülése esetén jelölhető ki. 

 

 Országos vízminőség védelmi terület 

 

 

A széleróziónak kitett terület övezetének kijelölése és 
szabályozása a deflációnak kitett területek megóvását 
célozza. 
Az övezetbe azok a települések sorolódtak be, ahol 
olyan talajfoltok találhatók, melyek fizikai félesége 
homok, homokos vályog, vagy tőzeg-kotu.  
A szél pusztító hatása elleni védekezés számtalan 
módszerrel történhet. Ezek közül alkalmazható többek 
között a mezővédő erdősávok, fasorok uralkodó 
szélirányra merőleges 
telepítése, talajkímélő technológiák helyes 
megválasztása, kis adagokban történő öntözés, 
megfelelő növényszerkezet kialakítása, bizonyos 
esetekben pedig a művelési ág megváltoztatása 
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1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ ADOTT 

TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Csorna város közigazgatási szomszédjai az alábbi települések, amelyek településszerkezeti terveit 

összesíti a 1.4–1. táblázat. Az 1.4–2. táblázat a szerkezeti tervek főbb fejlesztési irányait foglalja 

össze. 

1.4–1. táblázat. Csornával közigazgatásilag határos települések településszerkezeti tervei 

Település neve 
Hatályos településszerkezeti tervet elfogadó 

határozat száma 
Településszerkezeti terv készítője 

Acsalag 139/2013. (X. 29.) hat. Regioplan Kft. 

Barbacs 
1/2003 (II.18.) határozat 
Módosítva: 41/2012. (VII. 9.) hat. 

Tuttiterv Kft. 
Regioplan Kft. 

Bogyoszló 50/2005 (IX. 21.) határozat Tér-Háló Kft. 

Bősárkány 111/2014. (X. 20.) hat. Talent-Plan Kft. 

Dör 35/2001 (VIII.12.) határozat Regioplan Kft? 

Farád 207/2010. (XII.8.) határozat Regioplan Kft. 

Jánossomorja 16/2010 (III.31) határozat Regioplan Kft. 

Jobaháza 38/2006 (VII. 24.) Határozat Menedzser Mérnök Iroda KKt. 

Kapuvár 191/2004 (XI.15.) határozat Talent-Plan Kft. 

Maglóca 12/2004 (III.31.) határozat Menedzser Mérnök Iroda KKt. 

Osli N.A. N.A. 

Pásztori 46/2005 (XI.23.) határozat Sz&Sz Mérnöki Bt. 

Rábapordány 39/2005 (V. 23.) határozat Regioplan Kft. 

Rábatamási 46/2003 (X. 29.) határozat Tér-t-Rend  Kft. 

Szilsárkány 42/2008 (IX.29.) hat. Sz&Sz Mérnöki Bt. 

 

1.4–2. táblázat. A szomszédos települések szerkezeti tervének rövid ismertetése 

Település 
neve 

A szerkezeti terv főbb fejlesztési irányai 

Acsalag 
Lakóterület-fejlesztés a Csorna felé eső Csornai  utca, valamint a Bősárkány felé eső 
Rákóczi utca irányába. A településen keresztül érhető el Csornáról a közigazgatásilag 
a városhoz tartózó Földsziget 

Barbacs 
Csornától északkeletre elhelyezkedő település igen közel található Csorna Keleti 
Iparterületéhez, a település a központban új zöldterületet, Csorna irányában 
lakóterületet jelölt ki. 

Bogyoszló 

Lakóterületi fejlesztések az Arany János, Rákóczi Ferenc és a József Attila utcában. 
Idegenforgalmi célú fejlesztési terület Babót irányában. Csorna felé külterülettel 
kapcsolódik, melyen fejlesztési elképzelések nem fogalmazódnak meg a szerkezeti 
tervben. 

Bősárkány 

Bősárkány Csornától északra található és a 86 –os úton érhető el a városból. A 
szerkezeti terv lakóterületi fejlesztéseket fogalmaz meg a focipályától délre a 
Táncsics utca felé,  zöldterületi területhasználatból falusias lakóterületi besorolással, 
valamint a település Csorna felé eső részén a Levente utca folytatásában. E 
fejlesztési elképzelések Csorna területrendezésére nincsenek befolyással. 

Dör 
Jelenleg külterülettel kapcsolódik Csorna közigazgatási határához, a várható csornai 
fejlesztések (M85, Keleti Iparterület – Napelemgyár) kikényszeríthetik a szerkezeti 
terv oly irányú módosítását, amely hatással lehet Csorna területrendezésére 

Farád 

Lakóterületi fejlesztések a település nyugati és déli területein vannak kijelölve. A 85 
út Csorna felé vezető szakasza mellett gazdasági terület kialakítását tartalmazza a 
terv, Farád, a fejlesztések során e területtel kapcsolódna Csornához, Csorna 
területrendezésére Farád településszerkezeti terve  hatással van. 

Jánossomorja A két szomszédvár a Hansági főcsatorna vonalában szomszédos. Bár Jánossomorja 
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szerkezeti terve nagyobb léptékű fejlesztéseket tartalmaz, ezek a városszövethez 
köthetők, a külterületen, a Hansághoz nem, így Csorna rendezésére nincs 
számottevő hatása.  

Jobaháza 
Lakóterületi fejlesztések – 105 új építési telek telekosztással, belterületbe vonás 
nélkül. Gazdasági terület fejlesztése Vasút u. és a volt TSZ major területén. 

Kapuvár 
A kép város északon a Hanságban külterületen határos, Csornai oldalról erdők, 
Kapuvár felől a Nemzeti Park vizes élőhelyi területei vannak. E külterületeken egyik 
város sem tervez változtatást a területrendezés során. 

Maglóca 
A Bősárkány és Barbacs között található kis falu külterületekkel kapcsolódik Csorna 
külterületéhez, így területrendezése nincs hatással Csornára. 

Osli N.A 

Pásztori 
Csornától délre található település, Csornához a Keszeg-éren keresztül is 
kapcsolódik. Fejlesztési elképzelés a major északi részén kereskedelmi szolgáltató 
övezet kialakítása. 

Rábapordány 

A szerkezeti tervben megfogalmazott lakóterület fejlesztési elképzelések szétszórva, 
jórészt már belterületi telekosztással 71 új építési telek kialakítását teszik lehetővé. 
Gazdasági terület fejlesztésére a Bágyogszovát felé vezető úton tesz javaslatot a 
terv.  

Rábatamási 

A két település a Kapuvár-Bősárkányi és a Lócsi árok vonalában külterületen határos. 
Lakóterület fejlesztés a sportpályához kapcsolódóan, valamint a szabadság utca és a 
vasút közötti területen. Gazdasági terület fejlesztése a 85-ös út mellett és a Tüzép 
telepen. 
Zöldterületi besorolás a templom előtti zöldfelületnek, mely korábban közlekedési 
terület volt.  

Szilsárkány 

A  település Csornától délre a 86-os úton található, jól megközelíthetőséggel a 
városból. A rendezési terv módosításával a szélerőmű park területe a Csornával 
szomszédos észak nyugati területről átkerült Délnyugat felé. Ugyanakkor a  község 
északi részén, a vasút és a 8601 sz. összekötő út közötti mezőgazdasági területen 
(0188 hrsz) iparterület céljára, ipari-gazdasági területet jelöl ki. 
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció megállapításai 

Csorna város Önkormányzatának Képviselő-testülete 260/2011.(XI. 28.) határozatával jóváhagyta a 

településszerkezeti tervet megalapozó településfejlesztési koncepciót és tervezési programot. A 

településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőkép és fejlesztési alapelvek az alábbiak szerint 

összegezhetők: Csorna város előnyös közlekedési helyzetben lévő kistérségi központ, mind a helyi 

lakosok, mind a kistérség lakosai számára kedvezőlakás, munka és ellátási körülményeket kíván 

biztosítani a település értékeinek, hagyományainak, természeti és épített környezetének 

adottságainak figyelembe vételével, megóvásával, fejlesztésével. 

A koncepcióban megfogalmazott stratégiai célok: 

A)  Térségi szerepkör erősítése 

 A vonzáskörzetben élő lakosság igazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó igényeinek minél teljesebb körű, magasabb szintű 

kielégítése. 

 A helyi és a helyközi tömegközlekedés fejlesztése. 

 Munkahelyteremtés a város és városkörnyéki lakók számára 

B) Erős, életképes, élhető város 

 A helyi lakosság igazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó igényeinek mind teljesebb körű, magasabb szintű kielégítése. 

 Városias arculat alakítása 

 Épített környezet védelme, fejlesztése 

 Természeti környezet védelme, fejlesztése 

 Népességmegtartó erő növelése, a betelepülés elősegítése 

 Munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés 

 A mezővárosi hagyományokat megőrző, azokra építő fejlesztés 

 A központi belterülettől távoli lakott területek fejlesztése 

 A megújuló energiaforrások felhasználása 

 Az ártalommentes, jó közérzetet adó települési környezet biztosítása 

C) Térségi idegenforgalmi, turisztikai központ 

 A Premontrei Prépostság, mint az egyik legjelentősebb idegenforgalmi célpont és vonzerő, 

idegenforgalmi fogadóképessége megteremtése, fejlesztése. 

 A helyi és a vonzáskörzetben élő lakosokat szolgáló és idegenforgalmilag is vonzó üdülési, 

vendégfogadási, szabadidős ellátás fejlesztése 

 A természeti értékekre alapozott turizmus fejlesztésének elősegítése. 

D) Városi térszerkezet fejlesztése. 

 A közúti közlekedési kapcsolatok erősítése, a hiányzó elemek kiépítése az egyes 

településrészek között. 
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1.5.2 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapításai 

A 2009-ben jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Csornát a Rábaközi térség 

társadalmi és gazdasági központjaként, térségszervező, dinamizáló erőként képzeli el, átfogó 

célként ezt határozza meg a város számára. E cél elérése érdekében az IVS konkrét, középtávú 

célokat fogalmaz meg, az alábbiak szerint: 

1. Vonzó, dinamikus, élhető városi arculat megteremtése, egy élhető, befektető-és 

látogatóbarát város közszolgáltatási színvonalának kialakítása. A városközpont és a 

központjukat ellátó városrészek zöld felületek funkcióbővítő közterületi fejlesztése valamint 

az intézmények megújítását tartalmazza e cél. 

2. A város közlekedési rendszerének átalakítása a belső területek forgalomcsillapításával és 

gyalogos, kerékpáros közlekedés feltételeinek javításával. E középtávú cél már számol az 

elkerülő utak által teremtett új forgalmi helyzettel, mely szükségessé teszi a 

városrehabilitációs beavatkozások során a forgalomcsillapítási lehetőségek figyelembe 

vételét. A tematikus cél a közlekedésfejlesztés új irányait fogalmazza meg Csornára, a 

frekventált városi területek kerékpáros és gyalogos megközelíthetőségének felvázolásával. 

3. Környezetvédelmi, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek megújítása és 

bővítése. A kulturális, szórakozási, sportolási és szabadidős lehetőségek bővítése a kínálati 

oldal szélesítésével. A stratégia szerint ezzel jelentősen növelhető város népességmegtartó 

képessége, erősíthetői a helyben élő társadalom identitás tudata, nő a társadalmi kohézió, 

amely csökkenti a szegregációs problémákat. A stratégia rámutat arra, hogy zöldfelületi 

rendszerek fejlesztése a kulturált egészséges városkép kialakításán túl hozzájárul a 

környezettudatos társadalom és gazdaság kialakulásához 

4. A tudásalapú, fenntartható gazdaság feltételeinek megteremtése. A magasan képzett és 

szakképzett munkaerő megtartását tűzi ki célul a stratégia. Erre van erőforrás, amire 

támaszkodva lehet a magas hozzáadott értéket képviselő iparágakat szolgáltatásokat 

megtartani vagy a városba telepíteni. A stratégia rámutat arra, hogy ez csak a megfelelő 

infrastruktúra kiépítésével valósulhat meg. 

 
A stratégia öt akcióterületet jelölt ki Csornán (1.5–1. ábra):  
1. városközpont akció területtel kapcsolatosan megfogalmazott fejlesztési célok: 

 rendezett település kép kialakítása környezet állapot javítása 

 Közösségi kulturális funkciók megerősítése, társadalmi kohézió erősítése 

 Gazdasági funkciók megerősítése 

 Tudásalapú társadalom kialakítása 

2. kórház akció terület célrendszere: 
 gyógyászati szolgáltatások bővítése 

 Lakosság szociális biztonságának erősítése és javítása 

 Önkormányzati és civil partnerek együttműködésének segítése 

 Gyógyászati tudományos tevékenység ösztönzése 

 Munkahelyteremtés 

3. Vilmos park akció terület 
 gyógyászati szolgáltatások bővítése 

 A lakosság szociális biztonságának erősítése és javítása  
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 szabadidős, rekreáció és sportolási lehetőség 

 Településképi javítása környezet állapot helyreállítása 

 Befektetés-ösztönzés, valamint munkahelyteremtés 

4. innovációs park akcióterület 

 Innovatív és K+F iparágak betelepítése 

 Tudásalapú gazdaság megalapozása 

 Befektetés-ösztönzés valamint munkahely teremtés 
5. termálfürdő akció terület 

 szabadidős, rekreációs és sportolási lehetőség biztosítása 

 Településkép javítása, környezet állapot helyreállítása 

 Befektetés-ösztönzés, valamint munkahelyteremtés 

 

 

1.5–1. ábra. IVS akcióterületek Csornán. 
(Forrás: IVS) 

 

  



 

 

41  

CSORNA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Csorna város településszerkezeti tervét a 28/2013.(II.11.) csornai KT határozattal fogadták el, amelyet 

később többször, a 289/2013 az 58/2014 és a 16 /2014-es határozatokkal módosítottak. A város 

belterületének egységes helyi építési szabályzatát a 17/2000 (X. 2.) számú önkormányzati rendelettel 

fogadták el. Ezt később szintén, mintegy tucatnyi alkalommal módosították 

Mivel Csorna rendezési eszközei a város fejlesztési koncepciójával és integrált városfejlesztési 

stratégiájával teljes összhangban készültek, ezért megfelelő alapot biztosítanak a városfejlesztési 

akciók megvalósításához. A szerkezeti terv nagy gondot fektet a város egyedi adottságainak, 

értékeinek megóvására az egyedi területfelhasználási kategóriák és előírások alkalmazásával. 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

Csorna város szerkezeti tervének továbbfejlesztése során alapvető igény, hogy a terv valóban a 

fejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövő térbeli leképezése legyen. Csorna településszerkezeti 

tervének leírása az alábbi szabályozási követelményeket rögzíti.  

A lakóterületekre vonatkozó szabályozási elvek 

Lakóterületek 

 Önálló garázs tömb ne legyen építhető ilyen célra telek ne legyen alakítható. 

 A kisvárosias lakóterület kiszolgáló útjain biztosítani kell kétoldali fasor ültetésének 

lehetőségét. 

 A kiszolgáló utakon a csapadékvizet zárt csatornában kell gyűjteni és elvezetni. 

 Lakóterületen a zöldfelületek megfelelő kialakításával biztosítani kell 25 m²/ lakás mértékű 

intenzív pihenő, vagy játszókert területet. 

 A legkisebb telekméret kertvárosias lakóterület esetén 600 m²-nél nem lehet kisebb. 

 Falusias lakóterületen az alakítható legkisebb telek méret 800 m² kivéve sarok telkek esetén. 

Telkenként legfeljebb kétlakásos épületeket lehet építeni.  

 Kertvárosias és falusias lakóterület esetén kiszolgáló utak mentén csapadékvizet lehetőség 

szerint nyílt árokba kell gyűjteni. Csapadékvizet a közterületre vezetni nem lehet. 

 Csatárimajor és Földsziget lakóterületein 1500 m²-nél kisebb ne legyen. 

Vegyes területek 

 Önálló garázs tömb ne legyen építhető ilyen célra telek ne legyen alakítható. 

 A zöldfelületek megfelelő kialakításával biztosítani kell 25 m²/ lakás mértékű intenzív pihenő, 

vagy játszókert területet. 

 A kiszolgáló utakon a csapadékvizet zárt csatornában kell gyűjteni és elvezetni. 

Mezőgazdasági területek 

 Épület lakóház építése csak birtokközpont kialakítása esetén lehetséges 
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 Birtokközpont nem alakítható ki természetvédelmi oltalom alatt álló területén. 

Szélerőművek elhelyezése 

 A szélerőműveket a kijelölt területen belül a település védendő területétől a lehető 

legtávolabb kell telepíteni. 

 Szélerőmű, védendő települési területhez a teljes magasságának ötszörösénél közelebb ne 

legyen elhelyezhető. 

Épített környezet és természeti értékek 

 A kialakult beépítésű területeken azok átépítésének szabályozásánál a szerkezeti, utcaképi, 

építészeti karakter jegyeket meg kell őrizni. 

 A Premontrei parkot történeti kertként kell helyreállítani. 

 A mértékadó építészeti karakterű épületek jellegzetes építészeti motívumaihoz igazodni kell. 

Településkép-védelmi területen 

 Utcai homlokzaton, tetőfelületen nem helyezhető el antenna klímaberendezés napkollektor 

napelem 

 Közterületről látható homlokzaton, tetőfelületen nem helyezhető el szerelt kémény 

 A csapadékvíz elvezetés így zárt csapadékvíz csatornával kell megoldani. 

 A területen szélenergiát hasznosító műtárgy távközlési adótorony ne legyen állítható, 

elektromos légvezeték ne legyen vezethető. 

1.6.2.2 A hatályos településszerkezeti terv megvalósult elemei 

A településszerkezeti terv a város szerkezeti, városépítészeti, funkcionális, karakterbeli szempontból 

eltérő jellegzetességekkel rendelkező város szerkezeti egységeket határol le, melyek a következők: 

Belváros, Felsőszeri Kertváros, Alsószeri Kertváros, Kiscsornai Kertváros, Vilmos park, Északi 

városrész, Keleti Iparterület, Déli Iparterület, Csatárimajor, Földsziget. 

Csorna közigazgatási területe közigazgatási szempontból külterületre és belterületre építés jogi 

szempontból beépített, beépítésre szánt valamint beépítésre nem szánt területre tagolódik. 

Beépített vagy beépítésre szánt terület – Lakóterületek 

Kisvárosias lakóterület 

A korábban kialakult kisvárosias lakóterületek mellett ebbe a területfelhasználási kategóriába került a 

Petőfi lakótelep az Árpád utca környéke valamint a Prépost utca–Béke utca tömbje. A szerkezeti terv 

tömbfeltárással kialakítható fejlesztési területként jelöli meg a Szabadság utca-Laky utca közötti 

tömbbelsőt a Laky utca–Prépost utca-Andrássy út által határolt tömbbelsőt, az Erzsébet királyné út- 

Ifjúság utca-Arany János utca tömbbelsőt, valamint az Erzsébet királyné utca–Kórház utca–Liszt 

Ferenc utca tömbbelsőt. 

Kertvárosias lakóterület 

E terület felhasználási kategóriához kapcsolódó fejlesztési elképzelések a Kossuth utca-József Attila 

utca valamint az Arany János utca közötti tömb belsejében. Az Arany János utcához kapcsolódóan 
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tömbáttöréssel az Erzsébet királyné utca felé jelöl ki a terv fejlesztési területet. Fejlesztési terület 

még a Mező utca, az Irinyi utca és a Sziget utca irányába, valamint a Botond utca-Páva utca közötti 

tömbbelső. A terv, külterület bevonásával Báránytilos dűlő fejlesztését is lehetségesnek tartja. 

Falusias lakóterület 

Fejlesztési területeket a már meglévő falusias lakóterületek szomszédságában (Dózsa utca északi 

oldala, Bartók Béla utca nyugati oldala), vagy a belterületi határvonallal szomszédos külterületeken, 

belterületbe vonással jelöl ki a terv. 

Vegyes területek 

Vegyes területhasználattal rendelkező új területek kialakítására az Erzsébet királyné utca–Arany 

János utca–Kossuth utca–József Attila utca közötti tömbök északi oldalát jelöli ki a településszerkezeti 

terv. A terv lehetséges fejlesztési területként jelöli meg a Vilmos parkot regionális vonzáskörű 

gyógyászati idegenforgalmi sport és szórakoztató központként. 

Gazdasági területek 

Kereskedelmi, szolgáltató területek 

A meglévő területeken túl átsorolásra került a Bartók Béla utca nyugati oldala valamint a Gárdonyi 

utca és a 16-os számú vasútvonal közötti terület, előbbi kereskedelmi szolgáltató utóbbi termelési 

raktározási funkcióval. A terv szerint az úgynevezett keleti iparterületen a 85-ös számú főút két 

oldalán elsősorban kereskedelmi szolgáltató funkcióval, külterületi bevonással alakíthatók ki új 

kereskedelmi szolgáltató területek.  

Egyéb ipari területek 

A  meglévő területeken túl ebbe a területfelhasználási kategóriába kerül a Bartók utca nyugati 

oldalán vasúttól délre illetve északra lévő terület a keleti oldalán a vasúttól délre lévő terület 

valamint a Gorkij utca északi oldalán lévő terület. Külterület bevonásával új területek alakíthatók ki 

ütemezett terület felhasználással a keleti iparterületen. 

Különleges területek 

A Termálfürdő területe tartozik ide, ami elsősorban a helyi lakosok és járás népességének ellátását 

szolgálja. Fejlesztési területként a meglévő fürdőtől északra lévő, a fürdő fejlesztését szolgáló terület 

lett kijelölve a településszerkezeti tervben. A terv új hulladékgazdálkodási területet jelöl ki, a  

Barbacsi út, tervezett gyorsforgalmi út, Keszeg-ér és a szennyvíztelepi bekötőút közötti területen a 

szennyvíztisztító telep és a hulladékkezelés egyéb létesítményei számára. 

Beépítésre nem szánt területek – Közlekedési terület 

A térségi kapcsolatokat biztosító meglévő közúti közlekedéshálózat fő elemein túl a 

településszerkezeti terv bemutatja a tervezett térségi kapcsolatokat biztosító közúti közlekedés 

házakat melynek elemei: 
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Gyorsforgalmi utak:  

 M 85 Győr-Sopron országos autóút 

 M 86 Szombathely-Levél országos autóút 

Mellékutak 

 Csorna-Csatárimajor (Acsalag) országos mellékút, összekötő út. 

Önkormányzati külterületi utak 

 Csorna-Farád önkormányzati külterületi út, településközi út 

 Csorna-Földsziget (Pálmajori út) önkormányzati külterületi út, településközi út. 

A településszerkezeti terv bemutatja a kerékpáros közlekedési hálózat elemeit így az országos 

(Dunántúli határmenti kerékpárút) a térségi (Fertőd-Győr kerékpáros útvonal, Acsalag-Vág 

kerékpáros útvonal, Kapuvár-Ásványráró kerékpáros útvonal) és a helyi kerékpárút-hálózati elemeket 

(85-ös és 86-os számú főút menti kerékpárutak valamint Szent István téri kerékpárút). 

A szerkezeti terv vázlatosan felsorolja a gyalogos közlekedési hálózat elemeit, melyek többnyire a 

városközpontban találhatók: a Szent István téren és a Széchenyi téren. A terv fejlesztési 

elképzeléseket nem tartalmaz. 

Más városokhoz hasonlóan Csornán is gondot jelent a parkoló hiány, a járműtárolási egységek 

kedvezőtlen elhelyezése. A parkolási igény növekedése ellenére a terv városképi és területrendezési 

szempontból is megszüntetendőnek tartja a temetőbe beékelődött és a Premontrei park területén 

lévő garázstömböt. A parkolási igény kielégítésére tervezett a parkolókat az Arany János utca-

Erzsébet királyné utca közötti parkoló tömbben jelöl ki a terv. A várost elkerülő M86-os autópálya 

megépítésével a Soproni út vissza utcásításával felszabaduló szélső sávokon alakítható ki parkolók a 

terv szerint. 

Zöldterületek 

A beépítésre nem szánt területeken a terv zöldterületi fejlesztést is megfogalmaz. Kiscsorna 

városrészben a volt laktanyai alakulótér területére városrész szintű közkertet. 

Erdőterületek 

Védelmi erdőterület elsősorban a tervezett gyorsforgalmi utak mellett, településvédő erdősáv a 

Báránytilos dűlői lakóterület védelmére alakítható ki. 

Egyéb területekhez kapcsolódó fejlesztési elképzelések 

Kiscsorna és a vasút közötti terület a vízgazdálkodás fejlesztési területe. A különleges 

területhasználati kategórián belül fejlesztési igény jelentkezik hulladékudvar létesítésére a Bartók 

utca nyugati oldalán. Szabadidős területként kívánja fejleszteni a terv a Pálmajori út melletti 

felhagyott bányatavak területét. A helyi klimatikus adottságokhoz igazodva a belterülettől keletre és 

délre fekvő mezőgazdasági területeken szélerőművek elhelyezésére tesz fejlesztési javaslatot a terv.  
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1 Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.1.1 Demográfia, népesség 

A város lakossága 10558 fő volt a 2011-es népszámlálás idején, ezzel a megye 4. legnépesebb 

települése. (Ha az állandó népességet vennénk a város, helyet cserélve Kapuvárral, az 5. lenne.) 

Népsűrűségét tekintve (115,1 fő/km2) nem éri el a vidékiség kritériumának tekintett 120 fő/km2-es 

értéket, azaz a ritkán lakott járásközpontok közé tartozik (1.7–1. ábra). 

  

1.7-1. ábra. Népsűrűség (fő/km
2
) a Nyugat-Dunántúlon és Csorna térségében, 2013 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

A település közigazgatási területén két egyéb belterület található: Földsziget és Csatárimajor. 

Távolságuk a központi belterülettől Földsziget esetében 14,4 km, Csatári majornál 5,3 km. 

Földszigeten mintegy 150, Csatári majorban 13 fő lakik. 

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése Csorna térségére is jellemző, 

azonban e kérdés megválaszolása közelítés kérdése, mert ha az adatokat távolabbról tekintjük, akkor 

a néhány tucat fős változások inkább stagnálásra utalnak. A csornai járás, vagyis köszönhető ez a 

térséget alkotó falvaknak a két világháború között érte el népességének csúcsát, azóta folyamatos a 

népességvesztés. Emellett részben átrendeződés is történt, hiszen a szocializmus általános falu–város 

migrációja szintén a központi város népességét növelte (1.7–2. ábra). 
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1.7-2. ábra. Népesség hosszú távú változása Csornán és térségében 

(Adatok forrása: KSH, Népszámlálás, 2011) 

 

1.7-3. ábra. Népesség hosszú távú változása Csornán és Kapuváron 
(Adatok forrása: KSH, Népszámlálás, 2011) 

 

Mivel a 1.7–2. ábrán a két rábaközi város népessége összesimul, ezeket az adatokat külön is 

ábrázoltuk a 1.7–3. ábrán. Itt már jól látható, hogy Csorna népessége egészen 2001-ig növekedett, 

vagyis nem az országos trend érvényesült, ahol is az ország népessége, illetve a legtöbb városé 1980-

ban érte el csúcsát. 2001-et követően az újabb 2011-es népszámlálásig mintegy 150 fős fogyás 
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mutatkozott. Az ún. továbbvezetett adatok némiképp más trendet mutatnak: ezek esetében a város 

2004-ben érte el népességmaximumát kb. 10900 főben, azóta 2013-ig 400 fős csökkenés ment végbe 

(1.7–4. és 5. ábra). 

 

 

1.7-4. ábra. Népesség rövid távú változása továbbvezetett adatok alapján, Csornán és Kapuváron 
(Adatok forrása: KSH) 

 

A járás településeit tekintve megállapítható, hogy a falvak között egyet sem találni, ahol számottevő, 

trendszerű népességnövekedés lenne, ezzel szemben a stagnálás, néhány fős ingadozás, vagy a 

mérsékelt csökkenés jellemző. Vagyis a kisváros körül szuburbanizációs folyamat a népességváltozás 

mutatóját tekintve nem figyelhető meg. 

A természetes szaporodás/fogyás, illetve a vándorlási különbözet népszámlálási mutatóit 

megvizsgálva feltárul, hogy miképp állt össze a város népességnövekedése egészen 2001-ig. 1980 és 

1989 között mindkét mutató pozitív volt, 300 fős természetes szaporodáshoz 140 fős vándorlási 

pozitívum jött hozzá. A rendszerváltozás utáni évtizedben a vándorlási különbözet 100 fő maradt, 

viszont ekkor már -7 fő volt a természetes fogyás. 2001 és 2011 között viszont 40, illetve 100 fő 

negatívum mutatkozott a fogyás és a vándorlás tekintetében. 
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1.7–5. ábra. 2001–2013 közötti évi átlagos népességnövekedés a 2000. év végi lakónépesség arányában 
(‰), 2000 és 2013 év vége 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Az 1.7–6. ábra diagramja mutatja az utóbbi bő évtized romló trendjét országos megyei és járási 

összehasonlításban. Csupán négy év akadt, amikor a születésszám magasabb volt a halálozásénál. A 

járást tekintve 2013-ban a települések nagyobb része fogyást mutatott. A 1.7–7. ábra illusztrálja, 

hogy a csornai járásban csak egy település, Rábcakapi mutatott pozitív átlagos természetes 

szaporodási rátát.  

 
1.7–6. ábra. A természetes szaporodás, fogyás települési adatai regionális és dinamikus összehasonlításban 

(Adatok forrása: Teir) 
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1.7–7. ábra. A 2001-2013 közötti évi átlagos természetes szaporodási ráta a 2000. év végi lakónépesség 
arányában (‰), 2000 és 2013 év vége 

(Adatok forráas: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

1.7–8. ábra. Az élveszületések, halálozások, oda- és elvándorlások száma Csornán. 
(Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 
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Az 1.7–8. ábra a város népmozgalmi, vándorlási számadatait nagyítja ki, ahol látható, hogy hogyan 

ingadoztak ezek az értékek az utóbbi bő évtizedben. A romló természetes népmozgalmi mutatók 

mellett a vándorlások esetében is többnyire az elvándorlási értékek haladták meg az 

odavándorlásiakat, ami egybecseng a népszámlálási trendekkel. 

Utóbbi folyamatokat területi összehasonlításban is szemügyre véve látható, hogy a 2000-es évek 

közepe óta megfigyelhető kedvező, bevándorlási többletet mutató megyei trend csak korlátozottan 

érvényesült a csornai járásban (1.7–9. ábra). 

 

1.7–9. ábra. Az oda- és elvándorlások települési adatai regionális és dinamikus összehasonlításban. 
(Adatok forrása: Teir) 

 

Ahhoz, hogy a vándorlási folyamatoknak kicsit is a mélyére lássunk a város korszerkezetét 2001 és 

2011 esetében együttesen vizsgáltuk meg egy ún. csúsztatott korfa segítségével, ahol a 2001-es 

kohorszokat 10 évvel eltolva a megfelelő 2011-es kohorszok mellett ábrázoltuk. Vagyis pl. a 2001-ben 

0-4 éves korcsoport a 2011-es 10-14-es korcsoport mellé került, hiszen pontosan 10 évet öregedtek 

az eltelt időszakban, az ábrán legfelül pedig a 2001-es 75-X korosztály a 2011-es 85-X mellé került 

(1.7–10. ábra). Az ábra a következő értelmezési lehetőséget kínálja. Ahol a megfelelő 2011-es 

oszlopdiagram nagyobb, mint a 2001-es, az egyértelműen bevándorlási többletre utal. A 2001-ről 

2011-re való csökkenés megítélése nehezebb: fiatal korosztályokban a jelentősebb különbség 

elvándorlásra, idősebb korosztályokban a természetes elhalálozásra utal. 

Ily módon az ábrán megfigyelhető, hogy különösen a 2011-es 20-24-es és 25-29-es nemzedékből 

vándorolhattak el sokan, illetve az 50-54-es korosztályból. Bevándorlásról viszont a családosak, tehát 

a 35-44-es korosztály, és az ő gyermekeik, 10-19 esetében beszélhetünk. A 60 feletti korcsoportok 

esetében pedig inkább már a halálozás lehet a fő tényező. 
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1.7–10. ábra. Csorna lakosságának változó korszerkezete, 2001–2011. 

(Adatok forrása: KSH Népszámlálás, 2001, 2011) 

 

A vizsgált időszak alatt a város lakosságának nemi arányát a stabilitás, és a kiegyensúlyozottság 

jellemezte. A nők a város lakosságának 50,9%-át, a férfiak pedig a 49,1%-át tették ki 2013 év végén, 

tehát ez a mutató nem utal nagy arányú el- vagy odavándorlásra, hiszen ez esetekben szokott igazán 

felborulni a nemi arány egy településen. A népesség korösszetételét tekintve általánosságban 

megállapítható, hogy az országos és megyei trendekhez hasonlóan Csorna városának és térségének a 

lakosságát is az elöregedés is jellemezte. A városban 2001 és 2013 között 3,1 százalékponttal 

csökkent a 0-14 év közötti és 6,2 százalékponttal nőtt a 60 év feletti népesség aránya. Ennek 

eredményeképpen 2013. január 1-jén az állandó népesség 13, 4%-át alkották a 14 év alatti fiatalok és 

22,9%-át a 60 évnél idősebbek Előbbi esetében járásánál némileg jobb, a megyét és az országos 

értéket tekintve rosszabb Csorna értéke. Utóbbit tekintve Csorna értékei jobbak mindegyik 

viszonyításban (1.7–11 és 12. ábra). 

 
1.7-11. ábra. A fiatalkorúak arányának alakulása Csornán regionális és dinamikus összehasonlításban. 

(Adatok forrása: Teir) 
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Mindezek ötvöződnek az ún. öregedési index évről-évre növekedő mutatójában, ahol Csorna értéke 

nagyjából a megyei átlaggal egyenlő, ami kissé az országos átlag feletti érték (Csorna: 170,6; 

Magyarország: 162,68). Az elöregedés mértékét jól jelzi, hogy a falvak némelyikében kétszer-

háromszor nagyobb az időskorúak száma a fiatalokénál (1.7–13. ábra). 

 

 

1.7-12. ábra. Az időskorúak arányának alakulása Csornán regionális és dinamikus összehasonlításban. 
(Adatok forrása: Teir) 

  

1.7-13. ábra. 100 gyermekkorú jutó időskorúra az állandó népességből (öregedési index – fő), 2013. 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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Összességében megállapítható, hogy Csorna Győr-Moson-Sopron megye stabil népességű városa, 

ahol az ezredfordulóig növekedett a lakosságszám, azóta azonban mind a népmozgalmi, mind a 

vándorlási folyamatok kedvezőtlenül alakulnak, a város kevéssé tudott profitálni a megyére 

jellemző pozitív bevándorlási folyamatokból, amelyek éppen az EU-s csatlakozás után tetőztek. 

Ezekhez társul az elöregedő, romló korszerkezetű népesség, amely azonban az országos értékekkel 

összevetésben nem sok különbséget mutat. 

1.7.1.2 Nemzetiségek 

A nemzetiségi adatok hozzávetőleges áttekintést adnak a térségek nemzetiségi összetételéről, 

ugyanis a nemzetiségi hovatartozás érzékeny kérdésnek számít, különösen diszkriminációnak kitett 

kisebbségi csoportok esetén. Ezért az adatok tájékoztató jellegűek. 

A csornai kistérségben a 2001-es népszámlálási idején a cigány nemzetiség volt a legnépesebb 165 

fővel (0,45%), 2011-re ez a szám 375 főre nőtt (1,1%). Ugyanakkor valamely okból – amely lehet 

pusztán csak bevallási kérdés is, de németajkú bevándorlás is feltehető – a német nemzetiség száma 

szintén jelentős gyarapodáson ment keresztül, 10 év alatt 61-ről 283 főre (0,16% – 0,85%). Csornán a 

helyzet hasonló. A roma nemzetiség száma 96 főről 152-re nőtt (0,9 – 1,43%), s ez az érték a megyei 

érték felett, ám az országos érték alatt található (ugyanakkor az Esélyegyenlőségi Programban 

olvasható, hogy Csorna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szerint a városban kb. 100 roma 

család él). A németek száma szintén növekedett 28-ról 86-ra (0,26 – 0,81%), itt a megyei érték 2,7%, 

és a térségben sehol sem alkotnak jelentősebb közösséget. Csornán ezeken kívül a 2011-es adatok 

szerint még a román nemzetiséget (17 fő) lehet megemlíteni. 

A térséget tekintve Maglóca emelkedik ki roma nemzetiség szempontjából, 14%-kal, ezt Szil (4,4), 

Szany (4,0), és Dőr (2,0) követi a sorban (1.7–14. ábra). 

 

1.7-14. ábra. Az cigány etnikai kisebbséghez tartozó népesség Csornán és járásában, 2011 
(Adatok forrása: Teir) 

 

Csornán a magyar mellett két jelentőseb nemzetiség, a roma és a német van jelentősebb 

arányban, és mindkettő népessége gyarapszik, utóbbi feltehetőleg főként külföldi forrásból. 
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1.7.1.3 Iskolai végzettség 

A 2001-es népszámlálás időszakában Győr-Moson-Sopron megyében a 25-X népesség körében 11,7% 

volt a felsőfokú végzettségűek aránya, az országos átlag 12,6% volt ugyanekkor. Csorna értéke 

nagyjából ezt az átlagot hozta (11,6%), míg a kistérség adata 6,3% volt. 2011-re, figyelembe véve, 

hogy az országos átlag 19,0%-ra nőtt, Csorna adata 16,3%-ra, a járásé (mint tudjuk, néhány település 

kicserélődött a kistérséghez képest) 10,4%-ra változott, miközben a megyei átlag 17,4 lett. Vagyis 

Csorna adata lassabban nőtt, kismértékben leszakadt e tekintetben a megyei átlagtól. Ugyanakkor, 

ahogy országos viszonylatban is, a nemi arány markánsan megfordult (1.7–1. táblázat). 

1.7–1. táblázat. A népesség iskolai végzettsége a megfelelő korúak százalékában, 2001, 2011 

 

10-X általános 
iskola első 

évfolyam nélkül 

általános iskola 8 
évfolyammal 

18-X legalább 
érettségivel 

25-X felsőfokú 
végzettséggel 

 
férfi nő össz. férfi nő össz. férfi nő össz. férfi nő össz. 

Csornai kistérség 2001 0,5 0,5 0,5 86,8 90,3 83,4 27,5 24,4 30,4 6,3 6,1 6,5 

Csornai járás 2011 0,6 0,5 0,5 96,7 92,8 94,7 33,2 42,0 37,7 8,9 11,8 10,4 

Csorna 2001 0,3 0,2 0,4 92,8 94,9 90,8 40,2 36,9 43,1 11,6 11,9 11,3 

Csorna 2011 0,3 0,3 0,3 98,2 96,3 97,2 44,6 53,7 49,3 14,6 17,8 16,3 

Adatok forrása: KSH Népszámlálás, 2001, 2011. 

 

  
1.7–15. ábra. A 17 éven felüliek között a legalább érettségivel rendelkezők aránya (%), 2011 

(Adatok forrása: KSH Népszámlálás) 
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A táblázatból kiolvasható, hogy majdnem minden adatot tekintve javulás következett be, nőtt az 

érettségizők, az általános iskolát elvégzők aránya, az „iskolakerülőké” pedig jóformán nem változott. 

Térségi összehasonlításban elmondható, hogy míg a csornai térség adata általában a megyei értéknél 

rosszabbnak mutatkozott, addig a csornai ennél jobbnak (1.7–15. ábra). A nemi arányok 

szempontjából az általános iskolát kijárók és az érettségit szerzők esetében még markánsabb fordulat 

következett be, mint a felsőfokú végzettségűek esetében: ma már jóval több nő jut el az érettségiig, s 

így sokkal több férfi reked meg az alsófokú végzettség szintjén. 

Csorna iskolai végzettségi mutatói kedvezőtlenebbek a megyei és az országos adatoknál, 

ugyanakkor járásának értékeit a város húzza fel, a falvak igen kedvezőtlen mutatókkal 

rendelkeznek. Bár itt is érvényesültek az országos folyamatok, pl. felsőfokú végzettségűek 

arányának emelkedése, az általános iskolázottsági szint növekedése, a térség nem tudta 

lemaradását behozni nagytérségi összehasonlításban. Sőt, a felsőfokú végzettségűek aránya 

lassabban nőtt Csornát tekintve, mint országos és megyei viszonylatban. 

1.7.1.4 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 szinten 9,86 százalékponttal nőtt 2001 hasonló 

adataihoz képest, míg a gazdaságilag nem aktív népesség ugyan ezen időszak alatt közel 11 

százalékponttal csökkent a teljes népességhez viszonyítva.  

Győr-Moson-Sopron megyében – a mai megyeterületet nézve – a gazdaságilag aktív népesség aránya 

44,3%-ról, 47,7%-ra növekedett, miközben a munkanélküliségi mutató csak 1,1%-kal lett nagyobb. A 

foglalkoztatottak száma a két időpont között 184 389 főről 198 306 főre, mintegy 14 ezer fővel 

növekedett. A gazdaságilag inaktívak aránya ezeknek megfelelően csökkent, ám még mindig nagyobb 

részt tesznek ki a népességből. 

Csorna város és térségének népessége gazdasági aktivitás szempontjából a 2001-es és 2011-es 

népszámlálás idején a 1.7–2. táblázat szerinti megoszlást mutatott. Látható, hogy a változási irányok 

vizsgálati térségünkben is azonosak, ugyanakkor volumenük kisebb. Figyelembe kell venni 

ugyanakkor, hogy ezek a tendenciák csökkenő népességszám mellett mentek végbe! A csökkenő 

gyermekszám tehát javítja e mutatókat, illetve az elöregedés, illetve a Magyarországon sajnálatosan 

tapasztalható magas halandóság hasonló hatást gyakorol a foglalkoztatottságra. Az intaktív keresők 

arányát az elöregedés befolyásolja elsősorban, ez az érték Csornán 2001-ről 2011-re nem változott 

jelentősen, csak kismértékű növekedést mutatnak az adatok, míg a járásban kismértékű 

aránycsökkenést. A mutató tekintetében természetesen a nők abszolút felülreprezentáltak. Ezzel 

párhuzamosan az eltartott lakosság – amelyet főképp a gyerekek száma határoz meg – abszolút és 

relatív számában a városban és járásában is jelentős csökkenést mutatott.  

A foglalkoztatottsági viszonyokban természetesen a nemi különbségek továbbra sem tűntek el, ez 

bizonyos szempontból természetesnek is vélhető: Csornán mintegy 500 fővel több foglalkoztatott 

férfit számoltak össze 2011-ben, mint nőt. 
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1.7–2. táblázat. A népesség gazdasági aktivitás szerint, Csornán és térségében, 2001, 2011. 

 
foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott összesen 

 
fő % fő % fő % fő % fő 

Csornai kistérség 2001 14 356 39,4 789 2,2 11 913 32,7 9 387 25,8 36 445 

Csornai járás 2011 14 242 43,2 953 2,9 10 316 31,3 7 459 22,6 32 970 

Csorna 2001 4 693 43,8 247 2,3 2 806 26,2 2 958 27,6 10 704 

Csorna 2011 4 828 45,7 336 3,2 2 860 27,1 2 534 24,0 10 558 

Adatok forrása: KSH Népszámlálás, 2001, 2011. 

A falvakban természetesen rosszabbak a foglalkoztatottság mutatói (1.7–16. ábra). A foglalkoztatott 

nélküli háztartások aránya nem sokat változott az utóbbi évtizedben, a falvak zömében 40%-körüli a 

mutató értéke, míg Csornán 30%. 

  

1.7–16. ábra. A foglalkoztatottak aránya a teljes népességből (%), 2011 
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás) 

 

A kedvező adatokhoz természetesen munkahelyek is kellenek, a megszűnő munkahelyek helyett 

újakra van szükség, kérdés, hogy vannak-e helyben munkahelyek a lakosság számára. Az abszolút 

számokat tekintve láthatjuk, hogy míg a térségben csökkent a foglalkoztatottak száma, addig Csorna 

esetében kismértékű növekedést mértek a 2011-es népszámláláskor. Ez azonban korántsem egyenlő 

a munkahelyek számával. Ehhez közelítő adatot kaphatunk, ha az ingázási adatokat felhasználva a 

mai járásra kiszámoljuk a helyben lakó helyben foglalkoztatottak, illetve a bejáró foglalkoztatottak 

együttes számát (ők a helyben foglalkoztatottak vagy helyben dolgozók a KSH fogalomhasználata 
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szerint). Ez az érték 2001-ben 9583 fő volt, 2011-re viszont 8916-ra csökkent. Csorna megfelelő 

adatai: 4753 és 4296, vagyis durván 450 munkahely szűnt meg a városban 10 év alatt. Ebben a 

számban benne van a Mofém Csorna – mint nagyobb foglalkoztató – 2002-es bezárása kb. 180-200 

fővel. Összehasonlításul: a megyében – a korábbi, kisebb területen – 2001-ben 174 891 helyben 

dolgozó volt (=munkahely), 2011-re viszont ez a szám 180 766 főre növekedett. 

Az 1.1 fejezetben rámutattunk a Csornáról elingázók céltelepüléseire, a beingázók lakóhelyére, illetve 

arra, hogy Csornáról többen ingáznak el munkába járási céllal, mint ahányan bejárnak. Az ingázás 

mérlegét mutatja a 1.7–17. ábra, ahol látszik, hogy a járásban csak Szany rendelkezik pozitív 

mutatóval – tehát több bejáróval mint eljáróval –, vélhetően faiparának és mezőgazdaságának 

köszönhetően. Mindazonáltal aláhúzandó, hogy az ingázók száma növekedett az utóbbi években: a 

megyében 2001-ben a foglalkoztatottak 34,7%-a, 2011-ben 45%-a ingázott munkahelyére, ez az érték 

33,6, illetve 42,7% volt Csorna esetében, tehát nem sok különbség volt a megyével összevetésben. 

  

1.7–17. ábra. Naponta ingázó foglalkoztatottak egyenlege (%), 2011 
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás) 

Megj.: az összes más településről bejáróból kivonva az összes más településre eljáró számát, osztva az összes 
foglalkoztatott számával 

 

Térségünkben a külföldi – a megye ezen a részén az ausztriai – ingázás kérdése is fontos. Szerencsére 

elérhető némi adat, amely ennek a jelenségnek a volumenére utal. Az 1.7–18. ábra szerint a csornai 

járás területén némileg már alacsonyabb a külföldre ingázók aránya az összes ingázókéból, Csorna 

értéke pl. 11,4%, a legmagasabb a járásban Magyarkeresztúr 15,3%-kal. 
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1.7–18. ábra. Naponta külföldre ingázó az összes ingázók arányában (%), 2011 
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás) 

 

A munkanélküliek aránya a népszámlálási periódusban Csorna városában mintegy 1%-os 

növekedésen ment keresztül. Az ezredforduló óta az egyes éveket szemügyre véve a tendencia 

természetesen hullámzó, jól látható a gazdasági válság, illetve 2013-at tekintve a közmunkaprogram 

hatása a térségben (1.7–19. ábra). Szerencsére a válság, és az ahhoz kapcsolódó munkanélküliség 

2009-es tetőzése óta kedvező folyamatok mentek végbe, és a munkanélküliség ismét alacsony 

értékeket vett fel (1.7–20. ábra). 

 

1.7–19. ábra. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában 
(Adatok forrása: Teir) 
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1.7–20. ábra. A nyilvántartott álláskeresők arányának változása a 15-64 éves korúakon belül (%), 2009. 12. 

20. és 2014. 12. 20. között 
(Adatok forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) 

  

1.7–21. ábra. A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 éves korúakon belül (%), 2014. 12. 20-án 
(Adatok forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) 
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A munkanélküliek közül legfeljebb 8 általánost végzett a települések álláskeresőinek 27-33%-a, 

megjegyzendő, hogy e mutató Csorna esetében a megyeinél magasabb, az országosnál alacsonyabb. 

(Megfontolandó, hogy mi a „jobb” e mutató esetében – véleményünk szerint a megítélés relatív. 

Bizonyos szempontból a magasabb mutató kedvezőbb helyzetet mutat, vagyis aki képzettebb el tud 

helyezkedni, és csak az alulképzettek munkanélküliek. Ha alacsony az érték, akkor az azt jelenti, hogy 

a képzettek számára sincs elég munkahely a környéken.) 

A fiatal, 25 évesnél nem idősebb munkanélküliek aránya az utóbbi szűk évtizedben visszaszorult, 

2006-ban még majdnem 30% volt, ma már 20% alatt van. A nyilvántartott álláskeresőkön belül a 180 

napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya szintén jelentősen csökkent Csornán az 

utóbbi években. Míg 2006-ban még 40%-ot tett ki arányuk, addig 2013-ban már nem érte el a 20%-ot 

(1.7–22. ábra). A tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya ezzel összevetésben fél százalék 

környékén mozog, ami sokkal jobb mint az országos átlag (2-2,5%). 

 

1.7–22. ábra. A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya az összes munkanélküli 
arányában Csornán és térségében, 2000-2013. 

(Adatok forrása: Teir) 

 

Csorna a foglalkoztatottság tekintetében országos viszonylatban kedvezőbb helyzetben van, 

ugyanakkor figyelemre méltó a helyben dolgozók számának csökkenése, ami a helyi 

munkalehetőségek beszűkülésére utal. Érvényesültek a térségben a kedvező megyei és országos 

tendenciák, nőtt a foglalkoztatottak száma és aránya, csökkent az inaktívak aránya, jók a 

munkanélküliségi adatok is, azonban az inaktívak arányának csökkenése is a csökkenő 

gyermekszámra utal. A térség az ausztriai munkavállalásból relatíve kisebb részben veszi ki magát 

a megye nyugatabbi és északabbi részéhez viszonyítva. 

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok 

A települési, járási szinten a jövedelmi viszonyok az életszínvonal, életminőség egyfajta fokmérőjének 

számítanak a regionális elemzésekben. A jövedelmi viszonyok rekonstruálására hatósági adatbázisból 

az adózás intézménye révén van lehetőség, tehát az adatok természetesen a bevallott jövedelmekre 

vonatkoznak. Itt többféle mutató előállítására van lehetőség. Az adózók aránya a foglalkoztatottsági, 

gazdasági aktivitási mutatókhoz hasonlatos, teoretikusan annál jobb, minél több adózó van. Az 

adóalapot és fizetett adót a lakosságra és az adózók számára is lehet vetíteni. Természetesen nem 
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mindegy, hogy mekkora a személyi jövedelem-adó adóalapja, ez adja meg a fizetések bázisát, ez is 

egyben a leginkább használatos mutatóként, ugyanakkor az új családi adózási szabályok óta a 

megfizetett személyi jövedelemadó mértékében némi torzulás állott be, nem tükrözi ugyanis a valódi 

jövedelmi viszonyokat. 

Az 1.7–3. táblázatot e jövedelmi mutatók alapján készítettük, rangsorolva és rangsorszámmal ellátva 

az egyes településeket. A jövedelmi mutatókat az 1000 főre jutó személygépkocsik számával 

egészítettük ki, mert jó indirekt indikátora a valós „gazdagságnak”, adózástól független jövedelmi 

viszonyoknak. A rangsorolásba az országot is bevontuk, így az országos rangsorszámok átlagként 

foghatók fel. Az utolsó oszlopban pedig a rangsorszámok átlagát vettük, afféle komplex jövedelmi 

mutatót alkotva. A maximum minden esetben 3155, Magyarország és a 3154 település révén. 

1.7–3. táblázat. A járás településeinek jövedelmi mutatói alapján készített országos rangsorszámok, 2012. 

Település Szgk/1000fő 
SZJA-alap/lakos, 

Ft 2012 
SZJA/lakos, 

Ft 2012 

SZJA-
alap/adózó, 

Ft 2012 

SZJA/adózó, 
Ft 2012 

Sorrend 
átlag 

Csorna 398 192 73 390 138 238,2 

Acsalag 2 220 1 542 1 700 1 659 1852 1794,6 

Bágyogszovát 1 307 582 561 808 744 800,4 

Barbacs 1 401 866 1 011 1 073 1235 1117,2 

Bodonhely 127 213 198 379 325 248,4 

Bogyoszló 258 590 477 1 115 812 650,4 

Bősárkány 797 251 310 439 515 462,4 

Cakóháza 2 840 1 376 1 678 1 698 2047 1927,8 

Dör 1 660 703 947 921 1212 1088,6 

Egyed 621 302 324 749 693 537,8 

Farád 559 788 863 1 114 1128 890,4 

Jobaháza 1 613 807 961 611 831 964,6 

Kóny 714 216 270 361 432 398,6 

Maglóca 608 2 898 2 124 2 857 1349 1967,2 

Magyarkeresztúr 1 058 1 072 1 071 1 373 1317 1178,2 

Markotabödöge 1 196 818 995 590 847 889,2 

Páli 1 044 1 856 1 822 2 218 2085 1805,0 

Pásztori 1 775 1 425 1 566 978 1283 1405,4 

Potyond 757 570 617 725 774 688,6 

Rábacsanak 614 896 778 1 538 1244 1014,0 

Rábapordány 790 128 214 343 460 387,0 

Rábasebes 209 2 538 2 174 2 713 2152 1957,2 

Rábaszentandrás 1 013 1 081 1 285 1 666 1823 1373,6 

Rábatamási 1 610 599 674 670 760 862,6 

Rábcakapi 215 233 344 815 921 505,6 

Sobor 2 091 2 026 2 022 2 351 2283 2154,6 

Sopronnémeti 862 679 600 1 167 898 841,2 

Szany 981 704 672 657 609 724,6 

Szil 911 856 803 1 060 955 917,0 

Szilsárkány 845 289 355 637 676 560,4 

Tárnokréti 996 1 175 498 727 219 723,0 

Vág 1 353 635 365 616 306 655,0 

Zsebeháza 1 622 591 865 640 1015 946,6 

Magyarország 967 476 360 280 220 460,6 

Adatok forrása: Teir, T-Star adatbázis 
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Mi befolyásolja még e mutatók értékét? A személygépkocsi mutatója általában a szuburbanizációs, 

tehát nagyobb városok környéki, kiköltözés által érintett településeken nagyobb, ahol a családokban 

a két autó sem ritka jelenség. Figyelembe kell venni az ausztriai dolgozás jelenségét is térségünkben, 

ugyanis az ő jövedelmeik nincsenek benne az adatokban, az adózók aránya is alacsonyabb ezekben az 

esetekben. Csornán viszont a lakosságszámhoz képest ez az országos átlagnál magasabb, míg utóbbi 

42-43% volt a vizsgált 2000–2012-es időszakban, addig Csornán ugyanezen idő alatt elérte az 52%-ot. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a mutató nem mindenütt jelez növekedést. 

Az adatokat böngészve látható, hogy Csorna milyen előkelő helyen szerepel, az egy lakosra jutó szja 

vonatkozásában 73. az országos rangsorban. A térség falvainak nagy része az első 500-1000 

települések között van átlagban, ami szintén a jövedelmi viszonyok kedvezőbb voltára utal, bár 

figyelembe kell venni azt is, hogy a megélhetés költségei szintén változnak regionálisan, tehát 

nagyobb jövedelmek nem automatikusan vezetnek arányosan nagyobb jóléthez. 

A személygépkocsi-ellátottság mutatója részben a város környéki falvakat, másrészt feltehetőleg a 

nagyobb fokú ingázásban részt vevő, magasabb gazdasági aktivitású falvakat mutatja. Csorna járása 

ezen index szempontjából meglehetősen heterogén képet mutat (1.7–23. ábra). 

  

1.7–23. ábra. 1000 főre jutó személygépkocsik száma (db), 2013 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Az 1.7–24. ábra az egy lakosra jutó befizetett szja-t mutatja. Jól látható, hogy a Nyugat-dunántúli 

városokban és környezetükben a legmagasabb e mutató értéke, vagyis a foglalkoztatási 

központokban és ingázási körzetükben. Kivételt Sopron és környéke képez, ahol az ausztriai 
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munkavállalás kiugró volta ronthatja le az adatokat. Csorna és járásának keleti fele viszont jól 

érzékelhetően a győri térséghez kapcsolódik – nagyobb értékeivel.  

A térségi, sőt országos összevetést az 1.7–25-28. ábrák is lehetővé teszik, 2000–2007–2012 

időkeresztmetszetekben. Ugyanúgy a fenti mutatónál maradva a legtöbb illusztrált térségi szinten a 

szja/lakos csökkent a második időszakban, amely nagy valószínűséggel a változó adószabályoknak 

tudható be. Csorna, és térsége viszont itt kivételt képez, a befizetett adó mennyisége markánsan 

tovább növekedett 2007–2012 között is. Így a város magasan a megyei átlag fölé került, a járási érték 

pedig az országos átlagot haladta meg (1.7–25. ábra). Az egy adózóra jutó befizetett szja ehhez 

hasonló diagramot produkált (1.7–26. ábra). 

 

  

1.7–24. ábra. Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013 
(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 
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1.7–25. ábra. Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2000-2012 
(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 

 

1.7–26. ábra. Egy adózóra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013 
(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 

 

Az egy lakosra jutó szja-alap trendjei mindenütt azonosak: gyors, majd mérsékeltebb növekedés. 

Csorna a vizsgált időszakban ebben az esetben is jobban növekedett, mint a megyei átlag, így az érték 

megközelítette az 1. millió Forintot (1.7–27. ábra). 
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Az egy adózóra jutó szja-alap az egy lakosra jutó szja-alap mutatójával mozog együtt, csakúgy, mint 

az egy adózóra, illetve egy lakosra jutó megfizetett szja. Csorna és térsége ezekben az esetekben is 

kiugró értékeket mutat, Érdekes viszont, hogy ez adózóra jutó szja esetében az országos és a megyei 

értékek vannak a legmagasabban (1.7–28. ábra). 

 

1.7–27. ábra. Egy lakosra jutó személyi jövedelemadó-alap (Ft), 2013 
(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 

 

1.7–28. ábra. Egy adózóra jutó személyi jövedelemadó-alap (Ft), 2013 
(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 
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A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül szintén beszédes 

adat és a társadalom alsóbb, veszélyeztetett rétegeit mutatja meg, hiszen az alacsony jövedelműek 

bevételének számottevő része különböző egyéb pénzügyi rendszerből származik. Csornán ez a 

mutató az országos és megyei érték alatti, viszont számos környékbeli falu mutatója magas (1.7–28. 

ábra). A további jövedelmi kategóriákat tekintve 2011-ben Csornán nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb járandóságban részesült a teljes lakosságból mintegy 2900 fő, a rendszeres 

szociális segélyben részesítettek átlagos száma pedig 10 fő volt ugyanebben az időpontban 

(összehasonlításul: ugyanez a szám 2008-ban 37 fő volt), ami nem mondható magasnak. 

 

 

1.7–29. ábra. Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők az aktív korúakon (15-59 éves) belül, % 
(Adatok forrása: Teir) 

 

Összességében elmondható, hogy Csornán kiemelt jövedelemmel rendelkeznek a munkavállalók, 

amely vélhetően részben a győri munkalehetőségeknek köszönhető. Ezt jól illusztrálja, hogy az 

országos összevetésekben Csorna adatai akkor is növekedtek, amikor az országos és megyei 

értékek csökkentek. 

1.7.1.6 Életminőség  

A települési életminőséget számtalan tényező befolyásolja. Ilyenek a lakókörnyezet színvonala, 

zöldfelületek ellátottsága, a lakásviszonyok, a közlekedés, a humán közszolgáltatások, a társadalmi 

kapcsolatok, a település programkínálata, és számtalan egyéni, főképpen szubjektív tényező, mint 

jövedelmi viszonyok, munkahely, egészségi állapot stb. Érzékelhető, hogy melyek azok a tényezők, 

amelyekre a települések fejlesztése során tevőlegesen hatni lehet, melyek azok, amelyekre kevésbé, 

vagy csak közvetetten. E fejezetben röviden utalunk a később részletesebben is bemutatott 

zöldfelületi helyzetre, a városképre, a közlekedésre, viszont érdemben a lakásviszonyokat elemezzük. 

A város zöldfelületi ellátottsága, ahogy az alább részletesen az 1.13 fejezetben olvasható, 

összességében jónak mondható. A városrészek között természetesen vannak különbségek. Csorna 

városképe általánosnak mondható jegyeket visel magán. A falusias-kertvárosias külső övezetekbe 

főleg ipartelepek ékelődnek (lásd 1.9 fejezet). A város központja tükrözi egyrészt Csorna várossá 
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fejlődésének jegyeit, a historizáló századfordulós városmag részben-egészben érzékelhető. A 

városmag másrészt tükrözi a szocialista városépítészet törekvéseit is, amely a település városi 

címének ismételt megszerzéséhez kapcsolódva igyekezett a városközpont egy részét modernné 

formálni. Ennek fő elemei a felsőszeri-belvárosi lakótelep és a városháza. E részeknek a megítélése a 

mai kor személete alapján inkább negatív, ugyanakkor kismértékű beavatkozásokkal, felújítás után 

ezek is pozitívan járulhatnak hozzá a városképhez, és így a helyi lakosság elégedettségéhez. 

A település lakóinak életminőségét befolyásoló talán legfontosabb faktor jelenleg az átmenő 

forgalom kritikussága. Ennek megoldásától a közeljövőben nem lehet nem gyökeres megújulást várni. 

A belváros éles funkcióváltása, kiterjesztve a városlakók életét – és nem elsősorban a kamionok 

közlekedését – kiszolgáló tereket, a települési életminőség nagyfokú javulását eredményezheti. 

A lakásállományt vizsgálva térségi összehasonlításban megállapítható, hogy Csorna laksűrűségi, 

lakásminőségi mutatói jórészt átlagosak, némely jellemző, komfortosság tekintetében átlagnál 

jobbak (1.7–4. és 5. táblázat). A városrészi különbségeket a 3.3 fejezetben mutatjuk be, előrevetítve 

azt, hogy nagy területi különbségek nincsenek a város lakóterületei között. 

1.7–4. táblázat. Lakott lakások jellemzői I. 

 

100 
szobára 

jutó lakó 

100 lakásra 
jutó 

fürdőszobák 
száma 

A 2. 
világháborúig 

A 
szocializmus 
időszakában 

1990-
2000 

között 

2001-
2005 

között 

2006-
2011 

között 

épült, % 

Ország összesen 81 105 20,3 63,6 6,4 5,4 4,3 

Nyugat-Dunántúl 80 108 16,9 64,7 7,2 6,6 4,5 

Győr-Moson-
Sopron 

81 109 15,0 64,2 7,3 7,8 5,8 

Csornai 80 103 17,6 70,4 5,3 4,3 2,4 

Kapuvári 78 106 14,9 71,9 4,8 4,8 3,6 

Csorna 85 109 10,7 73,0 6,0 7,0 3,3 

Kapuvár 80 110 9,7 74,7 4,3 6,7 4,6 

Adatok forrása: KSH, Népszámlálás 2011 

 

1.7–5. táblázat. Lakott lakások jellemzői II. 

 

Vízöblítése
s wc-vel 

rendelkező 

Közcsatornával 
rendelkező 

Összkomforto
s 

Félkomfortos
, komfort 
nélküli, 

szükség és 
egyéb 

Egyszobá
s 

Négy és 
többszobá

s 

Ország 
összesen 

93,0 76,2 59,4 9,3 10,4 38,2 

Nyugat-
Dunántúl 

94,7 82,8 63,0 7,1 8,1 37,3 

Győr-Moson-
Sopron 

96,7 87,7 74,0 5,1 7,6 35,9 

Csornai 93,0 60,6 60,4 8,7 4,9 34,0 

Kapuvári 93,7 81,6 63,0 7,9 5,0 32,0 

Csorna 97,0 91,6 77,7 4,6 5,9 34,3 

Kapuvár 96,3 94,4 73,2 5,5 5,0 33,0 

Adatok forrása: KSH, Népszámlálás 2011 
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1.7–30. ábra. Születéskor várható élettartam Magyarország kistérségeiben, 2005-2009. 

(Forrás: Bálint L. A születéskor várható élettartam nemek szerinti térbeli különbségei. Területi Statisztika 2011. 
4. sz. p. 388) 

 

Mint az életminőség monitoring indikátorát – ha statisztikai adatot keresünk – a születéskor várható 

élettartamot lehet előcitálni. Az 1.7–30. ábra térképeire tekintve jól látszik, hogy a születéskor 

várható élettartam a gazdasági fejlettséggel, az életszínvonallal milyen szoros összefüggésben van. A 

jövedelmi helyzet tehát nagyban befolyásolja egészségünket, egészség-magatartásunkat is. Ennek 

megfelelően a Nyugat-Dunántúl és Győr-Moson-Sopron megye átlag feletti értékekkel rendelkezett a 

vizsgált időszakban. 
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1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Csorna kisvárosi jellegéből fakadóan nincsenek jelentős társadalmi konfliktusok. Nincs jelentős 

lakóhelyi elkülönülés, nincs a településnek „Rózsadombja”, nincsenek még lakóparkok, ún. „gated 

community”-k, falakkal elzárt lakónegyedek, társadalmi devianciák sem kiugróak. A településképen 

az általános magyar jelenségek figyelhetők meg, amelyek a társadalmi problémák indikátoraiként is 

egyben: tájidegen építészeti stílusok térnyerése (pl. mediterrán – építész körökben „magyiterrán”-

nak nevezett házak), a ház, mint reprezentációs eszköz túlzott, stíluskevert díszítése, az elzárkózás 

pontszerű jegyei (magas falkerítés, tájidegen tujasor stb.), az épületek nem az utcára komponálása (a 

garázskapu a főbejárat). Hasonlóképpen megtalálhatók a pusztuló, rossz állapotú régi házak, mint az 

elöregedés jelei, vagy a stílustalanul felújított régi házak, mint a társadalmi értékvesztés tünetei, 

ugyanígy olcsó, tájidegen építőanyagok, műanyag ablakok és vakolatok terjedése. 

A szociális, közbiztonsági problémák mérsékeltek a városban, részletesen ezt a 1.8 fejezetben fejtjük 

ki. A csornai lakóhelyi identitás a szakmai vélemények szerint ellentmondásos megítélésű. A város 

vállalkozói rétegének a városvezetéssel még kialakulatlan a kapcsolata, a gazdasági programban is 

célul tűzik ki a vállalkozói egyeztetések rendszeressé tételét. A városban nem található olyan 

vállalkozás, amely a város gazdasági imázsát, presztízsét jelentősen meghatározná, megfordítva, 

olyan terméke se igazán van a városnak, amely a városi presztízs miatt is keresett a piacon. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők  

Csorna város települési identitásának formálásában az alábbi tényezők vesznek részt: 

 Csorna a Rábaköz, a Hanság és a Tóköz települése, egykori mezőváros 

 a város alapjait az Osl nemzetség és a premontrei prépostság rakta le 

 a török kor után a város világi birtoka az Esterházyak kezére került, egyházi birtokrésze 

továbbra is a prépostságé maradt 

 Csorna környékén folyt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó nyertes 

ütközete Kmety György tábornok vezetésével 

 Csorna fontos közúti és vasúti település, csomópont 

 Csorna városias arculatának alapjai a dualizmus korában teremtődtek meg a polgári 

városfejlődés során 

 Csorna mezőgazdasági hagyományokkal, azok bázisán megteremtődött élelmiszeriparral 

rendelkező település 

 Csorna városképének átformálásában a szocialista városépítészet törekvései is tevékenyen 

részt formáltak 

 A város jelképe a premontrei rendház és a Jézus Szíve plébániatemplom 

A Rábaköz számára marketingstratégia készült 2013-ban,1 amely részletesen elemezte a tájegység 

belső és külső megítélését. A helyi lakosok szempontjából megállapították, hogy a Rábaköz fontos 

szerepet játszik az önazonosságtudat felépítésében. A tájegység értékei alapvetően táji-természetiek, 

ismertsége is alapvetően erre épül. A hagyományok, népi jelleg, gazdasági sajátosságok kisebb 

jelentőségűnek bizonyultak, a népszokások, helyi termékek „márkavivők” egyelőre jórészt 

hiányoznak (elvesztek), vagy gyengék, kevésbé ismertek. A térség célja, hogy ezeket a szegmenseket 

                                                           
1
 A Rábaköz marketingstratégiája. Megbízó: Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület Készítő: Régiófókusz Nonprofit 

Kft. Szombathely, 2013 
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(kultúra, némi örökség, hagyományok) is tartalommal töltse meg, illetve erősítse turizmus és 

marketingfejlesztése során (rábaközi perec, helyi biotermékek, tejtermékek, (részben ipari) 

húskészítmények, höveji csipke stb.). 

A város internetes honlapján olvasható szlogenje: a „Rábaköz fővárosa”. Ez bizonyos 

„munkamegosztást”, egyeztetést feltételez a Rábaköz másik központjával, Kapuvárral, amely a 

„Hanság fővárosa”-ként pozícionálta magát. Ugyanakkor mindkét település használja mindkét 

tájegységet, mint márkanevet, ezt egy rögtönzött felmérésünk mutatja a cég- és üzletnevek 

vizsgálatában. Csornán kicsit több a Rábaközt, Kapuváron pedig több a Hanságot használó elnevezés. 

Internetes keresés során is több Kapuvár + Hanság találatot kapunk, mint Csorna + Hanságot, a 

Rábaköz esetében viszont fordított a helyzet. Igaz, hogy a Rábaközzel együttes előfordulás mindkét 

esetben jóval számosabb. 

A város napja június 13-a, mely eredetileg a város védőszentjének, Szent Antalnak a neve napja, de 

ezen a napon vívta Kmety György 1849-ben győztes ütközetét a település határában az osztrák 

csapatok ellen. Ezt a napot tehát többszörösen is tiszteletben tartják a városban. De ebben az 

időszakban rendezték meg 2013-ig az általában évente sorra kerülő Rábaközi Napokat is. 

 

1.7–1. kép. Csorna, palotasor, 1955 
(Forrás: Fortepan: Lipovits Károly) 

 

Összefoglalásul elmondható, hogy Csorna olyan kisvárosi értékekkel rendelkezik, amelyek a helyi 

lakosság életminősége szempontjából alapvetően pozitív jelentőségűek. Ugyanakkor a tájegység, 

tehát a tágabb környék adottságaiban még vannak olyan potenciálok, amelyek mind a helyiek, 

mind a turizmus számára további fejlődést jelenthetnek. 
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Gyermekgondozás, oktatás 

Bölcsődei feladatellátás 

A városban és az egész járásban egy bölcsőde működik, ám a bölcsőde működési köre csak Csornára 

és Dör községre terjed ki. A bölcsödét a Csorna Térségi Gyermekjóléti és Szociális Gondozási Társulás 

működteti. Az utóbbi tíz évben megnőtt az igény az intézmény szolgáltatásaira, ezért az 

önkormányzat folyamatosan bővítette az intézmény kapacitását, 50-ről 60-ra, majd 72-re. 2013-ban 

63 férőhely szerepelt a statisztikákban. További kapacitásnövelés is a tervek között van. Az utóbbi öt 

évben a városi bölcsőde leterheltsége oldódott 2013-ban már csak éppen annyi gyermeket írattak be, 

ahány a férőhely száma volt. Ennek hátterében a csökkenő gyermekszám is ott lehet, 2013-ra egy 

férőhelyre már csak három-négy 0-2 éves jutott a 10 évvel korábbi 6 helyett. 

Óvodai feladatellátás 

A csornai tankerületben óvodával a települések kétharmada rendelkezik. Csornán jelenleg négy 

helyen működik óvoda, ez három intézményt takar. Az intézményfenntartás átalakításával az óvodák 

az önkormányzatok fenntartásába és működtetésébe kerültek, az iskolák pedig általában a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. Az Arany János Egységes Gyógypedagógiai, 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és 

Nevelési Tanácsadó szakmai okokból együtt maradt, így óvodát, általános iskolát és szakiskolát is 

magában foglal. Itt egy kiscsoportban SNI gyermekeket gondoznak, térségi hatókörrel.  

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola egyházi intézmény, ezért az 

átszervezések nem érintették. Óvodai feladatellátásban 160-200 gyermeket gondoz az utóbbi 

években, a gyermekek száma kismértékben növekszik, 8 csoportban, csak helyi hatókörrel. 

Az átszervezések után a Csornai Napközi Otthonos Óvoda szintén területi hatókörrel 150-250 

gyermeket gondoz óvodáiban évente, két feladat-ellátási helyen, a Bóbita óvodában (Szent István tér 

15., ez a székhely), és a Katica Óvodában (Sziget utca 4.) várja a gyermekeket, 9 csoportban. Itt az SNI 

gyermekek aránya 1% körüli. A Napsugár Óvoda a Kossuth utcában 2010-ben megszűnt.  

Összességében a városban az óvodai férőhelyek 440 egységet tettek ki az utóbbi években, ezeknek 

kihasználtsága 90%-os.  

Általános- és középiskolai feladatellátás 

A tankerületben általános iskolával a települések 40%-a rendelkezik. A tankerülethez hét általános 

iskola tartozik, ezeknek öt tagiskolája van. A Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát a 

csornai önkormányzat működteti. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 380-

440 tanulót oktat évente (csökkenő tendencia), ellátási körzeten kívüliek aránya 15-20%. Az Arany 

János EGYMI általános iskolájának tanulólétszáma az utóbbi hét tanévben 140 és 170 fő között 

mozgott (csökkenő tendencia), valamennyi gyermek speciális nevelési igényű. A Csornai Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mintegy 600 tanulót oktat, jelentős számban bejárókat is. Az 

általános iskola Széchenyi István, a művészeti iskola Kerényi György nevét viseli. 
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A Csornai Kossuth Lajos Szakiskola helyi beiskolázási körzetéből 220-280 (csökkenő tendencia) 

tanulót oktat, SNI arány 1-5%. A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanulólétszáma 360-

440 fő (csökkenő tendencia), zömmel helyi beiskolázási körzetből. A legnagyobb térségi hatókörrel az 

iskolák között a Csornai Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium rendelkezik. Ahogy 

az 1.1 fejezetben is kiemeltük, számos megyéből fogad diákokat, a tanulólétszám 4-500 fő, a szám az 

utóbbi 5 tanévben itt is csökkenő. 

A nevelés és oktatás a statisztikai adatok tükrében 

Az 1.8–1. ábra a bölcsődei gyermekgondozásban részt vevő gyermeklétszámot illusztrálja Csornán és 

járásában összesítve. Mintegy háttéradatként az élveszületések, és a 0-2 éves gyermekek számát 

tettük emellé. A legélesebb trend a kisgyermekek számának csökkenése a járásban összesítve. Itt 

hasonló a trend Csornán is, ám nem oly meredek a zöld színű görbe. Az élveszületések száma ennek 

háttereként, előzményeként természetesen hasonló trendet mutat: a járás görbéje némileg 

meredekebb, mint a városé. A bölcsődések száma ezekkel összevetésben, még a csökkenési trendet 

és a járási hatókört is figyelembe véve, meglehetősen alacsony. A mintegy 60 férőhelyhez jön hozzá 

az utóbbi év 700 fős járási és 240 fős kisgyermeklétszáma. Ha csak a csornai születésszámot nézzük, 

akkor mondható az, hogy az évente születettek jó eséllyel számíthatnak bölcsődei férőhelyre. 

 

1.8–1. ábra. A bölcsődei gyermekgondozás statisztikai háttéradatai, 2001-2013 
(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

A 1.8–2. ábra hasonló szellemben elemzi az iskolák működésének alapját, a gyermeklétszámot. Itt az 

óvodások létszáma az általános iskolások előzményeként, alapjaként fogható fel, az általános 

iskolásokból pedig potenciálisan helyi középiskolások lesznek. 
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1.8–2. ábra. Az óvodai és iskolai nevelés-oktatás statisztikai háttéradatai, 2001-2013 
(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

  

1.8–3. ábra. Az általános iskolába járók közül a más településről bejárók aránya (%), 2013 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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A csornai ovisok száma 500, a járási ovisoké 1000 fő körül mozog, a trend inkább stagnálónak 

mondható. Az általános iskolások száma Csornán ugyancsak 1000 fő környékén stagnál, míg a járás 

többi általános iskolájában végbemenő trendek miatt az egész járás értéke meredeken csökken, 

2013-ra 2500 fő alá süllyedt. A középiskolások száma a 2000-es évek eleji 500 fő alatti szintről az 

évtized közepére megközelítette a 800 főt, azóta lassan 600 fő közelébe tért vissza a görbe. 

A bejáró általános iskolások települési arányairól az 1.8–3. ábra, a bejáró középiskolásokéról az 1.8–4. 

ábra ad információt. Látható, hogy míg a csornai általános iskolák „vonzása” 50% alatt marad, csak 

28% (a járásban egyedül Szil van 50% felett), a középiskoláké 65%, tehát ezek a járás – sőt ahogy 

láttuk tágabb térség – szempontjából meghatározó fontosságú intézményeknek számítanak. 

 

  

1.8–4. ábra. A középiskolába járók közül a más településről bejárók aránya (%), 2013 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Összefoglalásul elmondható, hogy a csornai oktatás térségi szerepkörét, szervező-feladatát 

betöltve látja el feladatát, infrastrukturálisan javuló feltételek között, a város számos intézményét 

felújították. A gyermekszám csökkenése azonban helyenként jól látszik az adatokban, és érezteti 

hatását. A csornai középfokú oktatás erőssége széles képzési palettájában rejlik, hatókörük  a 

járás területén erős. 
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1.8.1.2 Egészségügy, szociális ellátás 

A statisztikai mutatók tükrében a csornai egészségügy a következőképpen jellemezhető: egy házi- és 

gyermekorvosra 1700-1800 fő jut a városban, ami jobb az országos és a megyei átlagnál is. Szintén jó, 

átlag feletti értéket jelent az 1000 lakosra jutó működő kórházi ágyak száma, amely a 2000-es éve 

első évtizedében tapasztalt 19-20-as szintről az utóbbi két évben 15-re csökkent, vagyis a kórházi 

ágyak száma a mintegy 200-as számról 156-ra csökkent (2013. A kórház 2012 óta az állami 

fenntartású intézmények közé tartozik. Mind a kórház, mind a járóbeteg-ellátás térségi hatókörű. 

A kórház átalakítása 2007 óta folyamatos, ennek tudható be az ágyszámcsökkenés is. A fekvőbeteg-

ellátás megmaradt a belgyógyászat területén, viszont a szülészet megszűnt. A sebészeti osztály 

egynapos sebészetté alakult, tervek vannak sürgősségi központ kialakítására, egészségturisztikai 

funkciók felvállalására. Az adósságállomány konszolidációja önkormányzati támogatással, lakossági 

kötelezettségvállalás bevezetésével, majd állami szerepvállalással sikerült. A kórház területén több 

fejlesztést hajtanak végre – járóbetegközpont kialakítása, napelemes rendszerek telepítése. 

A városban továbbra is négy háziorvos és két gyermekorvos dolgozik. A körzeti fogorvosok száma 

három, ugyanakkor egy körzet betöltetlen, amelyet helyettesítéssel látnak el. A rendelések a 2009-

ben a kórház C épületében kialakított Egészségházban folynak. Csorna Város Önkormányzata Anya- 

és Gyermekvédelmi Tanácsadó intézményt működtet, amely ellátja Csorna város lakosságát (III., IV., 

V., VII. védőnői körzet), valamint az iskola-egészségügyi feladatokat (I. és II. körzet), illetőleg 

Rábatamási és Farád területi és iskolavédőnői feladatait 7 fő főállású védőnő alkalmazásával. 

A Csorna Térségi Gyermekjóléti és Szociális Gondozási Társulás, az említett bölcsőde mellett, 

fenntartója a Szociális és Gyermekjóléti Központnak, amely 2008-ban jött létre, amely Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatot, idősek nappali ellátását, étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosít. Ez a 

társulás 2013-ban vette át a feladatokat Csorna városától. A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szociális étkeztetési, házi segítségnyújtási, nappali 

szociális ellátási, családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújt a működési területéhez 

kapcsolódó településeken. Működési köre az étkeztetés tekintetében Csorna Város, Farád Község, 

Dör Község és Sopronnémeti Község közigazgatási területe, házi segítségnyújtás és a nappali ellátási 

feladatok tekintetében Csorna Város, Farád Község, és Sopronnémeti Község közigazgatási területe, a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok tekintetében Csorna Város és Dör Község 

közigazgatási területe. 

A Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása a fenntartója a Szociális Központnak, amelyhez négy 

intézmény tartozik: Fogyatékosok Napközi Otthona, Csorna, Támogató Szolgálat, Csorna, 

Magyarkeresztúri Idősek Gondozóháza, Bágyogszováti Idősek Gondozóháza. Csornán tehát nincs 

idősek otthona és jelzőrendszeres nappali segítségnyújtás.  

Az intézmény ellátási területe Támogató szolgálat vonatkozásában: Acsalag, Barbacs, Bágyogszovát, 

Bogyoszló, Bősárkány, Cakóháza, Csorna, Dör, Egyed, Farád, Győrsövényház, Jobaháza, Kóny, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábapordány, 

Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Rábcakapi, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, Vág, 

Zsebeháza. Nappali szociális ellátás vonatkozásában: Acsalag, Barbacs, Bágyogszovát, Bogyoszló, 

Bősárkány, Cakóháza, Csorna, Dör, Egyed, Farád, Győrsövényház, Jobaháza, Kóny, Maglóca, 

Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábapordány, Rábasebes, 
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Rábaszentandrás, Rábatamási, Rábcakapi, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, Vág, Zsebeháza. 

Idősek tartós gondozóházi vonatkozásában: Acsalag, Barbacs, Bágyogszovát, Bogyoszló, Bősárkány, 

Cakóháza, Csorna, Dör, Egyed, Farád, Győrsövényház, Jobaháza, Kóny, Maglóca, Magyarkeresztúr, 

Markotabödöge, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, 

Rábatamási, Rábcakapi, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, Vág, Zsebeháza. 

A városban működik még a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ által fenntartott 

12 férőhelyes lakásotthon. 

Csorna városnak 2005-ben készült Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, amelyet az 

önkormányzat képviselő-testülete a 23/2005. (II. 24.) határozatával el is fogadott, ezt 2009-ben 

felülvizsgálták. 

Önkormányzati bérlakás 2002-ben 82, 2004-ben 105, 2007-ban 122 darab volt, jelenleg 116 van a 

városban. Ezekből nem szociális alapon (költségelven) működtetett hat darab lakás. A bérlakás-

állomány összetétele meglehetősen jónak mondható komfortosság szempontjából: a komfort nélküli, 

illetve rosszabb lakások aránya csak 10% (lásd részletesebben 1.10 fejezet). 

A hajléktalanság problémája időszakosan felüti a fejét a városban (néhány fő), ezeket a helyzeteket 

szükséglakás biztosításával igyekeznek megoldani. 2015 elején egy főről tudtak, aki egy komfort 

nélküli helyiséget kapott szükséglakás céljára. 

A város szociálpolitikájának része a szociális ellátások folyósítása, amelyet a 2013. évi adatokkal 

illusztrálunk. Ilyen az átmeneti segélyezés, mintegy 200 fő évente, rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás – 17 család 2013-ban –, a temetési segély, a köztemetés. Rendszeres nevelési segélyt 

átlagosan havi 5 család kap, meg kell említeni még az óvodáztatási támogatást (10 gyermek), a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt – átlag 290 fő –, az ápolási díjat. A lakáscélú támogatások 

között van a normatív lakásfenntartási támogatás (115fő/hó), a lakbértámogatás (9 család/hó) és az 

adósságkezelési támogatás (4 család). Rendszeres szociális segélyt 6 fő kapott, foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást 23 fő havonta. A közfoglalkoztatás 10-15 fővel működött 2013 folyamán. 

A szociális támogatási rendszer 2015. március 1-től jelentősen átalakult, az önkormányzatok 

mozgástere és felelőssége megnövekedett. A település dönti el, hogy milyen problémákra, 

élethelyzetekre milyen támogatást nyújt. Egyetlen kötelezvény, hogy a létfenntartást veszélyeztető 

helyzetbe került személyek, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdők 

részére kötelező rendkívüli települési támogatást nyújtani. Így például a lakhatási támogatás kikerült 

a törvény hatálya alól, az önkormányzat viszont továbbra is biztosítja ezt a fajta ellátást a 

rászorulóknak. Emellett a fiatalokat ún. Fecske-program beindításával kívánják támogatni, 

lakhatásukban segíteni. 

Az egészségügyi és szociális szektorban Csorna megfelelő szolgáltatásokat nyújt, alapfeladatain túl 

anyagi lehetőségeihez mérten többletfeladatokat is vállal, ennek jó példája a relatíve nagy 

bérlakásállomány, annak tudatos fejlesztése, a bölcsődei ellátás színvonala, vagy a szociális ellátás 

palettája. A jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni az idősödő háziorvos, gyerekorvos és fogorvos 

állományra, melynek megoldása elengedhetetlen egy jól működő város életében. Az elöregedés 

folytatódásával előbb-utóbb azonban egy idősek otthona is szükséges lehet a városban. 
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1.8.1.3 Kultúra 

A városi kultúra alapintézménye a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár, ez 2013 óta ez 

működteti a Csornai Muzeális kiállítóteret is. A művelődési központban vendégtársulati színházi 

előadásokat, koncerteket rendeznek, idősek klubjai, szakkörök stb. működnek. A művelődési házban 

345 +50 fős színházterem, 50 fős kiállító terem, két klubhelyiség, számítástechnika terem és tágas 

előcsarnok található. A könyvtár mintegy 62 ezer kötetes állománnyal és 1200 beiratkozott olvasóval 

rendelkezik.  

A városban működik a jól felszerelt – 2013. január 1-ig megyei önkormányzati fenntartású – muzeális 

kiállítóhely, amely változatos és színvonalas kiállításaival várja a helyi lakosokat és a városba 

látogatókat. A múzeumban ún. kazettás terem, kamaraterem és kutatószoba található. A múzeumi 

látogatók száma a KSH statisztikák alapján a 2004-es 10 ezer fős szintről 2012-re 1000 fő alá 

csökkent. Örvendetes lenne, ha a 2013-ra tapasztalt megháromszorozódás tendenciává válna a 

következő években. A művelődési házban mozielőadások is vannak, önálló mozi már nem működik a 

városban, ezek látogatottságáról az utolsó KSH adat 2009-es, ekkor a nézőszám 7500, előtte évben 

2500 volt. 

A városban gazdag a programkínálat az év minden időszakában. A legtöbb program szervezője a 

művelődési központ és az önkormányzat, de számos programmal járulnak hozzá a kínálathoz a civil 

szervezetek is, jóllehet, hagyományos, táji, helyi sajátosságot őrző, térségi vonzóerővel rendelkező 

programról nemigen lehet beszélni. Ilyen fontos szervezet pl. a Pántlika Néptánc Alapítvány, amely 

1999 óta az önkormányzati tulajdonban álló Gyermek és Ifjúság Házában működteti a Timaffy László 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az önkormányzat adatszolgáltatása szerint 2015 elején 38 

civil egyesület működött (közülük 27 egyesület, szövetség, társaság és 11 alapítvány). A civileknek 

folyósított önkormányzati támogatások a Civil Alapot tekintve az utóbbi években jelentősen 

csökkentek. Ezeket az önkormányzat egyedi támogatásokkal egészítette ki. 

A városfejlesztés szempontjából fontosabb civil szervezetek: 

 „Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület 

 „Szárazfa” Nyugat-dunántúli Népzenei Egyesület 

 63.sz. Bessenyei György Cserkészcsapat 

 CUM DEO PRO SCOLA RÁKÓCZIANA Alapítvány 

 Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

 Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület 

 Csornai Ifjú Polgári Szövetség (CSIPSZ) 

 Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület 

 Csornai Könyvtári Alapítvány 

 Csornai Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet 

 Csornai Múzeumért Kulturális alapítvány 

 Csornai Nőegylet 

 Csornai Sportegyesület 

 Díszmadártenyésztők Csornai Egyesülete 

 Egészségfejlesztés a Rábaközben Alapítvány 

 Európai Kapcsolatok Egyesület 
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 Felkelő Nap Háza Kulturális Egyesület 

 Hétfő KC 

 Hungarovelo Biciklis és Sport Club 

 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Csornai Szervezete 

 Kmety György Társaság 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Támogató Szolgálata 

 Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete 

 Margit Kórház Alapítvány 

 Művészeti Alapítvány 

 Polgári Lövészklub 

 Rábaköz Közbiztonságáért Alapítvány 

 Rábaköz Polgárőr Egyesület 

 Rábaköz Tűzvédelméért Alapítvány 

 Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület 

 Százszorszép Alapítvány 

 Szeretem Csornát Városvédő Egyesület 

 Szorgos Hangya Egyesület 

 Szülőföldünkért Egyesület 

A város gazdag kulturális szerepkörrel rendelkezik, infrastruktúrája részben fejlett, a Csornai Városi 

Művelődési Központ nemrég lett felújítva. A kulturális élet motorja a művelődési központ, amely 

az aktív civil szférával karöltve igen sokoldalú programkínálatot nyújt a város lakói számára. A 

művelődési központ színházterme azonban jelentős felújításra vár, ezzel több zenei koncertet és 

kulturális eseményt szervezhetne a város. 

1.8.1.4 Sport 

A városban a sportolást szolgáló infrastruktúra elemei a Kocsis István Városi Sporttelep, füves 

labdarúgópályákkal és salakos futópályával, 1000 néző-kapacitással, klubépülettel (6 db öltöző, 

klubhelyiség, iroda, zuhanyzók, szertárak), amelyeket a Csornai Sportegyesület működtet. 

Kihasználtság szempontjából a versenysport az utánpótlás, illetve iskolasport és a szabadidősport 

nagyjából egyenlő arányokat képviselnek. Ugyanitt található egy műfüves pálya is, amelyet főképpen 

utánpótlás-nevelési célra használnak. A város összesen három füves labdarúgó pályával rendelkezik, 

három bitumenes kézilabda pályával, egy műanyag borítású kosárlabda pályával, négy 

tornateremmel. Ezen egy kívül egyházi üzemeltetésű bitumenes kézilabda pálya található Csornán. A 

futballpályák közül a központi pálya illetve egy bitumenes kézilabda pálya világítással ellátottak.  

Ezen kívül három tornaterem található a városban. Egy a Hunyadi gimnáziumban, egy a Csukás Zoltán 

Mezőgazdasági Szakképző Iskolában (itt 80 fős néző-kapacitás is van), így kihasználtsága is szélesebb 

körű – városi teremlabdarúgó bajnokságot is rendeznek itt. Egy tornaterem pedig a Csornai Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában található, ugyancsak nézőtér nélkül, tehát főleg iskolai célra. 

A városi termálfürdőben található egy 33 m-es úszómedence, mely jelenleg csak a nyári hónapokban 

látogatható, itt tehát igen szűkösek a városi kapacitások. 

A Csornai SE a város legnagyobb sportegyesülete, ellátja az önkormányzati sportfeladatokat, a 

sportegyesületben öt szakosztályt működtet: labdarúgás, kézilabda, cselgáncs, karate. 
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Névhasználattal működik még lovas és motoros szakosztály is. A felnőtt labdarúgók a Megyei I. 

osztályban szerepelnek. A női kézicsapat a megyei I. osztályban szerepel. Az utánpótlás-nevelésben 

az általános iskolák is részt vesznek. 

A csornai sportkoncepció adatai szerint a további egyesületek sorában a Csornai Lövészegyesület 

említhető még, amely fedett lőteret üzemeltet, 20-30 sportlövő számára. A városban működik még 

néhány kisebb sportegyesület, kispályás labdarúgó csapat. A nagy múltra visszatekintő tekézők 

egyesülete, miután kivált a Csornai Sportegyesületből, három év működés után megszűnt. 

A gyermekek mozgása, szabadidő-eltöltése szempontjából megemlítendő, hogy a városban 

eredetileg 14 játszótér volt, azonban 2008. évben 11 játszótéren a jogszabályi előírásoknak nem 

megfelelő játszótéri eszközt leszerelték. Egy játszóteret az önkormányzat saját forrásból épített újjá, 

négy pedig a Premontrei renddel közös Leader pályázat segítségével újult meg. Vagyis hat játszótér 

máig nem lett rehabilitálva. Közhasználatú, kisebb sportpályák is találhatók a város több területén 

(Kiscsorna, Alsószer, Felsőszer stb.) ezek állapota azonban nem mindenütt felel meg a 

kívánalmaknak. 

Csorna sokszínű sportéletet mondhat magáénak, igaz a város infrastruktúrájában komoly hiány a 

városi sportcsarnok és az uszoda. A szabadidő-elöltési, közcélú sportolási lehetőségeket együttesen 

tekintve szembetűnő, hogy a tizenévesek számára a legszűkösebbek a lehetőségek, igaz a 

játszóterek rekonstrukciója terén is sok teendő van még. 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Csorna Város önkormányzata és intézményei munkája során érvényesül az esélyegyenlőség. Az 

egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében elfogadott esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik a 

település. Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Csorna 

Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség megvalósulása 

érdekében elvégzendő feladatokat, amelyek a horizontalitás elvét szem előtt tartva készültek. A 

program 2013–2020 közötti időszakra készült. Az Önkormányzat esélyegyenőségi politikáját 

munkáltatói, szolgáltatás-nyújtó és intézményfenntartó szerepkörében érvényesíti.  

Az Önkormányzat céljai a programban a következők: 

 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 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

Általános összefüggés, hogy az inaktív, munka világából valamilyen módon kiszorult emberek között 

nagy arányban fordulnak elő az alacsony végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a 
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romák. Mindezek a tényezők, utóbbiak esetében a társadalmi előítéletek rontják a munka világába 

történő visszatérést. Itt lehetőséget jelent a közfoglalkoztatás, másrészt a munkaerőpiaci integrációt 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

segíti munkahelyfeltárás, munkaközvetítés, humán szolgáltatások nyújtása, foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó támogatások, képzések elősegítése révén. Ide kapcsolódóan működik a Csornai Városi 

Művelődési Központ épületében a Tudáscentrum elnevezésű felnőttképzési intézmény. 

A programban azonosított problémák szociális területen: 

 Iskolázatlanság miatt munkaerőpiacon való elhelyezkedés nehézsége 

 A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem csökken 

 A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. 

 A lakossági adósságállomány újratermelődése 

 A roma népesség hátrányos helyzete több, egymással szorosan összefüggő társadalmi, 

gazdasági probléma eredője. Csak a több problématerületre az oktatás, foglalkoztatás, 

szociális és egészségügyi területre egyszerre koncentráló, átfogó problémakezelési 

megoldások, komplex programok vezethetnek eredményre. 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 Átképzések, tanfolyamok szervezésével a tartós munkanélküli visszaintegrálható legyen a 

munkaerőpiacra 

 Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

 Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. 

 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 

 Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése. 

 Ösztöndíj alapítása a pályakezdés megkönnyítése érdekében. 

 Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata. 

 Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése 

 Pályázati források kihasználása egy teljes körű szociális, képzési, foglalkoztatási projekt 

megvalósításához. 

 Közösségi szociális munka szervezése 

A programban azonosított problémák gyermekvédelmi területen: 

 Hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapota 

 A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család széteséséből, 

a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség megemelkedett. 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 Hátrányos helyzetű gyermekek orvosi ellátásban való részvételének növelése 

 „Tudatos” támogatási rendszer az egészségmegőrzés érdekében 

 Szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált színterek működtetése. 

 A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek továbbképzése a 

hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők 
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eredményes bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése 

érdekében. 

A programban azonosított problémák női esélyegyenlőség területen: 

 A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység 

kockázata magas. 

 A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 

kockázatát 

 A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének 

kialakítása 

 Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése. 

 Önkormányzat gazdasági helyzetének figyelembevételével az ellátásköltségeinek átvállalása. 

 Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése. 

 Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása 

A programban azonosított problémák az időskorúak esélyegyenlősége területen: 

 Magas az egyedül élők aránya 

 A morbiditási statisztikák rangsorában – a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi problémák – mellett pszichés problémák leggyakrabban előforduló 

betegségek. 

 Az idősek gyakran válnak áldozattá 

 Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások szervezése. 

 Képzések igény szerinti bővítése 

 Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése. 

 Szűrővizsgálatok biztosítása. 

 Prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése 

 Idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése 

 Generációs programok szervezése 

A programban azonosított problémák az időskorúak esélyegyenlősége területen: 

 Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek 

vagy fogyatékost ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok szervezésére, 

a fórumokba való bekapcsolódásra kevés lehetősége van. 

 Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 

akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. 

 Megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élők foglalkoztatása alacsony 
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Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 A kommunikáció színtere az internet világa, amely a felhasználók otthonába hozhatják a 

közösséget. 

 Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás, képzések szervezése (db), olyan 

támogatások bevezetése, amely az internethez való hozzáférést segíti. 

 Fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló program. 

 Szociális foglalkoztatás lehetőségének kialakítása 
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

A korábbi fejezetekben (1.1 és 1.7) az a kép bontakozott ki Csornáról, hogy munkahely 

vonzáskörzete, illetve vonzereje bár területileg kiterjedt, relatíve gyengének mondható, figyelembe 

véve azt, hogy többen ingáznak el a városból, mint ahányan munkavégzési céllal naponta érkeznek. 

Ennek hátterében természetesen az áll, hogy a meglévő munkahelyek volumene nem elégséges. Ha 

nagyfoglalkoztatót keresünk a városban a statisztikai adatok szerint 2010-ben 8 olyan vállalat volt, 

amely 50-249 főt foglalkoztatott, számuk 2013-ra viszont négyre csökkent. 250 feletti létszámmal egy 

vállalat rendelkezett a városban az ezredforduló óta vezetett KSH nyilvántartások szerint. Ennek 

kiléte kérdéses a helyi információk szerint. Az IVS még a Tondach cserépgyár 540 fős létszámáról 

emlékezett meg, ezt azonban helyben igencsak kétségbe vonják. Ez csak abban az esetben lehet igaz, 

ha a központra vetítik az összes telephely adatát, ugyanis a cserépgyár országos székhelye is a 

városban található. A Hantech Zrt. mintegy 200 dolgozóval működik, vélhetően tehát a két cég egyike 

szerepel a KSH adat mögött. A mezőgazdasági gépek, alkatrészek gyártásával foglalkozó, nemzetközi 

cégcsoporthoz tartozó gyár termelését 99%-ban exportra szállítja. A nagyobb foglalkoztatók között 

említhető még a Sole-Mizo Zrt. tejipari gyára. A térségben egyébként további nagyfoglalkoztató a 

német tulajdonú szanyi Interfa Kft bútorgyára, ahol több mint 500-an dolgoznak. 

 

  

1.9–1. ábra. 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma (db), 2013 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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A regisztrált vállalkozások száma az utóbbi évtizedben folyamatosan növekedett. 2013-ban 1811 volt 

a számuk (ebből működő csupán 688), ebben 1-9 fős létszámú volt 1396 db, vagyis ha hozzávesszük a 

0 vagy ismeretlen létszámú vállalkozásokat akkor az ennél nagyobb cégek aránya mindössze 1,5%. A 

vállalkozási aktivitás, illetve ennek a lakosságszámra vetítése kedvező helyzetet mutat, ugyanis a 

Rábaköz térsége – vélhetően a mezőgazdasági vállalkozások magasabb számának, de még inkább a 

falvak kis népességszámának köszönhetően – nagyobb gazdasági aktivitású, mint a megye, illetve a 

Nyugat-Dunántúli régió legnagyobb területe. Különösen Csorna járás déli fele ugrik ki a mutató 

alapján (1.9–1. és 2. ábra). 

  

1.9–2. ábra. A legalább 10 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozások aránya (‰), 2013 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Ehhez kapcsolódóan folyamatosan növekedett az egy lakosra jutó jegyzett tőke, 2013-ra a megyei 

átlagot is felülmúlta. Ezek a mutatók tehát nem mutatják a gazdasági válságnak a térség gazdaságára 

gyakorolt kedvezőtlen hatását (1.9–3. ábra). Ha az egy lakosra jutó hozzáadott érték mutatóját 

vizsgáljuk, viszont az látható, hogy a csornai és térségének gazdasága relatíve alacsony, az országos 

érték hullámzása után, annak szintjén van, ami viszont a megyei értéket jócskán alulmúlja. Ez a 

Hantech szerepvállalása ellenére arra utal, hogy a városban az exportorientált, technológia-intenzív, 

magas hozzáadott értékkel termelő vállalkozások aránya alacsonyabb (1.9–4. ábra). 
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1.9–3. ábra. Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft) 
(Adatok forrása: Teir) 

 

1.9–4. ábra. Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft) 
(Adatok forrása: Teir) 

 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.2.1 Mezőgazdaság, ipar, kereskedelem 

A regisztrált vállalkozások tevékenységi területét szemügyre véve az adatok szerint a 

mezőgazdaságban tevékenykedik 35%-uk, itt a csornai érték meghaladja a megyei és az országos 

átlagot is, természetesen a járás értéke (60%), ennél is jóval magasabb. Valamelyest a járási térképen 

azért látszik, hogy a térség déli felén található falvakban nagyobb e vállalkozások jelenléte (1.9–5. 

ábra). A város mezőgazdasági cégei közül a közelmúltig működő Petőfi MGTSZ, vagy a térségből 

Rábcakapi 150 hektáros biokertészete érdemel említést (az év agrárembere biogazdaság 

kategóriában, 2015). 
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1.9–5. ábra. Mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya 

(Adatok forrása: Teir) 

 

Ezzel szemben az ipar, építőipar inkább a járás északi felén erős, Csornát is beleértve, ahol az értékek 

megint csak a viszonyítási alapul szolgáló országos és megyei adat felettiek az utóbbi három évben is 

(1.9–6. ábra). Természetesen az eddigiekből következik, hogy a szolgáltató szektor összességében 

kisebb súlyt képvisel a helyi gazdaságban, összesen mintegy 900 vállalkozás, 50%-os súllyal. 

A mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipari cégek közül ismertebb, illetve jelentősebb 

foglalkoztató a nemzetközi GoodMills csoport (korábban PannonMill néven) érdekeltségébe tartozó 

csornai malom, amely a régi malom kiváltásával 2004-2005-ben épült zöldmezős beruházásként, a 

déli iparterületen, majd 2008-ban másfélszeresére bővítették kapacitását, így az jelenleg 450t/24h. A 

malomban mintegy 50 munkavállaló dolgozik. A Seeburger-Rábaköz Konzervipari Kft. zöldség és 

gyümölcstartósítással foglalkozik, idényjelleggel munkát adva mintegy 80 dolgozójának. A Ceres Sütő 

Zrt. kenyér és pékárukat gyárt.  

 
1.9–6. ábra. Iparban, építőiparban regisztrált vállalkozások aránya 

(Adatok forrása: Teir) 
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Az említett 900 vállalkozásból a legtöbben, 200-200 vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás, 

illetve az ingatlanügyletek gazdasági ágakban működik (1.9–1. táblázat). 

 

1.9–1. táblázat. Regisztrált vállalkozások Csornán a szolgáltató nemzetgazdasági ágakban, 2013 

Nemzetgazdasági ág db 

kereskedelem, gépjárműjavítás 199 

ingatlanügyletek 188 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 117 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 58 

pénzügyi, biztosítási tevékenység 50 

információ, kommunikáció 24 

szállítás, raktározás 48 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 45 

oktatás 42 

humán-egészségügyi, szociális ellátás 32 

művészet, szórakoztatás, szabadidő 15 

közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 0 

egyéb szolgáltatás 83 

Adatok forrása: Teir (KSH) 

 

A kereskedelmi szerkezet az utóbbi időben átalakuláson ment keresztül Csornán is. A betelepülő 

multinacionális nagyáruházak, Tesco, Lidl stb. versenytársakra gyakorolt hatását fel lehet fedezni az 

élelmiszer jellegű áruházak számának csökkenésében (1.9–7. ábra), ugyanakkor a kiskereskedelmi 

bolthálózat összességében sokáig bővült, csak 2013-ra szenvedett el kisebb visszaesést a lakosság 

számához viszonyítva (1.9–8. ábra). 

 

1.9–7. ábra. Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 
(Adatok forrása: Teir) 

 

A régi hagyományok szerint a városban hetente van vásár. Ez azonban veszített vonzerejéből, ennek 

oka részben, hogy a vásárterület sem nagyságában, sem elhelyezkedésében, sem infrastrukturális 

adottságait tekintve nem elégíti ki az elvárásokat. 
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1.9–8. ábra. Ezer lakosra jutó kiskereskedelmi hálózati egységek száma 
(Adatok forrása: Teir) 

 

1.9.2.2 Turizmus, vendéglátás 

A gazdasági szerepkör egyik speciális ágát jelenti a turizmus. A város nem rendelkezik 

turizmusfejlesztési vagy városmarketing, koncepcióval, stratégiával, ahogy fentebb említettük a 

tájegység viszont igen. A közművelődési stratégia, illetve a településfejlesztési dokumentumok 

rendelkeznek vonatkozó fejezetekkel, megállapításokkal. Ezekkel egybehangzóan megállapítható, 

hogy a város turisztikai potenciálját az alábbiak alkotják: 

 Hanság és Rábaköz: a táji adottságokra (a „tájat kell eladni”), síkvidéki, alföldi jellegű, részben 

természeti, aktív (pl. kerékpáros), részben falusi turizmus építhető fel (Csíkos-éger, Király-tó, 

rábaközi perec) 

 termálvíz: gyógy- és wellness turizmus alapja lehet, a fürdő és a kemping jelenleg csak 

szezonálisan van nyitva 

 Premontrei Apátság és szerzetesrend: vallási turizmus alapja lehet, erre épülő jelentősebb 

fejlesztések még nem történtek, az apátság épületében található a csornai múzeum 

A város jelenlegi imázsa leginkább a térségi összekötő szerepből fakad, az átutazásból azonban 

nem generálható jelentős turizmus. Akik a várost jobban ismerik, egy mezőgazdasági és ráépülő 

ipari hagyományokkal rendelkező, kereskedőváros, egykori rábaközi mezőváros képe bontakozik 

ki, ahol az egyházi hagyományok, illetve a táji adottságok is jelentősek. Ezt a képet lehet olyan 

termékké formálni, amely a megye gazdag kínálatában – Kapuvárral való együttműködésben, a 

turisztikai árnyékhatást elkerülve (ahol az azonos célokat megfogalmazók egymás vonzerejét 

rontják le) – a térképre kerülhet. 

A turizmus infrastruktúráját tekintve fontos elem, hogy a város nem rendelkezik szállodával, a magas 

színvonalú fizető-vendéglátó helyek is ritkák. Az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint a városban 

egy panzió működik 9 szobával 18 férőhellyel, egy turistaszálló 24 szobával és 94 férőhellyel, egy 

kemping 200 főnyi férőhellyel, továbbá 15 egyéb szálláshely (korábban magánszállásadás), 42 

szobával (átlag 2,8 szoba), 94 férőhellyel (6,3 átlagban). Két utazási iroda működik, Tourinform iroda 

nincs a településen, a legközelebbi Fertődön és Győrben található. 
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A termálfürdő a szomszédos kertészet területén található kútból kapja a meleg vizet, amelyet 1971-

ben nyilvánítottak gyógyvízzé. A kertészet osztrák tulajdonban van. A fürdő infrastruktúrája az idők 

során jelentősen leromlott, végül az ÁNTSZ határozata értelmében – a vízminőséggel is gondok voltak 

– fürdő 2009-ben be is zárt. Ekkor a tulajdonos önkormányzat jelentős forrásokat invesztált a 

felújításba, így a fürdőt 2012-ben sikerült újranyitni. Jelenleg a működtetés, csakúgy mint a 

szomszédos kempingé, bérletbe van adva egy cégnek. 

Az adatokat tekintve a turizmus számos dimenzióját is érdemes figyelembe venni, ezeket több 

diagramon elemezzük, jelezve a város e szektorbeli pozícióját a megye kiválasztott városaival 

összehasonlításban. A legalapvetőbb mennyiségi mutató a vendégek száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken. Az 1.9–9. ábrán látható, hogy 2013-ra Fertőddel, Kapuvárral és Pannonhalmával 

nagyjából egy szintre került Csorna – a fürdő bezárása meg sem látszik az adatokban. Ehhez kellett 

Fertőd zuhanása is, a város a feltörekvő Hegykővel váltott nagyjából pozíciót a Fertő parton, amely a 

megye turisztikailag is jelentősebb településeivel került egy súlycsoportba, ahol Sopron kivételével 

szintén vannak termálfürdők. Hegykőre azért is érdemes figyelni, mert termálvízre és természeti tájra 

épül a turizmusa, tehát hasonló potenciálokkal rendelkezik, mint Csorna. Ha az egyéb szálláshelyeket 

is beleszámítjuk, akkor pl. Kapuvárral összevetésben Csornára mintegy 1300-zal kevesebb vendég 

érkezett 2013-ban (1.9–10. ábra). 

 

1.9–9. ábra. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken I. 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Ehhez kapcsolódóan igen figyelemre méltó, hogy Csornán a KSH adatai szerint 2000-ben még 470 

kereskedelmi és egyéb szállást (régen: magánszállás) írtak össze, míg 2013-ban mindössze 77-et. A 

mélypont 2007-ben 16 férőhely volt. Nehéz nem azt gondolni, hogy ez a fluktuáció mögött 

regisztrálási problémák is meghúzódnak, mindenesetre jó néhány további adatban is 2007 jelenti a 

negatív csúcsot (vendégforgalom, vendégéjszakák száma). 
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1.9–10. ábra. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken II. 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

A külföldiek részesedése a vizsgált relációban Csornán a legalacsonyabb, Kapuváron a legmagasabb, 

utóbbi település itt jobban elkülönül a többitől (1.9–11. ábra). A vendégéjszakák trendje hasonló, 

Csorna és a másik három város egy szinten van, a másik négyesben pedig Sopron és Győr, illetve 

Mosonmagyaróvár és Hegykő jelent azonos erőt (1.9–12. és 13. ábra). 

 

1.9–11. ábra. Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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1.9–12. ábra. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken I. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 
1.9–13. ábra. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken II. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Ha az egyéb szálláshelyeket is figyelembe vennénk, akkor nagyobbak lennének az ingadozások és 

2013-at tekintve Csorna és Kapuvár helyet cserélne, s érdekes módon itt sem látszik a termálfürdő 

bezárásának hatása (1.9–14. ábra). Végül, ha a külföldi vendégéjszakák számát nézzük, jobban 

láthatóvá válik Kapuvár előnye, ahol a külföldiek jóval nagyobb arányban szerepelnek a 

vendégéjszakák számában, mint a belföldiek. Csornán ez az arány 2010-re 1% környékére zuhant, 

2002-ben még 35% volt arányuk (1.9–15. és 16. ábra). Ha valahol, akkor a külföldi vendégek adatait 

tekintve (vendég és vendégéjszaka-szám) kitapintható a fürdő leromlásának hatása, ám nem csak a 

bezárásé, a külföldiek már a 2000-es évek elejétől-közepétől folyamatosan elpártoltak a várostól. 
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1.9–14. ábra. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi és egyéb szálláshelyeken, Csornán és Kapuváron. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 
1.9–15. ábra. Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken I. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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1.9–16. ábra. Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken II. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Csorna nem rendelkezik kiugró turisztikai adottságokkal, viszont, ami van azt lehetne jól 

becsomagolni. Termálfürdőjének a bezárás előtt megvolt a stabil vonzóköre, viszont 

elhelyezkedése, működtetésének viszonyai kedvezőtlenek. A város látogatószáma a vizsgált 

időszakban stagnált, ha a külföldieket nézzük, csökkenésről lehet beszélni. 

 

1.9.3 A gazdaság területfelhasználása 

A város szerkezetében meghatározó a kisvárosias beépítésű belváros, és annak intézményi-

kereskedelmi, illetve szolgáltató funkciója. Mintegy öt pénzintézeti fiók, három biztosító, 65-70 

kiskereskedelmi és 10 vendéglátó egység található itt, köztük országos hálózatú áruházak, drogériák 

és műszaki áruház is megtalálható. 

A városban két nagyobb és két kisebb ipari terület található. Egy kisebb terület viszonylag 

városközponti elhelyezkedésű, a belváros és Kiscsorna között helyezkedik el, itt működő 

kereskedelmi, szolgáltató egységek, benzinkút mellett a Lidl, Penny Market, Tesco a terület másik 

meghatározója a Tondach gyár. Nem véletlen, hogy az említett nagy alapterületű áruházak negatív 

hatást válthattak ki a városközpontbeli kereskedelmi zónára, hiszen igen közel helyezkednek el 

ahhoz. A Hantech gyára szintén egy ipari zárványban található a város keleti felén, a 85 és 86. sz. utak 

kereszteződésében, kisvárosias, kertvárosias falusias, és településközpont vegyes területek 

ölelésében. Területi bővülésre így a gyárnak nincs lehetősége. 

A déli iparterület egy része ipari parkként is funkcionál (ld. a köv. fejezetben), itt működő ipari 

létesítmények, illetve barnamezőnek tekinthető (volt Mofém épületek, Bartók Béla úti volt 

élelmiszeripari létesítmény – utóbbit a funkcióváltás elősegítése érdekében a településszerkezeti terv 

városközponti vegyes területbe sorolta) és zöldmezős beruházásra is alkalmas telkek találhatók. Az Új 

malom utcában a GoodMills új létesítménye az ipari parkon kívül helyezkedik el. 
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A város legnagyobb potenciáljával a keleti iparterület rendelkezik, itt található pl. a Sole-Mizo Zrt. 

telephelye. A város az épülő gyorsforgalmi út elkerülő szakaszának nyomvonaláig jelentős 

iparterület-bővítéseket is betervezett. 

A város távlati fejlesztése során foglalkozni kell a barnamezős, azaz a felhagyott, vagy 

alulhasznosítottnak mondható ipari, nagykereskedelmi, vasúti, katonai stb. területekkel. Ezek a 

területek potenciálisan ipari környezetszennyezéssel lehetnek terheltek, leromlásnak lepusztulásnak 

kitett épületállományuk ronthatja a városképet. Reorganizációjuk kisvárosi környezetben döntően 

gazdasági újrahasznosítással, illetve bontás, esetleg átépítés után lakáscélú hasznosítással képzelhető 

el. 

1.9.4 A gazdaságfejlesztés eszközei; a gazdasági versenyképességet befolyásoló 

tényezők: elérhetőség, képzés, ipari park 

Jelen fejezetben azokat a tényezőket emeljük ki, amelyek a város, illetve térségének üzleti-gazdasági 

környezetét formálják, ám más fejezetben nem tértünk ki rájuk: alább az elérhetőségi viszonyokról, a 

szakképzési rendszerről és az ipari parki infrastruktúráról lesz szó. 

Elérhetőség 

A hivatkozott térképeken Csorna és járásának közúti elérhetőségi viszonyaira irányítjuk a figyelmet. 

2013-as adatok alapján – amelyek tájékoztató jellegűek, modellszámítások eredményei, amelytől a 

valóság eltérhet – a főváros elérhetősége (1.9–16. ábra – Csorna esetében 78 perc), a legközelebbi 

osztrák határátkelőhely elérhetősége (1.9–17. ábra – 30 perc), a legközelebbi autópálya-felhajtó 

elérhetősége (1.9–18. ábra – 17 perc), és a legközelebbi megyeszékhely elérhetősége (1.9–19. ábra – 

22 perc) vehető fontolóra. Természetesen az M85 építés alatt álló szakaszainak elkészültével a 

legtöbb fent megjelölt viszonylat elérhetősége javulni fog, ám – országos viszonylatban – a térképek 

nélkül is köztudott, hogy Csorna megközelíthetősége igen jónak ítélhető. 

 
1.9–16. ábra. A főváros közúti elérhetősége, 2013 

(Adatok forrása: KSH) 
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1.9–17. ábra. A legközelebbi osztrák határátkelőhely közúti elérhetősége, 2013 

(Adatok forrása: KSH) 

 
1.9–18. ábra. A legközelebbi autópálya-felhajtó közúti elérhetősége, 2013 

(Adatok forrása: KSH) 



 

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

 

96  

 
1.9–19. ábra. A legközelebbi megyeszékhely közúti elérhetősége, 2013 

(Adatok forrása: KSH) 

 

Szakképzési háttér 

A gazdaság szempontjából nem lényegtelen kérdés, hogy a helyi oktatás miképpen segíti a képzett 

munkaerővel való utánpótlást. Hozzá kell tenni, hogy az állami feladat- és intézményátvállalásával az 

önkormányzatok helyi szakképzésre való ráhatása megszűnt, nem tudnak koordináló, irányító 

tevékenységet végezni a helyi vállalatok és az intézmények között. 

A Csornán található Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola szakközépiskolai 4 éves képzésben 

mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ-s bizonyítványt és érettségit adó szakot oktat, emellett 

szakiskolai 3 éves képzésben mezőgazdasági gépész és gazda képzést, mindkettő OKJ-s bizonyítványt 

ad. A gazdaképzés átfogó ismereteket ad a mezőgazdasági tevékenységekről, az állattartás, 

növénytermesztés, kertészet, gépüzemeltetés területeiről. Ez utóbbi kettőre 1 éves mezőgazdasági 

gépjavító képzést lehet ráépíteni. 2013 szeptemberétől nem indítják már a dísznövénykertész, és a 

lótenyésztő szakiskolai képzéseket. Az iskola modern gépparkkal, jól működő tangazdasággal 

rendelkezik. Mind a képzésben (mezőgazdasági technikus képzés szüneteltetése), mind a 

tangazdaságban háttérbe szorult az állattenyésztő ágazat (állatállományt értékesítették), és a 

növénytermesztő ágazat is átalakulásban van. 

A Kossuth Lajos Szakiskola képzési szerkezetében a legkelendőbb, legáltalánosabb szolgáltatói 

szakmákat oktatják (szakács, cukrász, eladó), illetve a város ipari profiljához igazodva az ipari gépész 

és a gépi forgácsoló szak van jelen az aktuálisan indított képzések sorában. A képzési palettában ezen 

kívül szerepel a kőműves, szobafestő és mázoló, esztergályos, géplakatos, vas- és műszaki kereskedő 

szakma is. Az iskola gazdasági kapcsolatait jól példázza, hogy a tanműhelyt a Hantech Zrt. biztosítja az 

oktatás számára, ahol a tanulók tanulószerződéssel vehetnek részt a képzésben, illetve a munkában. 

Valamennyi képzés három éves, OKJ-s bizonyítványt bocsát ki. 
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A Hunyadi Gimnázium és Szakközépiskola az utóbbi években négy képzési formát indít. Általános 

tantervű gimnáziumi osztályt, gimnáziumi képzést belügyi rendészeti ismeretek tantárggyal 

kiegészítve, illetve pedagógiai és ügyviteli szakközépiskolai képzéseket. Utóbbiak esetében az 

érettségi után egy év további képzéssel gyógypedagógiai segítő munkatárs, pedagógiai és 

családsegítő, valamint ügyviteli titkár OKJ-s szakképesítés szerezhető. 

Ipari park 

A Csornai Ipari és Logisztikai Park meglévő, már működő ipari területek bevonásával alakult mintegy 

23 hektáros hasznosítható területtel, amelynek kb. fele beépült 2013-ig. Az ipari parkot működtető 

önkormányzat 2013. évi beszámolója szerint a nehéz gazdasági helyzetnek és a banki hitelválságnak 

tulajdonítják az elmaradó befektetői érdeklődéseket az ipari park iránt, holott a város jó 

elhelyezkedéssel és a területek viszonylag jó közművesítettséggel rendelkeznek. Az ipari parkba 

legutóbb a FEKO 2000 Kft. települt be, amely raktározás céljára bérli a TEKA Magyarország Zrt. egyik 

kihasználatlan csarnokát. Az önkormányzati tulajdonú 3.3 ha nagyságú közművesített területből 1 ha 

nagyságú területet bérletre adtak ki, ugyanis a várost elkerülő út építési munkái miatt a FRISSBETON 

Kft. ideiglenes betonkeverő üzemet létesített. Az év második felére megszűnt az érdeklődés az ipari 

parki területek iránt, a beszámoló szerint csak kivárnak a vállalkozók addig, amíg el nem készülnek az 

elkerülő út kivitelezési munkái. Az M85 elkerülő út megépülésétől a park betelepülésének 

felgyorsulását, a logisztikai helyzet javulását várják. 

Az ipari park további jellemzői: önkormányzati tulajdoni hányad 20%, betelepült vállalkozások száma 

9, valamennyi KKV, ebből egy középvállalkozás. Foglalkoztatott létszám 205 fő, a telephelyek között 

Magyar Közút Kht. telephelyet, tejipari céget, szerelvénygyártó Kft-t, fémhulladék-újrahasznosítással 

foglalkozó, fémmegmunkáló, fémcsiszoló, illetve raktározással, kereskedelemmel foglalkozó 

vállalkozást találunk. 2012 folyamán egy vállalkozás elhagyta a parkot.  

A park 14 hektáros területe van vízzel, villannyal, csatornával, közvilágítással és úthálózattal ellátva, 7 

hektár gázvezetékkel is. További közműfejlesztésekre azonban az Önkormányzatnak jelenleg 

nincsenek forrásai. Az ipari park működését az önkormányzat pályázatfigyeléssel segíti, az ipari park 

marketing tevékenysége eddig szűk költségvetés mellett folyt. 

Iparfejlesztési terület nem csupán az ipari park területén áll azonban a vállalkozások rendelkezésére, 

a város további területekkel rendelkezik a település K-i határában, ezek közül azonban minimális az 

önkormányzati tulajdon, a keleti részen nincs is ilyen. 

1.9.5 A gazdasági szervezetek fontosabb beruházásai, a települést érintő fontosabb 

elképzelések 

A város gazdasági szervezetei sokrétű pályázati tevékenységgel igyekeztek vállalkozásaikat fejleszteni 

az elmúlt néhány éves időszakban is. Az eupalyazatiportal.hu nyilvántartása szerint a 2007–2013-as 

pályázati időszakban Csorna város területén beadott 94 pályázat összesen 23 milliárd 655 millió 

Forint EU támogatást nyert, ennek oka, hogy a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. két pályázatot is 

nyert a 85-86. sz. főutak fejlesztésével kapcsolatosan. Fenti összegből 2 milliárd 900 millió Forintot 

fizettek ki a gazdaságfejlesztési operatív programból, 47 pályázó számára.  

A 62 tág értelemben vett gazdaságfejlesztési célzatú pályázatból (TÁMOP, KEOP, NYDOP OP-kat is 

figyelembe véve) a legnagyobb beruházás a nemrégiben alapkő-lerakáson átesett fejlesztés, a csornai 
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napelemgyár, amely az EcoSolifer Modulgyártó Fotovillamos Technológiák Kft., mint pályázó által lett 

benyújtva és mintegy 1.9 Md fejlesztési támogatást kapott (26%-os támogatási intenzitással). A 

projekt neve: „25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár Csorna”. Emellett jelentős 

összegeket pályázott és nyert az AVA-Pack Kft., a Hantech Zrt. (4 pályázatot is), Innov-Art Kft, a Farkas 

Szerelvénygyártó Kft., a BNF Kft., a Németh Kft., Borus József ev., a Tondach Zrt, az Inter-Metalex 

Export-Import Kft stb.  

 

1.9–2. táblázat. Nyertes pályázatok Csornán a 2011-13-as támogatási időszakban 

Támogatási konstrukció db 

GOP 1.1.1-09/1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 1 

GOP 1.3.1-08/2 Vállalati innováció ösztönzése 1 

GOP 1.3.1-10/A Vállalati innováció támogatása 1 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 4 

GOP 2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 3 

GOP 2.1.1-08/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 2 

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 2 

GOP 2.1.1-09/A/2 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése 1 

GOP 2.1.1-10/A Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése 3 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 5 

GOP 2.1.1-11/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése 7 

GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2 

GOP 2.1.2/B Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű 
kistérségekben kis- és középvállalkozások számára 

1 

GOP 2.1.2/C Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű 
kistérségekben 

1 

GOP 2.1.2/D Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások 
részére 

1 

GOP 2.1.3-12 Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás 1 

GOP 2.2.1. Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 1 

GOP 2.2.1-09/1 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása 3 

GOP 2.2.1-11 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem 4 

GOP 3.3.3-12 Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 1 

NYDOP 1.3.1/D-11 Telephelyfejlesztés 1 

TÁMOP 1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit 
szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével 

2 

TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia 
régióban 

1 

TÁMOP 2.3.3/B-09/9 Nagyvállalkozások speciális és általános képzéseinek támogatása a konvergencia 
régiókban 

1 

TÁMOP 2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében 3 

TÁMOP 2.3.6.B-12-1/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban 5 

TÁMOP 2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek 1 

Forrás: eupalyazatiportal.hu 

 

1.9.6 Ingatlanpiaci viszonyok 

Az ingatlanpiaci jellemzők Csorna pozíciója a társadalmi, gazdasági fejlettségéről eddig kialakuló 

képbe illik: a Rábaköz térsége Győr-Moson-Sopron három nagyobb városa körüli magasabb átlag-
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ingatlanárakkal jellemezhető település-együttesek között alacsonyabb értékekkel jellemezhető (1.9–

20. ábra). Az ingatlannet.hu adatbázisa szerint Csornán 2015 februárjában az átlag négyzetméterár 

129 ezer Forint volt, a legolcsóbb lakás 67 ezer Forintos négyzetméter-áron, a legdrágább 377 ezer 

Forintos áron került az adatbázisba. Az eladásra kínált ingatlanok átlag alapterülete 105 

négyzetméter, átlagára 12,9 M Forint volt, a legolcsóbb lakást 4,2, a legdrágábbat 40 M Forintért 

árulták. Az átlagárak a 2008 környéki csúcs (181 ezer Forint) után kis hullámzással csökkenni kezdtek. 

A mélypont eddig 2012-ben volt 66 ezer Forintos átlag-négyzetméterárral.  

 

 

1.9–20. ábra. Az ingatlanok átlagára négyzetméterre vetítve, 2015. 
(Adatok forrása: www.ingatlannet.hu/statisztika/ 

 

A város lakásállományának alakulását térségi összehasonlításban az 1.9–3. táblázat mutatja. Az 

épített lakások számáról pedig az 1.9–4. táblázat ad tájékoztatást. Ezen adatok alapján szintén 

megállapítható, hogy a gazdasági válság okozta ingatlanpiaci lanyhulás nem kímélte Csorna városát. 

2007-2008-ra a lakásállomány bővülése megtorpant, az ezredfordulót 100-nak véve a város bővülési 

üteme csak az országos átlag szintjén van. 

 

1.9–3. táblázat. Csorna lakásállományának változása térségi összehasonlításban, a kezdő év százalékában 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Magyarország 100,0 100,7 101,4 102,3 103,2 103,9 104,7 105,5 106,2 106,7 107,8 108,0 108,1 

Nyugat-
Dunántúl 

100,0 101,1 102,2 103,5 104,5 105,4 106,3 107,3 108,0 108,6 109,9 110,2 110,5 

Győr-Moson-
Sopron megye 

100,0 101,4 102,6 104,1 105,2 106,1 107,5 108,4 109,4 110,3 113,1 113,6 114,1 

Csorna 100,0 100,2 102,7 104,5 105,1 105,6 106,6 107,0 107,1 107,6 107,6 107,9 108,0 

Kapuvár 100,0 101,0 102,0 104,3 105,3 106,1 107,5 108,2 109,5 109,8 110,0 110,6 110,7 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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1.9–4. táblázat. Az év folyamán épített lakások Csornán térségi összehasonlításban, db 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Győr-Moson-
Sopron megye 

1284 1696 2549 2383 2638 2032 1628 2335 1732 1679 1605 800 830 

Csorna 25 18 29 111 79 25 33 47 14 9 22 16 12 

Kapuvár 11 38 45 42 101 41 43 68 30 61 15 17 24 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.1.1 Költségvetés 

A 2014. évi költségvetési rendeletet a Képviselő-testület a 4/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelettel 

fogadta el, ezt az év folyamán többször módosították az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv és 

végrehajtási rendelete, illetve az állami támogatások változása miatt. 

A kiinduló rendelet alapján Csorna város 2014-ben 1.159.351 ezer Forint bevételt, és 1.555.252 ezer 

Forint kiadást tervezett, 402.873 ezer Forint hiánnyal. A hiányt az előző évek költségvetési 

maradványaiból finanszírozták. Mindösszesen 1.562.224 ezer Forint tárgyévi nettósított 

pénzösszeggel tervezett 2014 folyamán, de mint említettük ezek tájékoztató adatok a nagyságrend 

szempontjából. A város költségvetése ugyanis az állami intézmény- és feladatátvállalás miatt 

jelentősen karcsúsodott. Összevetésként megemlíthető, hogy 2011-ben még 4,8 milliárdos 

költségvetése volt a városnak.  

A Kormány Csorna adósságállományának 100%-át vállalta át, így a korábbi években felhalmozódott 

1,4 milliárd forint adósságtól és mintegy 100 milliós hitel- és kötvény törlesztési és kamatfizetési 

kötelezettségtől szabadult meg a város költségvetése. 

A helyi adók közül a helyi iparűzési adóbevételek a város bevételeinek tetemes részét, mintegy 20-

30%-át teszik ki. Az első körben tervezett 2014-es mintegy 300 milliós iparűzési adóbevétel 

számoltak, ugyanakkor az év végére 456 millió Forint bevétel teljesült, ami igen jelentős fejlődés, 

nemcsak 2008-hoz képest, amikor ez az összeg 268 millió Ft volt (a válság legnehezebb évében ebből 

a szempontból), hanem 2013-hoz képest is, akkor 343 millió Ft teljesült, tehát majdnem egy 

harmados növekedésről van szó. Az iparűzési adó tekintetében a város 2016-tól 2%-ról 1,8%-ra 

tervezi csökkenteni az alkalmazott adókulcsot. A város az iparűzési adón kívül a magánszemélyek 

kommunális adóját alkalmazza, a vállalkozók kommunális adója megszűnt. 

Az államtól származó bevételek jelentősen átalakultak az ún. feladatfinanszírozási rendszer 

bevezetésével, emellett életbe lépett a helyi adóerőképesség szerinti beszámítás rendszere, ami 

miatt a város településüzemeltetési feladatokra nem kap támogatást. Az intézményi működési 

bevételek növekedő tendenciát mutatnak, a közhatalmi bevételek viszont csökkentek, ugyanis a 

személyi jövedelemadó egy részének helyben hagyása megszűnt, a gépjárműadóból pedig már csak 

40% illeti meg a településeket. 

1.10.1.2 Gazdasági program 

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2015. március 19-én fogadta el a 2015–2019-es 

időszakra szóló Gazdasági és Humán Programot. A program helyzetelemzésében a 

vagyongazdálkodást, a költségvetést elemzi részletesen, fejlesztési programjában a 

településfejlesztés és rendezés, a környezet és természetvédelem, ivóvízellátás, szennyvíz- és 

csapadékvíz elvezetés, helyi közutak fenntartása, helyi gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés, 

közoktatás, kultúra, sport, szociális és egészségügy és testvérvárosi kapcsolatok terén határozza meg 

a tennivalókat. 
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1.10.2 Az önkormányzat település- és gazdaságfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

Csorna város Önkormányzata település és gazdaságfejlesztési tevékenységét saját struktúráján belül 

fejti ki. Két kabinet működik a Polgármesteri Hivatal szervezetében, az egyik a humán, a másik a 

gazdasági kabinet, ezen belül működik a vagyongazdálkodási és városfejlesztési csoport. 

A város fejlesztései a 2007–2010-es időszakban alapvetően a városi közszolgáltatások területén 

történtek. A legnagyobb volumenű EU-s támogatású projekt (9-ből), amelyben a város partnerként 

részt vett a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer települési 

szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációját célozta, mintegy 3 milliárd Ft értékű beruházás keretében. 

Szintén partnerként vesz részt a város a Bősárkány gesztorságával beadott Bősárkány csatornázását 

elősegítő projektben, amelynek keretében a falu szennyvizét fogadó Csornai szennyvíztelep 

fejlesztése és bővítése is tervben van. Ezek mellett a legnagyobb intézményfejlesztési terv a XXI. 

század óvodája elnevezésű projekt volt, közel fél milliárdos költségvetéssel, de felújították a volt 

községházát, fejlesztették a városházát, s ekkor alakították ki a már említett Egészségházat is. 

A hazai finanszírozású 14 fejlesztési pályázat sorában szintén elsősorban épületfelújítási, 

intézményfejlesztési, útfelújítási célokat megfogalmazókat találhatunk, mintegy 62 millió Ft 

összértékben. 

2011–2014 között mintegy 400 millió Ft értékben valósítottak meg fejlesztéseket a városban. 

Műfüves labdarúgó pálya épült 101 M Forintért, útfelújítás történt 71 M Forintért, hulladéklerakót 

rekultiváltak, vízvédelmi vízelvezető hálózatot fejlesztettek a város északi részén, felújították a 

Premontrei apátság mögötti parkszínpadot. Fontos energiatakarékossági fejlesztés, hogy KEOP 

pályázati támogatással elindították a város közvilágítási rendszerének energiatakarékossági 

átalakítását. 

Az ún. tudáscentrum pályázatot a csornai kistérség adta be, és a norvég finanszírozási 

mechanizmuson keresztül nyert támogatást. Fő célja az élethosszig tartó tanulás, amelynek 

keretében a csornai Művelődési Központ funkcióit bővítették képzési és fejlesztési szolgáltatások 

bevezetésével és az e szolgáltatások működtetéséhez szükséges infrastruktúra létrehozásával. A 

tudáscentrumot mint képzőközpont és mint projektközpont fejlesztették. Előbbi tekintetében cél volt 

az internethasználat elterjesztése, egy tanácsadói hálózat kialakítása, egyénre szabott képzési 

tanácsadás, új képzési technikák meghonosítása, és gyakorlatorientált képzési programok 

megvalósítása. Utóbbi vonatkozásában komplex turisztikai projekteket generáltak, projekt és 

pályázati tanácsadást, és projektmenedzsment szolgáltatást alakítottak ki. 

Az időszak legfontosabb fejlesztései a 2007–2013-as időszakban összefoglalva az alábbiak voltak: 

 Csorna észak-nyugati városrészének védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11 

 A digitális technikai eszközök újszerűségének motiváló erejével a korszerű tudásért, a 

kompetencia alapú oktatás széles körű elterjesztésért TIOP-1.1.1-07/1-2008-0881 

 Csorna, Toldi utcai útburkolat-felújítási munkái NYDOP-2009-4.3.1/C_2 

 Csorna város Egészségházának kialakítása NYDOP 5.2.1/A 

 Esélyegyenlőség, minőségfejlesztés a szociális szolgáltatás területén NYDOP 5.1.1/A 
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 XXI. század óvodája és iskolája NYDOP 5.3.1/2F-2f 

 Közösségi célú – volt községháza – épület külső felújítása NYDOP 3.1.1/D Kisléptékű 

 Városháza energia-racionalizálással egybekötött felújításaNYDOP-2009-3.1.1/C 

 Gyöngyös-majori hulladéklerakó, és Őrangyal-temető melletti terület rekultivációja  

 Premontrei parkszínpad felújítása LEADER 

 Csorna város közvilágításának energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5.0/K/14 

 Tudáscentrum kialakítása a Fertő-Hanság turisztikai régióban (Csornai kistérség) – Norvég 

alap 

 Társadalmi felzárkózást elősegítő területi együttműködés a Csornai járás önkormányzatainál 

(Pályázó: Csorna Város Önkormányzata, döntés: 2015. március 5.) ÁROP 1.A.3-2014 

 

1.10–1. táblázat. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulásának önkormányzati önértékelése 

Adott témakörbe tartozó 
IVS cél 

Adott témakörbe tartozó cél elérése 
A cél elérésének 
hozzávetőleges 

értéke (%) 

Adott témakörben 
megvalósuló érdemi 

projektek, melyek 
illeszkedtek az IVS 

célokhoz 

1. Vonzó, dinamikus 
élhető városi arculat 
megteremtése, egy 
élhető, befektető és 
látogatóbarát város 
közszolgáltatási 
színvonalának emelése 

Környezetvédelmi szempontok 
érvényesültek, javult a lakosság 
közérzete. 

100% 

Gyöngyös-majori 
hulladéklerakó, és 
Őrangyal-temető 
melletti terület 
rekultivációja 

A vízelvezetés javította a városi 
lakosság vagyonvédelmét és 
közérzetét. 

100% 

Csorna észak-
nyugati 
városrészének 
védelmét szolgáló 
vízelvezető hálózat 
fejlesztése NYDOP-
4.1.1/B-11 

A projekt részeként Csorna Erzsébet 
kir.-né u. 35. sz. alatt 33 éve működő 
szociális intézményt a kedvezőbb 
működési feltételeit biztosító Laky 
Döme u. 14. sz. alá költöztették. A 
fejlesztés eredményeként 
komfortosabb, egyenlő esélyű és 
szakmai elvárásoknak megfelelő 
szociális alapellátás jött létre, és 
megteremtődtek a 
többletszolgáltatás feltételei.   

100% 

Esélyegyenlőség, 
minőségfejlesztés a 
szociális szolgáltatás 
területén 

A projekt révén a Margit Kórház "C" 
épületének belső átalakításával a 
földszinti és emeleti helyiségekből 
korszerű, több alapellátási funkciót 
magába foglaló egészségház jött létre. 
Helyet kapott 4 felnőtt háziorvosi, 2 
gyermekorvosi, 4 fogorvosi rendelő, 
2,5 területi körzetet ellátó védőnői 
tanácsadó, központi orvosi ügyelet, 
otthoni szakápolás és a prevenció 
minden szintjének feltételeit biztosító 
közösségi tér. 

100% 
Csorna város 
Egészségházának 
kialakítása 
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A projekt keretében a város iskoláját 
és óvodáját korszerűsítették, 
funkcióiban bővítették (nyelvi 
laborok, orvosi szoba, könyvtárszoba), 
emellett akadálymentesítés, parkoló 
építés is megvalósult. 

100% 
XXI. század óvodája 
és iskolája 

A pályázati projekt keretében 
kicserélték a rosszul záródó külső 
nyílászárókat, utólagosan szigetelték 
és lefestették az épület homlokzatát, 
fűtéskorszerűsítés történt. Előtető 
készült a főbejárathoz. A földszint 
feletti lapostető helyett 
alacsonyhajlású magastetőt 
alakítottak ki, hogy elkerülhetők 
legyenek a beázások. Az épület 
földszintjén korábban gazdasági 
funkciót betöltő helyiségből irattárat 
és termelői boltot alakítottak ki. 

100% 

Városháza energia-
racionalizálással 
egybekötött 
felújításaNYDOP-
2009-3.1.1/C 

A város közlekedési 
rendszerének átalakítása, 
a belső területek 
forgalomcsillapításával és 
a gyalogos, kerékpáros 
közlekedés feltételeinek 
javításával 

A településen a pályázatban 
megfogalmazott célokat elérték. A 
lakosság komfortérzete növekedett. 

100% 

Csorna, Toldi utcai 
útburkolat-felújítási 
munkái NYDOP-
2009-4.3.1/C_2 

Környezetvédelmi, 
kulturális és szabadidős 
tevékenységek 
feltételeinek megújítása 
és bővítése 

A fejlesztési projekt a 
megvalósításával teljesítette a 
pályázatban megjelölt céljait, 
mégpedig a karakteres építészeti 
elemekkel rendelkező épület 
hozzájárult az egységes városkép 
kialakításához és az üres épületrész 
közösségi célra történő 
hasznosulásához többlet önerő 
felvállalásával. 

100% 
Közösségi célú – volt 
községháza – épület 
külső felújítása 

A közvilágítást energiatakarékos LED 
izzókkal korszerűsítik. 

Folyamatban 

Csorna város 
közvilágításának 
energiatakarékos 
átalakítása 

A parkszínpadot felújították, 
használati értéke növekedett. 

100% 
Premontrei 
parkszínpad 
felújítása 

A tudásalapú, 
fenntartható gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése 

Bővítették a művelődési központ 
funkcióit: képző központ és 
projektközpont. 
Digitális táblákat szereltek fel. 
Javultak az IKT kompetenciák 

100% 

Tudáscentrum 
kialakítása a Fertő-
Hanság turisztikai 
régióban (Csornai 
kistérség) – Norvég 
alap 



 

 

105  

CSORNA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

Javult a munkavállalók elhelyezkedési 
lehetősége. A gazdasági környezet 
sokkal vonzóbbá vált. 

100% 

GOP 2.1.2/C 

Munkalehetőség 

teremtő komplex 

beruházások 

támogatása a 

hátrányos helyzetű 

kistérségekben 

A korszerű oktatási eszközök és 
módszertanok javítják a 
munkavállalási esélyeket. 

100% 

A digitális technikai 
eszközök 
újszerűségének 
motiváló erejével a 
korszerű tudásért, a 
kompetencia alapú 
oktatás széles körű 
elterjesztésért TIOP-
1.1.1-07/1-2008-
0881 

A projekt célja a közös gondolkodás, 
együttműködés, koordináció és 
kooperáció fejlesztése a csornai 
járásban. Ennek eszközeként 
rendezvényeket, konferenciákat, helyi 
esélyegyenlőségi napokat szerveznek 
majd. Az egész járásra kiterjedő 
programtervek, tanulmányok célja, 
hogy elősegítsék egy komplex térségi 
(egymással törődő) szemlélet 
kialakulását. 

Folyamatban 

Társadalmi 
felzárkózást 
elősegítő területi 
együttműködés a 
Csornai járás 
önkormányzatainál 

 

A város specifikus gazdaságfejlesztési programmal nem rendelkezik. Gazdaságfejlesztő tevékenysége 

az említett ipari park menedzsmentjére terjed ki közvetlenül (ezért 1 fő felel), településtervezési 

tevékenységének megtervezésével, egyeztető-koordináló munkával, illetve városüzemeltetési 

feladatainak ellátásával közvetetten tud hatást gyakorol a városi és térségi gazdaság fejlődésére. 

Ennek oka, hogy a déli iparterületen (ipari parkban) kevés terület, a keleti iparterületen semmilyen 

terület nem áll tulajdonában. 

1.10.3 Foglalkoztatáspolitika 

Az esélyegyenlőséget tárgyaló alfejezetben említettük, hogy a város milyen intézkedéseket 

foganatosít a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók integrációjára. Ennek elsődleges eszköze a 

közfoglalkoztatás, illetve a segélyezés. Az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek ellátására a város 

rendszeres szociális segélyt juttat, ez 2012-ben 9,25, 2013-ban átlagosan 6 fő volt havonként. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban átlagosan havi 38,25, illetve 2012–13-ban 23 fő részesült. 

2012-ben közfoglalkoztatásra 41 főt alkalmaztak, köztük foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülőket, illetve ellátatlan regisztrált munkanélkülieket. 2013-ban közfoglalkoztatásra két 

ütemben került sor. 2013. április közepétől augusztus közepéig átlagosan napi 6 órában 14 főt 

foglalkoztatott az Önkormányzat. 2013. november 18-ától havi 11 főt foglalkoztattak napi 8 órában. 
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A közfoglalkoztatás 2014-re átalakult, egységessé vált. A közfoglalkoztatottak nagyobb része 

kommunális, illetve segédmunkás feladatokat látott el: köztisztasági feladatok, fűkaszálás, parlagfű 

irtás, árkok tisztítása, illegális hulladéklerakók felszámolása. Közfoglalkoztatottak dolgoztak a házi 

segítségnyújtásban, ételhordásban, intézmény-takarításban, irodai kisegítésben az önkormányzaton 

is. A közfoglalkoztatás finanszírozására pályázati pénzeket lehetett igénybe venni. A 2013–2014-es 

közfoglalkoztatási program keretében 31 főt foglalkoztattak, közülük 11-en képzésen is részt vettek. 

2014 májusától további közfoglalkoztatottak álltak munkába az év során, összesen 17-en. 

2009 és 2010-ből a város közfoglalkoztatási programot is alkotott. A gazdasági válság éveiben évente 

60-70 fő vett részt közfoglalkoztatásban. A munkanélküliség csökkenésével a közfoglalkoztatásban 

alkalmazható személyek száma is lecsökkent, az utóbbi években tehát kb. 15 főről lehet beszélni. 

1.10.4 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Csorna Város Önkormányzata négyévente lakáskoncepcióban rögzíti a lakáspolitikával, szociális 

bérlakás-szektorral kapcsolatos helyzetét, terveit. A 2015 márciusában elfogadott 2015–2019 

időszakra vonatkozó lakáskoncepció2 helyzetelemzése szerint 116 bérlakás található a városban, ezek 

közül 62 vegyes tulajdonú épületben. A bérlakások közül 6 költségelvű, a többi szociális bérlakás. 

Ahogy a szociális ellátásokat tárgyaló fejezetben is megemlítettük, a város bérlakás állománya sokat 

javult a 2000-es években, mind komfortfokozati összetételét, mind számát tekintve. A város sikeres 

bérlakás-programot hajtott végre, amely révén 2002–2005 között 45 új bérlakással gyarapodott az 

állomány, ebből 20 lakás új építésű volt, a többi vétel, illetve átalakítás jogcímén keresztül vált 

bérlakássá. Ma már csak 1 komfort nélküli bérlakás van, ennek átalakítása is folyamatban. Az utóbbi 

négy évben kevés forrást tudott az önkormányzat áldozni az állomány műszaki megújítására, 2011–

13 között évente egy, 2014-ben hét lakást újítottak fel, 20-28-at pedig karbantartásban részesítettek. 

Ugyanebben az időszakban átalakult a lakástámogatási rendszer. A lakástámogatást nem a lakáshoz, 

illetve a lakbérhez kötötték, hanem ehelyett lakbér támogatási rendszert alakítottak ki, s bevezették 

a költségtérítő lakbért. Így a lakbért ma már nem csak a komfortfokozat és az alapterület, hanem az 

épület, illetve a lakás műszaki állapota és a városon belüli elhelyezkedés is befolyásolja. A 

lakbértámogatási rendszer mellett a város lakásfenntartási és kamatmentes kölcsöntámogatásokat is 

alkalmaz. 

A szociális lakáskiutalást bizottsági döntéssel végzik, általában határozott időre. A költségelvű 

lakásokat pályázat útján adják ki. A lakók egy része lakbérhátralékot halmoz fel, sajnos ennek összege 

évről-évre növekszik. A fizetni nem tudókkal tárgyalásos, részletfizetéses rendezésre, illetve 

lakáshelyzet változtatásra (kisebb, alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetés) törekednek, a 

fizetni nem akarók ügyét bíróságra viszik, amely végén gyakori a kilakoltatás. 

A város célja a jelenlegi lakásállomány megtartása, további fejlesztése, növelése, a folyamatos 

felújítások, karbantartások. A gazdaságosan nem fenntartható épületeket igyekeznek kivonni a 

rendszerből. A bérlőket folyamatosan felülvizsgálják, cél, hogy csak addig maradjon valaki 

bérlakásban, amíg körülményeit tekintve rászorul. Cél a fiatal házasok első lakáshoz jutásának 

támogatása is. Ezek mellett a magánerős lakásépítést is segíteni próbálja az Önkormányzat, 

közművesített telkek parcellázásával.  

                                                           
2
 Csorna Város Önkormányzata Lakáskoncepciója, 2015–2019 
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Nem lakáscélú helyiségek terén a város 41 üzlettel és 5 garázzsal 4 egyéb helyiséggel (vendéglő, 

nyilvános wc stb.) rendelkezett 2015 elején, 8 üzlet épen üresen állt. Az üzlethelyiségek zöme a 

Soproni úton, az Erzsébet királyné úton és a Szent István téren található, sokuk felújításra szorulna. 

1.10.5 Intézményfenntartás 

Az intézményfenntartás területén az elmúlt időszakban jelentős változások történtek az 

önkormányzatok intézményfenntartása terén, elsősorban az egészségügyet és az oktatást illetően. A 

Köznevelési tv. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 74. § (1) bekezdése alapján 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 

gyermekek 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 

tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. 

Elsősorban az állami feladatátvállalás miatt a következő változások történtek a városi 

intézményhálózat fenntartása vonatkozásában: a tűzoltóság 2011-ben a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került, a Margit kórház 2012-ben került a Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet fenntartásába, a Csorna Térségi Gyermekjóléti 

és Szociális Gondozási Társulás átvette a Szociális és Gyermekjóléti Központot 2013-ban, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pedig ugyancsak 2013-ban átvállalta egy általános és négy 

középiskola működtetési feladatait.  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt 

működő központi hivatal, amely országos illetékességgel látja el a fenntartói feladatokat. A KLIK járási 

tankerületei az illetékességi területükön működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és 

gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátják a KLIK szervezeti és működési szabályzatában 

számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat. 

A korábban a megyéhez tartozó csornai múzeum (hivatalos nevén muzeális kiállítóhely) ekkor került 

a művelődési központ kötelékébe, vagyis az önkormányzatok fenntartásába és működtetésébe. 

A város tulajdonában van két balatoni üdülő Vonyarcvashegyen és Balatongyörökön, ezek azonban 

olyan állapotban vannak, hogy nem lehet használni őket. A gazdasági programban felvetődött az 

egyik eladása, és a befolyt összegből a másik felújítása. 

1.10.6 Energiagazdálkodás 

Csorna Önkormányzatának fenntartásában az alábbi intézmények rendelkeznek energiatanúsítással: 

- Széchenyi István Körzeti Általános Iskola – B és C épület 

- Szent István téri óvoda 

- Városi Művelődési Központ 

Az épületek energiafogyasztását tekintve minden évről vannak adatok, illetve a legtöbb épület 

esetében energetikai felmérések készültek, a lehetséges korszerűsítési beavatkozások 
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megjelölésével. A Önkormányzat folyamatosan törekszik épületeinek felújítására, ez azonban 

intézkedési terv nélkül zajlik. 

A megújuló energetikai, energiahatékonysági fejlesztések fellendülőben vannak. Napelemes 

rendszerek telepítésére a Margit kórház nyert el támogatást, és folyamatban van a város 

közvilágításának LED-es, energiatakarékos átalakítása. 
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

Csorna város tulajdonában két cég van 100%-osan. A Vilmos Park Egészségturisztikai Kft. és a 

Csornahő Kft. A Vilmos Park Kft. eredetileg a Vilmos parkkal kapcsolatos fejlesztések előkészítésére 

jött létre. A képviselő testület 2012-ben döntött arról, hogy városüzemeltetési céget hoz létre, és 

elhatározta a Vilmos Park Kft. tevékenységi körének kibővítését. A cég folyamatosan bővülő 

településüzemeltetési feladatai az alábbiak: 

 fizetőparkolóhelyek üzemeltetése 

 önkormányzati piac üzemeltetése és fenntartása 

 közterületi gondozási feladatok 

 önkormányzati ingatlanok takarítása, karbantartása 

 zöldterület-fenntartás és gondozás 

 üdülőhelyszállás szolgáltatás 

 állategészségügyi ellátás 

 önkormányzati üdülők vagyonkezelése 

Ezek mellett a jövőben a téli hóeltakarítást és síkosság-mentesítést is a cég feladatkörébe tervezik 

adni.  

A város területén az alábbi cégek végeznek még feladatokat a településüzemeltetés területén: 

 Csornahő Kft – távhőszolgáltatás 

 Jószív Temetkezési Kft. – temetőfenntartás 

 Swietelsky Magyarország Kft. – útkarbantartás 

 Pannonvíz Zrt. – ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízelvezetés 

 Vill-Korr Hungária Kft. – közvilágítás 

 Kétüsz Kft. – kéményseprés 

 Rekultív Kft. – települési szilárd hulladékszállítás 
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1.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA  

1.12.1 Természeti adottságok 

1.12.1.1 Geológia és domborzat, talaj 

Tájföldrajzi jellemzők 

A település a Kisalföld nagytájon, a Győri-medence középtájon található. Északi része a Fertő-Hanság-

medence Hanság kistáján, déli része pedig a Csornai-sík kistájának nyugati határán helyezkedik el. 

Domborzat 

A Hanság kistáj 75%-a lápi agyaggal, iszappal és tőzeggel fedett alacsony ártér, melynek túlnyomó 

része belvízmentesített. A felszín felszabdaltságát a sűrű (1,25 km/km2) belvízmentesítő 

csatornahálózat jelenti. A magas talajvízállás hatása alól csak a 115 m feletti szintek mentesülnek. 

A Csornai-sík kistáj nagyobb részében magasártéri helyzetű hordalékkúp síkság. Tengerszint feletti 

magassága Északon 113-115 m, Délen 120 m körüli. A felszínt megközelítően 1 km/km2-es sűrűségű 

csatornahálózat tagolja.  

Földtani adottságok 

A Hanság földtanilag a Duna és a Rába hordalékkúpja közé zárt korlátozott lefolyású medence. 

Felszínét jelenkori öntésanyag, -homok és –iszap, láptőzeg és szigetszerűen pleisztocén kavicsos 

homok építi fel. Nyersanyagai közül a tőzeg és a betonkavics a jelentős. 

A Csornai-sík földtanilag a Rába megsüllyedt hordalékkúplejtője, amelyet jelenkori folyóvízi iszap, 

Délkeleten lápi és réti agyag, a rossz lefolyású teknőkben tőzeg, a teraszszigeteken dűnehomok borít. 

Utóbbiak alatt helyenként kavics is előfordul. Alattuk 50-100 m vastag jó víztározó homokos-kavicsos 

pleisztocén üledékréteg fekszik.  

A település területének jelentős része geológiailag jelenkori képződmény, a Kiscsorna településrész 

környéki terület homokliszt, lösziszap, az északnyugati terület tőzeg. 

1.12.1.2 Vízrajz 

A Hanság fő vízfolyása a Hansági-főcsatorna, de itt található az Ikva, a Répce-Rábca, a Kardos-ér, 
valamint a Kis-Rába. A természetes vízfolyások mellett a tájat behálózó lecsapoló csatornák hossza is 
jelentős. 

Az árvizek a nyár elején jelentkeznek. A talajvízszint mélysége 1-2 m között van, de csapadékos 
időszakban helyenként a felszínre is tör. A mélyebb rétegek jó víztározó jellege miatt az artézi kutak 
átlagos mélysége 100 m feletti, vízhozamuk közepes. 

A Csornai-sík kistáj a Rába-Rábca és Marcal vízrendszeréhez tartozik. A területet behálózó csatornák 
közül a legjelentősebbek a Keszeg-ér, a Kepés-Lesvári-csatorna és a Megág-csatorna. Az árvizek 
többnyire a nyár elején jelentkeznek. 

A talajvíz szintje a folyóvölgyekben 2 m-nél magasabban, azokon kívül 2-4 m közötti. Csorna területén 
jellemzően 300-325 cm közötti. A táj nagyobb részén kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos a 
talajvíz. 
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A rétegvizeket a mélységi kavicsos víztartók tárolják. A talaj és rétegvizekből korlátlan felszín alatti 
vízkészlet áll rendelkezésre. A terület az ország más tájai számára is vízbázisnak számítható, ezért a 
víz elszennyeződésének megakadályozására fokozott védekezés szükséges. 

1.12.1.3 Klimatikus viszonyok 

Mérsékelten hűvös és száraz éghajlat jellemző, ahol az északnyugati területeken a napfénytartam évi 

összege 1900 óra körüli, északkeleten megközelíti, a déli területeken pedig meghaladja az 1950 órát. 

A napsütés sokévi átlaga a Hanságban nyáron 760, télen 180 óra körüli, a Csornai-síkon pedig nyáron 

780, télen 185 óra körüli. Az évi középhőmérséklet északon 10, délen 9,5 és 10C közötti, a 

fagymentes időszak hossza általában 185-190 nap. Az évi csapadékösszeg 590-640 mm közötti. A 

hótakarós napok átlagos száma északon 40-42, délen 35 nap. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos 

szélsebesség északon 3,0 m/s feletti, délen ezen érték alatti. 

1.12.1.4 Élővilág 

Növényzet 

A kisalföldi flórajárásba tartozó kistájak közül a Hanságban a lecsapolás előtt az égeres láperdők, 

kisebb foltokban a nyírláperdők, zsombékosok, mocsárrétek alkották.  

A Csornai-sík legelterjedtebb erdőtársulásait a fűz- és égerligetek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, kisebb 

területi előfordulásban gyertyános kocsányos tölgyesek és gyöngyvirágos kocsányos tölgyesek 

alkotják. A legszárazabb termőhelyeken az erdei gyöngyköleses társulások is megjelentek.  

Állatvilág 

A szigorúan védett, csak engedéllyel látogatható Fehér-tavi ökoszisztémában mintegy 200 madárfaj 

(többek között a szigorúan védett vörösgém, nagy kócsag és bölömbika) tartozik. A lápos, mocsaras 

Hanság maradványaként fennmaradt, a Ramsari egyezmény hatálya alá eső vizes élőhelyeken, olyan 

ritka állatfajok figyelhetők meg, mint például a patkányfejű pocok, vagy a lecsapolásokkal 

párhuzamosan mára sajnos csak igen kevés helyen megmaradt réti csík, és lápi póc halfajták. 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat 

A Hanság, de a hozzá szorosan kapcsolódó Rábaköz táji adottságait és ezáltal a tájhasznosítás kereteit 

évezredeken át a vizek határozták meg. A folyóhordalékból kialakult síkságot a Hanságba (Hanyba) 

futó patakok szabdalták, amelyekben nyáron alig volt víz, de ősszel és tavasszal elöntötték a síkságot 

és csak a Rábaköz magasabban fekvő része és a földszigetek maradtak szárazon. A települések a 

magasabban fekvő területeken alakultak ki, a szántóföldi művelés is a vízjárás által kevésbé 

befolyásolt területeken indult meg a Rábaközben és a Hanság peremén. 

Évszázadokon át leginkább az erdőirtások hoztak legjelentősebb változásokat a tájban, a Hanságot 

gyökeresen átalakító vízrendezési munkálatok első lépései a XVIII. század második felében kezdődtek. 

Az ember folyamatosan jelentős erőfeszítéseket tett a mocsarak lecsapolására, a terméketlen 

területek termőre fordítására. Jelentős területeket hódítottak el a lápvilágtól és erdőktől. A I. katonai 

felmérés alapján a Hanság peremén a magasabb fekvésű kevésbé vízjárta területeken indult meg 

először a szántóföldi művelés. 
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A legnagyobb léptékű tájalakításokat magába foglaló időszakot a XIX. század öleli fel, amely korszak 

hozzájárult a Hanság szinte teljes átalakulásához, a Rábaköz intenzív mezőgazdasági tájjá 

változásához. Az egyre hatékonyabbá váló lecsapolási munkáknak és a technológiai fejlődésnek 

köszönhetően intenzívebbé válik a mezőgazdálkodás a térségben. 1811 és 1842 között az Eszterházy 

uradalom 4060 holdat, Csorna 9150 holdat mentesített. Duplájára nőtt a gabonatermesztés, 

elsősorban a búzáé, de az árpáé is nőtt, továbbá a kukorica termőterülete főleg a sertéstenyésztés 

térhódításának köszönhetően, majd a század végén a cukorrépa termesztése is megjelent. Korszerű 

földműveléshez fejlettebb állattenyésztés kapcsolódott. Az egyre jobban ármentesített legelőkön 

növekedett az állatszám. 

A XX. század első felében tovább folytak a lecsapolási munkálatok, ami elsősorban a meglévő 

belvízmentesítő, illetve öntöző csatornahálózat mélyítésében, karbantartásában, illetve újabb 

levezetőárkok ásásában nyilvánult meg. A II. világháború okozta károkat helyreállítva, felújították a 

főműveket, de a mezőgazdasági művelésbe vonáshoz további lecsapolóárkokra volt szükség. A 

korábban átláthatatlan mocsaras vidék lecsapolási 

munkáinak befejezését a határ szigorúbb ellenőrzésének igénye is motiválta. A szabályozások után a 

láp visszahúzódott és főleg a peremterületeken megkezdődött a rétek feltörése, a tőzegbányák 

nyitása, a nagykiterjedés_ égerállományok kitermelése és a mélyebb fekvésű területek erdősítése 

nemesnyár klónokkal. 

A XX. századra egyre erőteljesebben váltak érezhetővé a tájalakítások negatív hatásai. A 

mezőgazdasági termelés szerkezete jelentősen átalakult, a nagyüzemi növénytermesztés és 

állattenyésztés terjedt el. Jelentősen nőtt a szántók aránya elsősorban a gyepek feltörése miatt, erre 

az időszakra a Hanság peremterületein már minden magasabban fekvő területet felszántottak. 

Az 1980-as évek végére iparszer_ méreteket öltött a mez_gazdasági termesztés, egyes nehezebben 

megművelhető területeken a téeszek felhagytak a földműveléssel (legelők, árokpartok stb.) és erdőt 

telepítettek. A Rábaköz dél-keleti részén 150, ritkább esetben 250 hektáros egybefüggő szántóföldek 

is kialakultak, tóközi és a hanságmenti részeken a sűrű csatornahálózat miatt mozaikosabb a 

tájszerkezet. 

A XX. században a hansági településeken a szántók aránya 1935-ben éri el csúcspontját, innen enyhe 

csökkenés illetve inkább stagnálás figyelhető meg, ellentmondásos tény, de a szántók a 2000-es 

években újra növekedésnek indultak (legerőteljesebb növekedés Csorna közigazgatási területén 

jellemző). A gyepek csökkenése viszont rohamléptekkel folytatódott, gyakorlatilag máig meg sem állt 

a kivett területek és az erdők lassú, de folyamatos növekedése mellett. Az 1990-es évektől kezdve 

országos szinten is megfigyelhető a természetvédelmi szemlélet erősödése  Az 1976-ban tájvédelmi 

körzetté minősített  6242,5 ha területű Hanságot1994-ben csatolták a Fertő-Hanság Nemzeti 

Parkhoz. A védett terület több részből áll: Dél-Hanság (4.643 ha), Észak-Hanság (4.059 ha), Tóköz 

(1.780 ha – Barbacsi-tó, Fehér-tó). 

1.12.2.2 Tájkarakterek elemzése 

Csorna területének táji jellegét a felszíni adottságokhoz igazodó területhasználat határozza meg. A sík 

területen a viszonylag csekély szintkülönbségek, az eltérő adottságú talajok, a területek lefolyási 

viszonyai határozzák meg az optimális tájhasználatot.  
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Extenzív művelésű mozaikos gyep- és erdőgazdálkodási tájkarakter jellemzi a hansági területeket, 

ezek természetvédelem oltalom alatt állnak. 

Intenzív művelésű, mozaikos szerkezetű szántóföldi, gyep- és erdőgazdálkodási tájkarakter jellemzi 

Hanságtól az acsalagi útig terjedő, illetve a 86 számú főúttól keletre lévő, a barbacsi útig terjedő 

területeket. 

 

1.12–1. ábra. Csorna tájkarakter vizsgálata 
Forrás: településszerkezeti terv 

 

E két kategóriába tartozó területek a Hansági magas természeti értékű területek közé tartoznak. A 

magas természeti értékű területek rendszerének bevezetése a természeti értékeket megóvó 

vidékfejlesztés egyik eszköze. Célja a térségre jellemző változatos élőhely megtartása,, az ehhez 

kapcsolódó hagyományos gazdálkodási formák megőrzése, a gazdálkodási és természetvédelmi 
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érdeke összehangolásának lehetősége, a védett fajok számára kedvező vetésszerkezet és 

gyephasznosítási formák elterjesztése és megvalósítása.  

A települési tájkarakter és a felszíni infrastruktúra által befolyásolt tájkarakter jellemzője az 

építmények dominanciája. E területek közé tartoznak a belterületek, a jelentősebb közlekedési 

utakkal, vasutakkal, elektromos vezetékkel szabdalt területek. 

A beépítések koncentrálásával, illetve az építkezések korlátozásával biztosítani kell a tájkarakterek 

jellemzőinek megmaradását. 

A mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó beépítést Csatári-major környékén, a gyengébb 

termőképességű területeken javaslunk, illetve a természeti vagy tájképi védettség alatt nem álló 

területeken épületet építeni csak birtokközpontként javasolunk engedni. Ezáltal biztosítható a 

külterületek túlzott mértékű beépülése, s nem a gazdálkodási szükségből fakadó külterületi építkezés 

(1.12–1. ábra). 

1.12.2.3 Tájhasználat, művelési ágak elemzése 

A település területének legnagyobb része szántóterület. A szánterületek mintegy 20%-a az átlagosnál 

jobb termőképességű, 40%-40%-a az átlagos és az átlagosnál gyengébb kategóriába tartozik. 

 

1.12–1. táblázat. Csorna területének megoszlása művelési ágak szerint 2015 

Művelési ág Terület (ha) Terület (%) 

Erdő 1698,1575 18,5 

Gyep (legelő) 245,3930 2,7 

Gyep (rét) 1019,7057 11,1 

Gyümölcsös 48,1761 0,5 

Halastó 410,6208 4,5 

Kivett 1285,0680 14,0 

Nádas 35,1539 0,4 

Szántó 4430,6095 48,3 

Összesen 9172,8845 100,0 

Forrás: www.takarnet.hu 

 

Nagyobb erdőterületek a település keleti, északkeleti, és különösen az északi részén találhatóak. A 

gyepek (rétek+legelők) aránya megközelíti a 14%-ot, elhelyezkedésüket tekintve a település északi 

részén a jellemzőek. 

Kivett területek 

A kivett területek közé tartoznak a belterület és a külterületen lévő beépített részek, az országos és 

helyi közutak, vasút és a vízmedrek területei. 
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1.12–2. ábra. Csorna területe művelési ágak szerint 
(Forrás: településszerkezeti terv) 

 

Művelési ágak 

Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdasági területek (szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyepek) a közigazgatási terület 67,5%-át 

teszik ki. A mezőgazdasági területek jelentős része szántó, a gyepek az északi, hansági vizenyős 

területeket foglalják el (1.12–2. ábra). 

Összefüggő szántóterületek a belterületet 3-6 km széles sávban veszik körül. A gyümölcsösök arány 

elenyésző. 

A szántó területeket az északi út menti fasorok, fás, cserjés sávok tagolják. 

Erdőterületek 

Az erdőterület aránya a településen 18,5%, ez az országos átlag alatti.  Tekintettel a jó minőségű 

szántóterületekre és a maga természeti értéket képviselő gyepekre, az erdőterület arányának 

növelése nem indokolt. 

Külterületi beépítések 
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A külterület beépítése nem jellemző, a Királytói erdészházon és a Csatári majorral szembeni 

vadászházon kívül egyéb beépítés nem található. A mezőgazdasági majorok a belterülethez 

közvetlenül, vagy attól nem nagy távolságban helyezkednek el. 

A város közigazgatási területén belül kiemelt tájszerkezeti jelentőséggel bírnak:  

- a természet közeli társulásokat magába foglaló természeti területek,  

- a történelmi egri borvidék szőlőterületei,  

- a vízrajzi adottságokhoz igazodó, változatos területhasználat 

1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park csornai igazgatási területén országos védelmet kapott 

természetvédelmi területek: 

- Szigeterdő és a közbeékelődő gyepterülete, 

- a szomszédos gyepterületek, 

- a területeket érintő felszíni vízelvezető rendszer csatornaszakaszai. 

A Natura 2000 programban meghatározott különleges madárvédelmi és a kiemelt jelentőségű 

élőhelymegőrzési területek szinte teljesen lefedik a város Jánossomorja-Kapuvár-Osli-Bősárkány 

közigazgatási határa közötti területét. Itt találhatók a fokozott védelem alatt álló területek is: 

- a Rábca-folyó két partján lévő erdő- és gyepterületek, 

- a Szegedi-csatorna északi partján, Osli igazgatási határán lévő tőzegbánya területe. 

A fokozottan védett területek látogathatóságát a természetvédelmi hatóság térben és időben 

korlátozhatja. A város területén a Jánossomorjai közigazgatási határnál lévő Csornai Hany területe 

tartozik az erdőrezervátumok közé. A védett természeti értékek mellett védőövezetet a Keszeg-ér 

melletti sáv, illetve a város Rábatamási és Farád közigazgatási határa közötti területe Földsziget, 

Hosszú-domb és a Nyirkai őrház melletti részek képeznek. 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Csorna északi, hansági területe a megyei területrendezési terv szerint térségi tájképvédelmi területbe 

soroltak.   

Védendő térségi jelentőségű tájképi elemek: 

- A Hanság gyep és erdő művelési ágú, mozaikos szerkezetű területei. 

Védendő helyi jelentőségű tájképi elemek: 

- A szántó, gyep és erdő művelési ágú, mozaikos szerkezetű, infrastrukturális elemekkel  

csekély mértékben érintett területek. 

A tájképvédelmi területen meg kell tartani a táji, természeti adottságoknak megfelelő művelési 

ágakat, azok térbeli szerkezetét, a szántóterületek határain lévő fásításokat. A területen szélenergiát 

hasznosító műtárgy, távközlési adótorony ne legyen állítható, elektromos légvezeték ne legyen 

vezethető, cégtáblán, címtáblán és útbaigazító táblarendszeren kívül hirdető berendezés ne legyen 

elhelyezhető (1.12–3-4. ábra). 
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1.12–3. ábra. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
(Forrás: Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve) 

 

 

1.12–4. ábra. Csorna Helyi jelentőségű tájképvédelmi területe 
(Forrás: településszerkezeti terv) 

 



 

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

 

118  

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 

érték, emlék 

Nemzetközi egyezmény alá tartozó területek 

NATURA 2000 terület a település Földsziget településrészétől északra fekvő terület, valamint a 

település keleti részén az un. Sziget-erdő területe. Ezek a területek lényegében megegyeznek a 

Nemzeti Park területeivel, egyedül a Földszigettől délre eső, Rábatamási és Farád közé beékelődő 

területnyúlvány olyan Natura 2000 terület, amely nem része a nemzeti parknak. Az érintett helyrajzi 

számok listáját a Fertő-Hanság Nemzeti Park honlapja, illetve más szakági dokumentumok, 

nyilvántartások tartalmazzák. 

A Fertő-Hanság-Nemzeti Park Igazgatóság működési területén különleges madárvédelmi, egyben 

kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület, ún. Ramsari terület is található, amely Csorna 

északkeleti, Bősárkányhoz kapcsolódó területén az ún. Nyirkai-Hany, amely 2006 óta védett ebben a 

tekintetben. 

Országos jelentőségű védett területek 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park területei a hansági részeken találhatók Földsziget település környékén. 

A területek között védett és fokozottan védett minősítésűeket is találni. A Hanságban három élőhely-

típus védett, a láprétek, mocsárrétek és magassásosok; a láperdők; illetve a nyílt vizes élőhelyek. 

Erdőrezervátumként védett a Hansági-főcsatorna melletti erdő, amelyek egy része az 

erdőrezervátum magterületébe tartozik. 

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat elemeit az Országos Területrendezési Terv egységesen jeleníti meg, míg az 

övezeti három kategóriáját (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) a megyei rendezés terv 

vonatkozó melléklete jelöli (ld. 1.3.3. fejezet). 

A magterületek természetességüket, ökológiai funkciójukat tekintve az ökológiai hálózat 

természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei. Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek 

tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és alkalmasak az ökológiai hálózathoz 

tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, puffer területek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.  

A Nemzeti Ökológiai Hálózat 

- magterület övezetébe tartozik a település Földsziget településrészétől északra fekvő terület 

az északnyugati területek kivételével, valamint a település keleti részén az ún. Sziget-erdő 

területe 

- ökológiai folyosó övezetébe tartozik a kapuvár-bősárkányi-csatorna, a Keszeg-ér 

vízfolyásának területe, az utóbbi közelében elhelyezkedő (Herceg-szeri erdő, Prépostszeri-

erdő) területek, valamint a Kiscsornától délre eső anyaggödör területe. 

- pufferterület övezetébe tartoznak a Keszeg-ér menti területek, valamint a település északi, 

északnyugati területrészei. 



 

 

119  

CSORNA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében 

egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 

tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. Ezek lehetnek 

kultúrtörténeti, természeti egyedi vagy tájképi egyedi értékek. Az egyedi tájértékek felmérése 2004-

ben kezdődött el a Nemzeti Park területén az NYME EMK hallgatóinak bevonásával. A Tájérték 

kataszter (TÉKA) szerint jelenleg az 1.12–2. táblázatban szereplő egyedi tájértékek találhatók Csorna 

közigazgatási határán belül. 

 

1.12–2. táblázat. Egyedi tájértékek 

NÉV  Királytói erdészház Hansági Élőhely Rekonstrukció Csíkos - éger 

AZONOSITÓ fh-etaje-20031/10 fh-etaje-20031/9 fh-etaje-20031/8 

HELYSZÍN 
Király-tói Rábca zsilip 
mellett 

Rábca folyó, Hansági-főcsatorna, Bikafeji 
erdőrezervátum között elhelyezkedő NP-i 
terület 

Földsziget 
településtől ÉNY-ra 
a Rába folyó 
mentén. 

HRSZ 660a 
0535,0556,0563,0567,0569,0572,0573,05
79 ,0581,0584 

0681a 

TULAJDONOS Magyar Állam Magyar Állam Magyar Állam 

KEZELŐ 
KAEG Rt. Győr Dél - 
Hansági Erdészet 

FHNPI 
KAEG Rt. Győr Dél - 
Hansági Erdészet 

LEÍRÁS 

Eszterházi "stílusban" 
épüt sárga-piros épület 
istállóval,magtárral, nyári 
konyhával, gémeskúttal 

Visszaárasztott lápi kaszálórétek 
Támasztógyökers 
éger sarjerdő. 

KOR 1880 körül 2001 1930 

 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A helyzetfeltárás alapján a meglévő problémák nem tekinthetők jelentősnek, ám kezelésükkel hosszú 

távon egy harmonikusabb ember-táj kapcsolat alakulhat ki, legyen szó a víz-rehabilitációs 

munkálatokról vagy éppen az út melletti fásításokról.  

A nem célzottan tájhasználati konfliktusok feloldását célzó fejlesztési beruházások minden erőfeszítés 

ellenére előbb-utóbb bizonyos fokú konfliktushoz vezetnek, melyek lehetnek területhasználati és 

funkcionális, tájökológiai vagy tájképi (vizuális) gyökerűek. A konfliktusok mértéke azonban 

összehangolt, átgondolt tervezéssel csökkenthető. Leggyakoribb probléma az infrastruktúra 

fejlesztések, a beépített területek növelése és a természetvédelem, tájvédelem szempontjainak 

ütközése. Jelenleg Csornán a lakóterületi fejlesztések elmaradása miatt a konfliktuspontok 

elsősorban az infrastrukturális fejlesztések irányában jelennek meg  A „zöldmezős” beruházások 

közül a napelemgyárat lehet kiemelni konfliktuspontként. 

A településszerkezeti tervben megfogalmazott fejlesztések hatásai: 

- Természeti, táji hatások: A hatályos településszerkezeti tervhez képesti fejlesztési területek a 

táji, természeti értékekre nincsenek hatással. 

- A településkép feltárulásának változásai: a terv biztosítja a településtörténeti mag 

léptékének és karakterének védelmét. A szélerőművek számára kijelölt terület a 
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településképileg, tájképileg érzékeny területeket nem érinti. Történeti eszmei, használati és 

esztétikai jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a 

település életében, műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei.  A 

közterület rendezéssel térbeli rendszerek alakulása: lényegében a történelmi és térbeli 

szerkezet változatlan marad. Műemléki együttesek, műemlékek összefüggő megőrző 

fejlesztések növelik a műemlékek értékét.  

- Településkarakter változásának hatásai: a kialakult településkarakter megőrzését, erősítését 

segítik a területfelhasználási átsorolású változtatások, a hatályos tervekhez képest a 

kertvárosias lakóterületekként megjelölt, falusias karakterű területek falusias lakóterületi 

besorolást kapnak.   
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1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó 

elemek 

A zöldfelületi rendszert a növénnyel fedett területek összessége alkotja. Elemei közterületi és nem 

közterületi, korlátlan és korlátozott közhasználatú kategóriákba sorolhatók. 

Közterületi zöldfelületi elemek 

Települési szintű közpark a település teljes lakosságát ellátó, korlátlan közhasználatú zöldfelület.  

A Vilmos park más célú felhasználása helyett a Kis-Csornától délre eső, roncsolt felületeket ilyetén 

célú felhasználása lehet cél.. E terület változatos felszíne, fás növényzete kedvező lehetőséget 

biztosít a zöldterület kialakítására. A terület a nemzeti ökológiai hálózat részeként az ökológiai 

folyosóba tartozik. A zöldterületi felhasználás a területen természetvédelmi szempontból 

megengedhető. 

A Premontrei kert a zöldfelületi rendszerben elfoglalt helye alapján városi szintű közparknak 

értékelhető, de speciális adottságai miatt felhasználása korlátozott. A kert a Premontrei apátság 

épületegyüttesének szerves része, ezért felújítását a történeti kertek alakítására vonatkozó szakmai 

szempontok szerint kell elvégezni. Javasolt funkciók: pihenőkert, díszkert, botanikai érdekességek 

kertje, elegáns sétakert. 

Elsődlegesen díszkerti, másodlagosan pihenési funkcióval bíró kertek a Szent István tér parkjai. 

Az egyes lakóterületi egységek közparkjait a játszóterek jelentik. A játszóterek átépítése, 

növényzetük fejlesztése továbbra is feladat. 

A települési zöldfelületi rendszer elemei közé tartoznak a belterületi védőerdők, amelyek 

közhasználata korlátozott, mert elsődleges feladatuk a védendő területek káros hatások elleni 

védelme, ezért használati szempontból ezek nem értékelhető zöldfelületek. 

Az utcafásítások a település vizuális – esztétikai értékét növelik, emellett környezetvédelmi szerepük 

is van. Értékes növényzetű fásítás található a Táncsics utca kiszélesedő területén.  

A fasorok esztétikai szerepének kiteljesedése céljából a belvárosi utcák, valamint a gyűjtőutak 

díszfákkal történő egységes fásítása mindenképen indokolt.. 

Jelentős zöldfelületű intézmények 

Jelentős zöldfelületű intézmények a temetők, az iskolák, óvodák, a bölcsőde, a sportlétesítmények és 

a kórház. 

Ezek az intézmények akkor láthatják el jól feladatukat, ha megfelelő nagyságú, kellőképpen kialakított 

és fenntartott kert csatlakozik az épülethez. Felül kell vizsgálni növényzetüket és meg kel határozni a 

szükséges teendőket.  
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A foltszerű belterületi zöldfelületi elemeket az utcai fasorok, az út menti növényzet kapcsolja össze 

egy térbeli rendszerré. A belterületi zöldfelületi rendszert a külterületi elemekkel, elsősorban a 

belterület közeli erdőkkel az oda vezető utak fásításával szükséges összekötni, ez a kapcsolati elem 

jelenleg hiányos Csorna város zöldfelületi rendszerében. E zöldfelületi hálózat a vízfolyásokkal és 

kísérő növényzetükkel integrációja jelenleg hiányos, vagy esetleges. 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A város zöldfelületi borítottsága elsősorban a régebbi, beállt családi házas zónában, illetve a 

lakótelep területén kedvező. A sűrű beépítésű, történetileg kialakult, többnyire zártsorúan beépült 

belvárosi részben alacsony a zöldfelületi borítottság. A történeti városmagban és annak határán 

található nagyobb kiterjedésű közterületi zöldfelületeknek (Vilmospark), a fásított utcáknak, 

köztereknek, valamint a zöldfelületi borítottsággal rendelkező intézménykertnek és egyházi, szakrális 

jelentőségű kerteknek köszönhetően (Premontrei Park) a szűken vett Belvárosban és környezetében 

sok irányban érezhetjük magunkat zöld környezetben, azonban ezek minősége, berendezéseinek 

hiánya az élvezhetőséget jelentősen rontják. 

Alacsony növényborítottság többnyire csak a város déli, délnyugati részén kialakult gazdasági 

területeken figyelhető meg. A déli területek alacsony zöldfelületi ellátottsága azonban városkapu 

szerepe miatt hangsúlyos szerepet játszik a településkép megítélésében az ide látogató szemében is. 

Az egy lakosra jutó zöldterület nagysága Csornán 25,8 m2, ami lényegében változatlan évek óta. Ez az 

érték, mind járásközponti, mind megyei, mind országos összehasonlításban átlag felettinek 

mondható. 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény kimondja, hogy a 

településen külön jogszabály szerint zöldterületeket, véderdőket kell kialakítani. Az önkormányzatok 

feladata lett a település környezetének harmonikus kialakítása, védelme. 

A Vilmos park területén több használatban lévő létesítmény található: a vízműtelep területén 2 

ivóvíznyerő kút, a KRESZ-pálya, játszótér, tó, sétáló utak padokkal. 

A KRESZ-pálya és a mellette lévő játszótér nem elég kihasznált. A terület elgazosodott a pálya 

irányítórendszere, burkolati jelei nem láthatók. A létesítmények így nem használhatók 

rendeltetésüknek megfelelően. A tó több embernek nyújt kikapcsolódást, nyáron a horgászoknak, 

télen a korcsolyázóknak. A megközelítését jelentősen megnehezíti a sűrű, buja növényzet. 

A jelenlegi sétálóutak és padok használhatatlanok a terület alacsony fekvése miatt, hiszen a nagyobb 

esőzésekkor víz borítja a park területét. Emiatt az oda kiültetett tujasor is kipusztult. 

A Vilmos-park területén a helyzetéből és a környezetéből adódó lehetőségek figyelembe vételével 

komplex szolgáltatási rendszer létrehozását tervezi az önkormányzat, mely megfelelő 

szórakozóhelyet biztosít a fiatalok számára, mind az aktív pihenést, az egészség megőrzését szolgálja.  

A településen belüli zöldfelületi funkciók – túl a városökológiai vagy esztétikai vonatkozásokon a 

viszonylag kedvező zöldfelületi borítottság ellenére sem gazdagok 
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata3 

Csorna város Kapuvárhoz hasonlóan két tipikus kisalföldi mezővárosunk, Pápa vagy Magyaróvár, 

amelyek szerkezete bizonyos mértékig az alföldi mezővárosokéhoz hasonló, vannak azonban fontos 

különbségek is. A különbségek több tényezőre vezethetők vissza. Ilyen, hogy az Észak-Dunántúl a 

török időkben nem volt hódoltsági terület, ugyanakkor az itt található települések sem mentesültek a 

török pusztítástól, pl. Bécs sikertelen ostroma után. Fontos az is, hogy a kisalföldön nem az Alföld 

esetében ismert tanyás szerkezet alakult ki, sajátos társadalmi szerkezettel, hanem a török után 

kialakuló földesúri nagybirtokokon a majorsági gazdálkodás terjedt el. Ez a helyenként előforduló 

formai hasonlóságok mellett abban különbözik lényegesen a tanyáktól, hogy utóbbi paraszti 

képződmény, míg a majorságokat a földesurak hozták létre, gyakran a török által elpusztított falvak 

helyén, ahol helyet találtak a gazdaság igazgatásához szükséges épületek és alapvető munkásságának 

lakóépületei, esetleg kisebb templomok, kápolnák is. 

A településszerkezet formálódására természetesen a vízrajzi adottságok is erősen determinálóak 

voltak, főképpen a településfejlődés elején. A Rábaköz és a Hanság peremén fekvő Csorna esetében a 

magasabban fekvő földnyelven található a település központja. Az I. katonai felmérés térképén 

megfigyelhető még hogy ezek a vízrajzi „kényszerek” még mennyire élőek voltak a 18. század végén, 

illetve hogy a Győr–Sopron országút nyomvonala még korántsem rögzült, s nem volt még 

városszerkezetet meghatározó szerepe (1.14–1. ábra). 

 

1.14–1. ábra. Csorna az I. katonai felmérés térképén (1763–1787). 
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/) 

 

                                                           
3
 Forrás: Lenner T: Historical geography of Csorna town. In: Csapó T. – Kocsis Zs. Nagyközségek és kisvárosok a 

térben. IV. Településföldrajzi Konferencia, Szombathely, 2008. pp. 231-242.; Somfai A: Kisalföldi és alföldi 
mezővárosok különbsége, kisvárosi értékek védelme. Tér és Társadalom 16. (2002) 1. pp. 59-98. 
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A város központjában láthatók az egyházi épületek, ugyanakkor a földesúri központ még nem 

kivehető, hacsak nem a rendházzal szemben lévő, lazán elhelyezkedő házcsoport nem azt mutatja. 

Viszont a források szerint bizonyos, hogy a földesúri birtok irányításához kapcsolódóan Csornán is 

kialakult az ún. belső major, ehhez kapcsolódott a 19. század közepi kataszteri térképen olvasható 

Bárány-tilos, vagy Pálmajori legelő, a mai Vilmos park elődje. Itt már jól láthatóak a belső major 

földesúri épületei (1.14–2. ábra). Csornán tehát további sajátosság, hogy a kettős, világi (földesúri) és 

egyházi (premontrei) irányítás, illetve birtokmegoszlás – amely a polgári közigazgatás rendezéséig, 

1871-ig a közigazgatási különállásban is testet öltött – a település szerkezetére is jelentős hatást 

gyakorolt. A keleti részt Prépostszernek, a kisebb nyugati részt Hercegszernek hívták, előbbi 

épületállományának, karakterének formálásába a 18. század elején beköltöző német telepesek is 

szerepet vállaltak (mai Andrássy utca). A belső major és a premontrei épületegyüttes egy lazább 

településszövetet képezett, amely a mai kor szerencséjének kovácsa volt: a belváros tágas, magas 

zöldfelület-ellátottságú térségként maradt fenn. 

 

1.14–2. ábra. Csorna a Habsburg kataszteri felmérés térképén (1860k). 
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/) 

 

Ugyanakkor a mai városrészek elnevezésében ezek a földrajzi nevek már nem maradtak fenn. Ma a 

belváros megkülönböztetése mellett gyakorlatilag az országút – amely a kataszteri térképen már jól 

látható, hiszen 1835-ben épült – északi és déli felét jelölik Alsószer, illetve Felsőszerként. Alsószer 

három főutcája, illetve telekvégeinek két „szerviz utcája” a legkorábbi térképen is jól látható, 

Felsőszer viszont inkább egyutcás jelleget mutat, , amely egy, később két keresztutcával csatlakozott 

a központhoz. Mindkét rész kialakulása a törökvész elmúlta utánra tehető.  

A 19–20. század eleji fejlődésben meghatározónak bizonyult, hogy a koncentrálódó nagybirtok, az 

elmaradó földosztás miatt lakótelek és földínség alakult ki, így a településszerkezet sűrűsödése indult 

meg. A mezővárosok építészetében a földesúri törekvések, így pl. Csorna esetében a premontreiek 

építkezései településszerkezetileg irányadónak, formailag mértékadónak bizonyultak. A 

polgárosodás, és a közigazgatásilag megerősödő járásközpontok közcélú építkezései nyomán városias 

központok épültek a 19–20. század fordulóján. Az 1.14–3. ábrán, a II. katonai felmérés térképén már 

látható a győri vaspálya vasútállomása, amely az alsószeri rész városias fejlődését ösztönözte, vagyis 
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ez a térkép valójában 1876 után keletkezett. A III. katonai felmérés térképlapja valamelyest láttatja az 

említett fejlődést, itt a házak már a vasútig érnek, de kisebb területi bővülést minden irányban 

megfigyelhetünk (1.14–4. ábra). 

 

1.14–3. ábra. Csorna az II. katonai felmérés térképén (1806–1869). 
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/) 

 

A századfordulóra tehát kialakult a fő tér palotasora, a téglagyárak agyaggödreit túllépve pedig 

kialakították Kiscsorna sakktáblás településrészét, de a 20. század során további parcellázások 

történtek – elsősorban a város északi részén –, így a Vilmos parktól északra, a Felsőszertől 

északkeletre és a belvárostól keletre. A vasútvonalat viszont lényegében máig nem lépte túl a város. 

 

1.14–4. ábra. Csorna az III. katonai felmérés térképén (1869–1887). 
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/) 
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A szocializmus időszakának városépítészete – ahogy már utaltunk rá – a belváros képének 

átformálásával, „modernizálásával” tette le a névjegyét. A mai Szent István téren (korábban 

Szabadság tér) a várossá nyilvánítás után felépült a városháza sokszögű épülettömbje és az ún. 

felsőszeri lakótelep. Átellenben pedig a rábaközi áruház modern homlokzata hirdette az új kor 

építészetét. 

1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Csorna város területe 9173 hektár, ebből belterület 710, külterület 8463 hektár. A város beépítésre 

szánt területei a helyi építési szabályzat szerinti kategóriákra oszlanak (ld. részletesebben az 1.6. 

fejezetben). A belterület nagysága a település egész területéhez képest 8%-ot tesz ki. A jelenlegi 

demográfiai trendek figyelembevételével feltehető, hogy a településszerkezeti terv által kijelölt 

lakóterületi tartalékterületek közül keveset kell majd a tervezési időszakban belterületbe vonni, 

hiszen a jelenlegi lakóterületeken is áll még rendelkezésre szabad, beépítetlen telek, másrészt az 

építési igények leromlott épületek cseréjével is kielégíthetők. A belterületen is sok emellett a 

beépítésre nem szánt terület, hiszen a város zöldterületi ellátottsága közepesnek mondható. A 

külterületeken a majorok területe számít beépítésre szánt területnek, ezen belül is Földsziget és 

Csatárimajor egyéb belterület, ahol még sok szabad terület áll rendelkezésre. Tehát ha valami okból a 

kiöltözés igénye, a szuburbanizáció folyamata felerősödne a helyi lakosság körében, akkor ezek teret 

tudnak nyerni a jelenlegi belterületi határok között. A további belterület (lakóterületek) növelése 

sem városüzemeltetési, sem környezeti szempontokból nem indokolt tehát. 

1.14.1.3 Funkció vizsgálat 

A városi funkciókat hordozó épületek elhelyezkedése a városban az alábbiakban jellemezhető. A 

város sajátossága, hogy intézményei közül a legtöbb belvárosi elhelyezkedésű kezdve a sort az 

egyházi épületektől, a városi közigazgatási épületeken, Margit kórházon, városi sporttelepen át a 

Liget utcai temetőig és a Tesco-ig. Ez részben a fenti fejezetben vázolt településszerkezeti fejlődésnek 

köszönhető. A város iskolái viszonylag szórtan helyezkednek el a belváros határmezsgyéjén: 

Széchenyi iskola: Árpát út, Hunyadi gimnázium: Soproni út, Csukás szakiskola: Bartók Béla utca, 

Rákóczi iskola: Andrássy utca, Kossuth szakiskola: Kossuth utca.  

A külső lakóövezetek sok esetben ezért funkciószegényebbek (pl. Kiscsorna, Felsőszer), különösen 

kiemelhető ez a külterületi egyéb lakott helyek esetében (Földsziget és Csatárimajor). 

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

A városban a következő barnamezős területek találhatók: 

 volt élelmiszeripari létesítmény, Bartók Béla út 

 volt Malom, Erzsébet királyné út 

 volt Mofém épületek, Ipari Park 

 volt Richards, Kórház utca 

1.14.1.5 Konfliktussal terhelt területek 

Ld. 1.14.4 fejezet! 
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1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A város telekstruktúrája a városszerkezeti sajátosságok tárgyalásakor említetteknek megfelelően 

alakul. Szabálytalan, az útifalvakra jellemző teleklábas szerkezetet találjuk a belváros egyes részein, 

illetve Alsószer és Felsőszer magjaiban. A belvárosban a belső majorsági és a prépostági tömböt a 

szocialista városépítés ún. úszótelkekkel alakította át, ezekhez hasonló morfológiai elem a pavilonos 

elrendezésű kórház telke is. A Szent István tér déli oldalán találjuk a legsűrűbb telekrajzolatot is. Itt és 

az Alsószer északi felén gyakoriak a besűrűsödés jeleit mutató telektömbök, ahol a telek hosszában 

több épületrész található egymás mögött, de gyakran a telkek is felaprózódtak. Különösen a 

felsőszeri részben gyakori viszont, hogy tágas tömbbelsők jellemzik a telektömböket, ami a 

zöldfelületi ellátottságra van kedvező hatással. A városközponttól kifelé távolodva a lakótelkek 

hosszúsága, részben nagysága a szalagtelkes részeken általában megnő, illetve a mérnökileg kiosztott 

részeken szabályos struktúrák jellemzőek, itt a végletet Kiscsorna sakktáblás alaprajza jelenti. 

   

   

   

1.14–4. ábra. Tipikus telekstruktúrák Csornán (belváros, Alsó- és Felsőszer, külvárosok) 
(Forrás: Csorna város alaptérképe – az Önkormányzat tulajdonában) 
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1.14.3 Az épített környezet értékei  

Csorna városában meglehetősen kevés műemléki védettséget élvező épület található. Ezzel 

összefüggésben nincs a településen műemléki jelentőségű terület, történeti kert és világörökségi 

terület sem. Ugyanakkor a megyei területrendezési terv meghatározása szerint Csorna történeti 

településnek számít. 

1.14.3.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A településszerkezeti terv számtalan régészeti lelőhelyet ábrázol tervlapján, a belvárosban, a Szent 

István tér körüli lelőhelyen kívül a várost körbeveszik a régészeti területek, különösen sok régészeti 

terület övezi a gyorsforgalmi utak elkerülő szakaszait. Csorna településén a Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása szerint 62 régészeti terület 

található.  

1.14.3.2 Műemlék, műemlékegyüttes 

Csorna város egyetlen műemléki együttese a premontrei rendház és templom. A 16. sz.-i eredetű 

épület fő építési korszaka a késő barokk, 1802-1808 között. Lépcsőházban négy szobor található a 19. 

sz. első feléből. Nagytermének festése a 19. sz. első negyedéből származik. Az épület jó állapotban 

van, nemrég felújításon esett át. A római katolikus templom (volt premontrei templom) középkori 

eredetű, 16. századi épület, amelyet a 19. sz. elején barokk stílusban teljesen átépítettek. A templom 

előcsarnokában Szt. Mihály dombormű látható a 13. sz. első feléből. Berendezése: barokk főoltár és 

szószék 1780, illetve 1790 környékéről. További szakrális, műemléki védelem alatt álló épület a 

Nepomuki Szt. János-kápolna és -szobor. A szobor 18. századi barokk, az épület 1888-ban készült. 

Egyéb, műemléki védelem alatt álló építmények: 

 Kőkereszt, copf, 1799. Tersántzky E. sírköve, 1831. 

 Kőkereszt, copf, 1799. 

 Mária-oszlop, rokokó, 1757. 

 Szent Donát-szobor, rokokó, 1818. 

1.14.3.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők. Helyi védelem 

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2006. (V. 15.) rendelettel fogadta el az épített 

és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló szabályzatot, amelyet később két 

alkalommal módosított. A rendelet célja a műemléki védelem alatt nem álló, ám helyi építészeti, 

helyi történelmi, identitásformálás szempontjából fontos építészeti emlékek, illetve a település 

építészeti karakterének megőrzése, így a mezővárosi építészeti múlt karakteres elemeinek, a főtéri 

palotasor, a városi házak, és a város történeti külvárosi magjaiban a falusias karaktert őrző házak 

védelme. 

A helyi védelemre vonatkozó szabályok kiterjednek a helyi védelem alá vont épületek 

tömegformálására, tetőzetére, homlokzatára, színezésére. Védett utcakép esetén a meglévő 

épületek felújítása, átépítése csak a szomszédos két épület karakterének figyelembevételével, az 

eredeti építészeti stíluselemek felhasználásával lehetséges.  
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A szabályzat példaértékűen határozott arról is, hogy a 85-86-os főutak közös szakaszáról látható 

módon óriásplakátokat nem lehet elhelyezni, kivéve a városi jelentőségű, közérdekű ideiglenes 

hirdetményeket. A jegyző a településkép védelmében elrendelheti az egy épületben lévő 

üzlethelyiségek kirakatainak, portáljainak, illetve az épületek és környezetüknek összehangolt 

műszaki tervezését, továbbá egyes épületek helyreállítását szolgáló munkákat is. A helyi értékek 

felújítására pályázni lehet az Önkormányzatnál. 

A rendelet és módosító rendeletei településképi védelemben részesítették az ún. Palota-sor és 

környékének 19-20. századi városias beépítésű területét: Erzsébet királyné utca 2., Szent István tér 

29-33. számú házak, Mártírok tere 6, 7., Soproni út 65–75. Emellett helyi tájérték védelem alá vonták 

a Premontrei parkot. A helyi védelem alá vont épületek között találunk: 

 Oromfalas, árkádos gazdaházak (Arany J., Dózsa Gy., Kossuht utcákban, 11 db) 

 Mezővárosi polgárházak (Andrássy, Arany J., Dózsa Gy., Soproni, József A., Prépost utcákban, 

12 db) 

 Városi kiskastélyok (Erzsébet királyné, Kossuth, Köztársaság utcák, 4 db) 

 Városi házak (Laky D, Erzsébet királyné és Soproni utcák, 12 db) 

 Középületek (11 db) 

 Gazdasági épületek (1 db) 

A rendelet védelmét a településképi bejelentési eljárásról szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati 

rendelettel terjesztették ki azon építési munkákkal kapcsolatban, amelyek építésügyi hatósági 

engedélyhez nem kötöttek. Ehhez településképi bejelentési eljárás indításához kötötték az alábbi 

tevékenységek végzését a város területén: 

 meglévő épületek homlokzatának felújítása, megváltoztatása, akkor is ha az a nyílászárók 

méretét nem érinti, de a nyílászárók osztását, a homlokzati felület anyagát, felületképzését 

vagy színét érinti 

 a meglévő épület közterületről látható homlokzatához illesztett elő tető építése, bővítése, 

átalakítása 

 a meglévő épületek tető felújítása akkor is, ha az a tartószerkezetet nem, de a tetőfedés 

anyagát színét vagy a tetősík ablakok beépítést, elrendezését érinti 

 meglévő épületek, építmények önálló rendeltetési egységei számának, vagy az építmények 

rendeltetésének – épület egy részére vagy az épület egészére vonatkozóan – 

megváltoztatása, különösen, ha az telephely engedélyezési eljárást teszi szükségessé, ha a 

korábbi rendeltetéshez képest környezetvédelmi (zaj- és légszennyezés) szempontból 

kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli 

gépjármű forgalmat, az előírásoknál többlet parkolóhelyek kialakítását, a közterületi 

csatlakozás megváltoztatását (ha a közúti, gyalogos vagy kerékpáros forgalmat 

veszélyeztetheti) teszi szükségessé 

 a jogszabály szerint építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött reklámok, cégérek, hirdetők, 

valamint transzparensek elhelyezése magán- és közterületen, külön reklámhordozón, 

épületek homlokzatán, ingatlanok kerítésén (kivéve akkor, ha fennállása 6 hónapot meg nem 

haladó, ideiglenes jellegű) 
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 építmény, jelzőtábla (a szabványos közlekedési jelzőtábla kivételével), szobor, emlékmű, 

kereszt, emléktábla elhelyezése közterületen, amennyiben annak talapzatával együtt mért 

magassága nem haladja meg a 3,0 métert 

 a telek természetes terepszintjének megváltoztatása 1,0 méter vagy annál kisebb mértékű, 

végleges jellegű megváltoztatása a telekhatár mentén 3,0 méteres sávban 

 a telek közterület felőli határán kerítés építése, szerkezeti változást eredményező felújítása, 

kerítéskapuk áthelyezése és létesítése 

 elektronikus hírközlő építmény (közműpótló műtárgy, műtárgynak minősülő antennatartó 

szerkezet) létesítése, akkor is, ha annak bármely irányú mérete meghaladja a 3,0 métert, de 

nem éri el a 6,0 métert 

 meglévő szerkezetre antenna felszerelése, akkor is, ha az antenna bármely irányú mérete 

meghaladja a 2,0 métert, de nem éri el a 4,0 métert 

 

1.14–5. ábra. Településképi bejelentési eljárás alá vont belvárosi terület 
(Forrás: 2/2014. (I. 21.) Ör. rendelet) 

 

1.14.4 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A városban különféle súlyosságban fordulnak elő településképi, környezet és területhasználati 

konfliktusok. 

A Vilmos park régóta tervezett fejlesztés tárgyát képezi ugyanis gazdag növényállománya ellenére 

infrastruktúrája meglehetősen leromlott, hiányos. A terület vízrendezési problémával is terhelt, sok a 

vízállásos, belvizes időszak a csapadékvíz-elvezető rendszer hiányosságai miatt. Mély fekvésű terület: 

a Tesco áruház felől is ide érkeznek a lefolyó csapadékvizek. 

Szót érdemel a városperemek, városkapuk állapota is, amelyek a legtöbb területen falusias külsővel 

jellemezhetők. Igazán problematikusnak a város déli, illetve kisebb mértékben a keleti fele 

tekinthető, ahol az ipari funkció pazarló, rendezetlen területhasználattal jellemezhető. Ezeken a 

területeken az elkerülő gyorsforgalmi utak megjelenése, hatása a város szerkezeti fejlődésére 

igencsak markáns lesz, amelynek iránya az építkezés előrehaladtával fokozatosan bontakozik ki. A 

közlekedési terek nagyfokú térnyerése izolációs hatással fog járni város és környéke vizuális 

kapcsolatrendszerére, ugyanakkor kellő figyelem mellett a város peremeinek rendeződését is maga 

után vonhatja. 
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Rekultiválandó területnek felhagyott, helyenként hulladéklerakással is terhelt kavicsbányák, 

homokbányák, agyagbányák számítanak, ezek részletes adatai a környezetvédelmi programban 

vannak felsorolva. Ugyancsak rekultiválandó terület volt a Gyöngyös majori Regionális Hulladéklerakó 

területe. Erre, mint említettük fentebb, a város mosonmagyaróvári gesztorsággal a város 3 md 

Forintos pályázatot nyert. 

További konfliktus forrást jelenthetnek az ipari üzemek zaj, rezgés és porszennyezésük révén. Ez 

különösen a Tondach és a Hantech gyár esetében kerülhet elő, mivel ezek a telephelyek városon 

belül, ipari zárványként helyezkednek el. 

Az épített környezet helyzetét összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Csorna tipikus magyarországi 

településnek tekinthető, épületállomány magán hordozza a városfejlődés különböző időszakainak 

tipikus jegyeit, törekvéseit, amelyben a városiasodás, a várossá válás igen hangsúlyos elem. 

Megtalálhatók az agártársadalmi, a polgárosodás és a szocialista modern korszakok sajátos 

épülettípusai az oromzatos parasztházaktól a lakótelepekig. Az épületállomány vegyes állapotban 

van, a belvárosban az átmenő forgalom, a külsőbb lakóterületeken az elöregedés rontja az 

épületek állapotát. A város felismerve épített örökségének szerepét, veszélyeztetett állapotát, 

korszerű rendeleteket alkotott a helyi védelem foganatosítására. 
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1.15 KÖZLEKEDÉS 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Csorna járását a páneurópai közlekedési hálózatba a IV Drezda- Budapest- Isztambul eleme kapcsolja 

be a hálózatba. Az országos közlekedési hálózatok erőteljesen Budapest irányúak. A különböző szintű 

térségi központok elérhetősége jónak mondható, amik megközelíthetőek gépjárművel, autóbusszal 

vagy vasúttal (1.15–1. ábra és 1.15–1. táblázat). 

 

 

1.15–1. ábra. Csorna járás közlekedési hálózata 
Adatok forrása: utadat.hu 
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1.15–1. táblázat. Különböző szintű térségi központok elérhetősége 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége személygépkocsival 

Központok Útvonal Távolság 
Átlagos utazási 

idő 
Átlagos utazási sebesség 

Megye székhely – Győr  Autópálya nélkül 31,7 km 26 perc 73 km/h 

Régió központ – Győr  Autópálya nélkül 31,7 km 26 perc 73 km/h 

Főváros – Budapest  M1 154,5 km 89 perc 104 km/h 

Főváros – Budapest  Autópálya nélkül 173,8 km 144 perc 72 km/h 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusszal 

Központok Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Megye székhely- Győr  32,1 km 38 perc 51 km/h 69-79 

Régió központ – Győr  32,1 km 38 perc 51 km/h 69-79 

Főváros – Budapest  205,3 km 225 perc 55 km/h átszállással 3-3 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági vasúttal 

Központok Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Megye székhely – Győr  31,0 km 26 perc 72 km/h 20-20; átszállással 1-3 

Régió központ – Győr  31,0 km 26 perc 72 km/h 20-20; átszállással 1-3 

Főváros – Budapest  162,0 km 110 perc 88 km/h 10-9; átszállással 18-16 

 

1.15.2 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. 

Csorna járás területén a 85. sz. II. rendű főút és a 86. sz. II. rendű főút halad végig, érintve a térség 

központját és innen éri el az osztrák határt. Ebből kifolyólag a városban nagy az átmenő forgalom, ez 

2013-as adatok szerint 11 ezer egységjárművet és ebben 2700 tehergépjárművet jelent. 

Elsőrendű főút nem érinti a települést, de a másodrendű főutakkal könnyen megközelíthető az M1 

autópálya. 

85 sz. Győr-Nagycenk települést összekötő II. rendű főút 

Csornán belül a Soproni út nevet viselő főút Nyugat és Keleti irányban szeli ketté a települést. A járási 

központon belül 2x2 sávos, lakott területen kívül 2x1 sávos aszfalt burkolatú út. Az M1 autópálya a 

főút használatával közelíthető meg. 

86 sz. Rédics- Szombathely- Mosonmagyaróvár településeket összekötő II. rendű főút 

A településen belül a Thököly út- Soproni út-Bartók Béla út neveket viselő főút Észak és Déli irányban 

szeli ketté Csornát. A főút 2x1 sávos, aszfalt burkolatú út. 
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Andrássy utca: 

A 8512 sz. Csorna-Barbacs összekötő út a település nyugati részén fekszik. 2x1 sávos, aszfalt 

burkolatú, felfestés nélküli, rossz állapotban lévő út. 

Aradi utca: 

A 84308 sz. Csorna állomáshoz vezető 2x1 sávos aszfalt burkolatú út. A település déli részén fekszik. 

 

1.15–2. ábra. Csorna belterületi közút hálózata 
(Adatok forrása: openstreetmap.hu) 

 

Csorna és a járási települések között a gépjárművel való közlekedés eljutási idejét és távolságát az 

1.15–2. táblázat foglalja össze. Jól látszik, hogy bármelyik településre a járásközpontból könnyen el 

lehet jutni. A közutak hosszát a járási központ és a járási településekre vonatkozóan az 1.15–3. ábra 

mutatja be. 
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1.15–2. táblázat. Járási települések elérése Csornáról gépjárművel 

Járás települései Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség 

Acsalag 9,9 km 10 perc 59 km/h 

Bágyogszovát 11,3 km 14 perc 48 km/h 

Barbacs 5,1 km 6 perc 51 km/h 

Bodonhely 15,7 km 21 perc 45 km/h 

Bogyoszló 12,1 km 13 perc 56 km/h 

Bősárkány 9,0 km 9 perc 60 km/h 

Cakóháza 14,1 km 15 perc 56 km/h 

Dör 5,3 km 6 perc 53 km/h 

Egyed 17,4 km 19 perc 55 km/h 

Farád 4,1 km 5 perc 49 km/h 

Jobaháza 7,2 km 11 perc 39 km/h 

Kóny 9,3 km 9 perc 62 km/h 

Maglóca 8,2 km 8 perc 62 km/h 

Magyarkeresztúr 18,1 km 20 perc 54 km/h 

Markotabödöge 14,4 km 14 perc 62 km/h 

Páli 20,9 km 22 perc 57 km/h 

Pásztori 11,1 km 13 perc 51 km/h 

Potyond 13,9 km 16 perc 52 km/h 

Rábacsanak 13,9 km 15 perc 56 km/h 

Rábapordány 11,1 km 13 perc 51 km/h 

Rábasebes 24,7 km 25 perc 59 km/h 

Rábaszentandrás 21,3 km 23 perc 56 km/h 

Rábatamási 8,4 km 11 perc 46 km/h 

Rábcakapi 12,3 km 13 perc 57 km/h 

Sobor 24,2 km 26 perc 56 km/h 

Sopronnémeti 13,3 km 15 perc 53 km/h 

Szany 18,7 km 18 perc 62 km/h 

Szil 15,0 km 15 perc 60 km/h 

Szilsárkány 9,7 km 10 perc 58 km/h 

Tárnokréti 15,5 km 18 perc 52 km/h 

Vág 22,5 km 25 perc 54 km/h 

Zsebeháza 19,0 km 21 perc 54 km/h 
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1.15–3. ábra. Járási települések közútjainak hossza 
(Adatok forrása: KSH, 2013) 

 

Baleseti mutatók alakulása 

A közúti baleseti mutatók Csornán és a járási településeken jóval az országos, megyei és régiós átlag 

alatt találhatóak meg. 2011-ben közel háromszor akkora volt a balesetek száma Csornán,mint az 

előző évben, amikor megnőtt a személygépjárművek, kerékpáros és motorkerékpáros okozta 

balesetek száma (1.15–4. ábra). 

 

1.15–4. ábra. Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve 
(Adatok forrása: KSH, 2013) 
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Motorizációs mutatók 

A település motorizációs mutatói – ahogy korábban tárgyaltuk – (350 személygépkocsi/1000 fő és 60 

tehergépkocsi/1000 fő) az országos (308 és 48), a régiós (341 és 55) és a megyei (332 és 58) átlag 

felettiek. 

Csorna évente forgalomba helyezett gépjárműveinek száma alulmarad az országos, a megyei és a 

régiós tendenciákkal szemben. 2010-ig csökkenő, majd innentől növekvő tendenciát mutat országos 

és települési szinten is az értékek (1.15–5. ábra). 

 

1.15–5. ábra. Évente forgalomba helyezett gépjárművek száma 
(Adatok forrása: KSH, 2013) 

 

Az elmúlt években a településen folyamatosan csökken a benzinüzemű gépkocsik aránya (2005-ben 

82%-ról 2013-ben 71%-ra) és emelkedik mind a gázolaj (18%-ról 29%-ra), mind az egyéb üzeműeké 

(0%-ról 1%-ra). Ez a tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei tendenciákkal. 

Csornán a fő közúti közlekedési útvonal a 85 sz. és 86 sz. II. rendű főutak. A település a járási 

terület közepén helyezkedik el és a főutaknak köszönhetően mindegyik járási település könnyen 

megközelíthető gépjárművel. 

1.15.3 Közösségi közlekedés 

A távolsági közlekedés meghatározója a távolsági autóbusz közlekedés, de vasúti csomópont révén a 

vasúti közlekedés is biztosítja a több megye megközelíthetőségét. Helyi autóbusz közlekedés nincs 

Csorna településen. 

1.15.3.1 Közúti 

A buszpályaudvart a József Attila utcából lehet megközelíteni. A pályaudvar egy irányba körbejárható. 

A peronsziget körül, ahol a felvételi épület található, helyezkednek el az induló állások 

párhuzamosan. A tároló állások szintén párhuzamosam helyezkednek el az egyirányú út bal oldalán. 
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Helyközi közösségi közlekedés 

A városi, a térségi és a távolabbi települések közötti utasforgalmat a helyközi és távolsági járatokkal a 

Kisalföldi Volán Zrt. biztosította 2015 január 1-ig, ami beolvadt a Északnyugat-Magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt.-be. 

A helyközi közlekedés minden járási települést elér, de a szolgáltatási színvonala eltérő. Az 1.15–3. 

táblázat mutatja be az egyes települések elérhetőségét. 

1.15–3. táblázat. Csorna elérhetősége a járás településiről helyközi autóbusz járattal 

Járás települései Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Acsalag 15,0 km 24 perc 38 km/h 8-9; átszállással 5-5 

Bágyogszovát 10,9 km 15 perc 44 km/h 10-8; átszállással 6-4 

Barbacs 8,0 km 13 perc 37 km/h 8-12; átszállással 4-4 

Bodonhely 15,6 km 26 perc 36 km/h 8-7; átszállással 7-3 

Bogyoszló 13,2 km 20 perc 40 km/h 14-15; átszállással 1-0 

Bősárkány 9,2 km 15 perc 37 km/h 24-28; átszállással 2-3 

Cakóháza 25,5 km 37 perc 41 km/h 5-3; átszállással 7-9 

Dör 4,7 km 7 perc 40 km/h 16-13 

Egyed 16,1 km 23 perc 42 km/h 15-17 

Farád 4,2 km 7 perc 36 km/h 53-49 

Jobaháza 8,0 km 10 perc 48 km/h 16-15; átszállással 0-1 

Kóny 9,0 km 10 perc 54 km/h 56-57 

Maglóca 11,6 km 22 perc 32 km/h 11-7; átszállással 8-11 

Magyarkeresztúr 18,4 km 30 perc 37 km/h 12-12; átszállással 2-1 

Markotabödöge 21,5 km 35 perc 37 km/h 4-8; átszállással 13-4 

Páli 23,3 km 35 perc 40 km/h 12-13; átszállással 1-1 

Pásztori 10,8 km 16 perc 41 km/h 10-10; átszállással 4-3 

Potyond 14,7 km 23 perc 38 km/h 12-12; átszállással 1-1 

Rábacsanak 18,0 km 28 perc 39 km/h 19-16 

Rábapordány 11,5 km 15 perc 46 km/h 16-12; átszállással 1-0 

Rábasebes 31,5 km 48 perc 39 km/h 2-2; átszállással 4-3 

Rábaszentandrás 26,8 km 35 perc 46 km/h 6-6; átszállással 5-6 

Rábatamási 7,3 km 13 perc 34 km/h 48-47 

Rábcakapi 12,5 km 20 perc 38 km/h 8-13; átszállással 0-2 

Sobor 22,8 km 29 perc 47 km/h 6-6; átszállással 5-5 

Sopronnémeti 13,0 km 20 perc 39 km/h 8-11 

Szany 29,0 km 39 perc 45 km/h 12-11; átszállással 6-4 

Szil 17,0 km 24 perc 43 km/h 17-16; átszállással 0-1 

Szilsárkány 13,4 km 25 perc 32 km/h 24-25 

Tárnokréti 15,6 km 25 perc 37 km/h 8-9; átszállással 1-2 

Vág 28,2 km 42 perc 40 km/h 9-2; átszállással 7-3 

Zsebeháza 20,4 km 37 perc 33 km/h 3-5; átszállással 7-4 
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1.15.3.2 Kötöttpályás 

A 23 vágányból álló vasútiállomás a település déli részén fekszik, jelenleg is átépítés alatt van (2015). 

A települést érinti a 8 sz. vasútvonal, ami Győr-Sopron-Ebenfurth között közlekedik. A vasútvonalra 

jellemző, hogy a GYSEV fő vonala, ezenfelül egyvágányú és villamosított. A vonal kétvágányúsításának 

tervei a GYSEV tájékoztatása szerint elkészültek, az engedélyezési eljárás hamarosan megindul. Egy 

másik vonal a MÁV 14 sz. vasútvonala, ami Csorna-Pápa között közlekedik. Hegyeshalom–

Szombathely-vasútvonal, néhány éve a GYSEV üzemeltetésében, a 16 sz. vasútvonal szintén érinti 

Csornát, amelynek villamosítása 2015 közepére befejeződik. A következő ábrák mutatják be, hogy hol 

húzódnak a fent említett vasútvonalak (1.15–6-7. ábrák). 

 

1.15–6. ábra. 8 sz. vasútvonal 
(Forrás: upload.wikimedia.org) 

 

1.15–7. ábra. 14 sz. vasútvonal 
(Forrás: upload.wikimedia.org) 

 

1.15–8. ábra. 16 sz. vasútvonal 
(Forrás: upload.wikimedia.org) 

 

Az állomásra jellemző az időszakos jegykiadás, illetve, hogy a felvételi épületben a 

mozgáskorlátozottak számára kialakítottak emelőt és mosdót is. 

A Csorna állomásról nem mindegyik járási települést lehet megközelíteni vasúttal. Az 1.15–4. táblázat 

foglalja össze az eljutási időket és távolságokat. 

 

Vasúti szempontból Csorna település jó helyen fekszik, mivel három vasútvonal csatlakozik az 

állomáson. Ennek ellenére sem szolgálja ki az összes járási települést, így dominánsabb az 

autóbuszos közösségi közlekedés. 
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1.15–4. táblázat. Csorna elérhetősége a járás településiről vasúttal 

Járás települései Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Acsalag Nincs vasúti közlekedés! 

Bágyogszovát Nincs vasúti közlekedés! 

Barbacs Nincs vasúti közlekedés! 

Bodonhely Nincs vasúti közlekedés! 

Bogyoszló Nincs vasúti közlekedés! 

Bősárkány 10,0 km 10 perc 60 km/h 8-7; átszállással 1-2 

Cakóháza Nincs vasúti közlekedés! 

Dör Nincs vasúti közlekedés! 

Egyed 12,0 km 14 perc 51 km/h 2-2; átszállással 2-3 

Farád 4,0 km 4 perc 60 km/h 10-9 

Jobaháza Nincs vasúti közlekedés! 

Kóny 9,0 km 6 perc 90 km/h 13-13 

Maglóca Nincs vasúti közlekedés! 

Magyarkeresztúr 12,0 km 12 perc 60 km/h 8-8; átszállással 1-4 

Markotabödöge Nincs vasúti közlekedés! 

Páli 16,0 km 24 perc 40 km/h 8-8; átszállással 1-4 

Pásztori Nincs vasúti közlekedés! 

Potyond Nincs vasúti közlekedés! 

Rábacsanak 12,0 km 14 perc 51 km/h 2-2; átszállással 2-3 

Rábapordány 8,0 km 9 perc 53 km/h 2-2; átszállással 2-3 

Rábasebes Nincs vasúti közlekedés! 

Rábaszentandrás 19,0 km 24 perc 48 km/h 2-2; átszállással 2-3 

Rábatamási 7,0 km 7 perc 60 km/h 13-13 

Rábcakapi Nincs vasúti közlekedés! 

Sobor Nincs vasúti közlekedés! 

Sopronnémeti 9,0 km 8 perc 68 km/h 2-8; átszállással 2-4 

Szany 19,0 km 24 perc 48 km/h 2-2; átszállással 2-3 

Szil 9,0 km 8 perc 68 km/h 2-8; átszállással 2-4 

Szilsárkány Nincs vasúti közlekedés! 

Tárnokréti Nincs vasúti közlekedés! 

Vág Nincs vasúti közlekedés! 

Zsebeháza 12,0 km 12 perc 60 km/h 8-8; átszállással 1-4 

 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A járásban igen fejlett a kerékpáros infrastruktúra, Csornát leszámítva. A hálózat húzódik a Fertő-

tótól egészen a Szigetközig. Csorna határáig szinte ki van építve a kerékpáros hálózat, így a városnak 

érdeke lenne kapcsolódni ehhez. A Nyugat- Kelet irányú kapcsolat ki van építve a 86 sz. főút mentén 

kerékpárút és kerékpársáv formában. A település keleti részén a Thököly út-Soproni út körforgalomig 
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kétoldali kerékpársáv vezet végig. A Soproni úton a két körforgalom között kerékpárút vezet, a járdán 

felfestéssel elválasztva. Innentől Sopron felé egyoldali kerékpárút van kijelölve táblával. Ezen a 

szakaszon hiányoznak a felfestések az átkelőknél. A Szent István téren kijelölt kerékpársáv található. 

1.15.5 Parkolás 

A parkolási rendelet hatályába vont fizető-parkolóhelyek: 

1. Mártírok tere 

2. Soproni u. (Palotasor előtti parkoló öböl) 

3. Eötvös u. (Arany J. utcától a Kossuth utcáig, páros oldal) 

4. Erzsébet királyné u. (2- 14 szám előtt) 

5. Erzsébet királyné u.(Korona Üzletház előtt) 

6. Szent István tér (Soproni u. - Andrássy u. közötti útszakasz K-i oldala) 

7. Soproni út 54-58. szám előtt (Lottózó és Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 

8. Művelődési Ház épülete melletti burkolt terület, 

9. Volt Ruhagyár és Zeneiskola közötti szakasz 

10. Erzsébet királyné u. 14. számtól az Ifjúsági lakótelep közötti szakasz 

11. Ifjúsági lakótelep 

12. Arany János u.(Mártírok tere és Ifjúsági lakótelep közötti szakasz) 

13.  Soproni u. páros oldala (a Kossuth L. u. és a József A. u. közötti szakasz) 

14. Templom u. mindkét oldala 

15. Szent István tér társasházak előtti út jobb oldala (kollégiumtól a templom D-i 

oldaláig), 

16. Szent István tér (Városháza - Árpád u. közötti szakasz, a park Ny-i oldala), 

17. Kossuth Lajos utca É-i vége két oldala (un. Garzon szakasz), 

18. Laky D. utca D-i vége bal oldala 

 

 

.  
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

1.16.1 Víziközművek 

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

Az ivóvízellátás: a lakosság kielégítése ivóvízszabványnak megfelelő ivóvízzel. Magában foglalja a 

háztartások és intézmények ivóvízszükségletének és az ipari üzemek ivóvíz-minőségű vízre vonatkozó 

igényének kielégítése. 

Csornán 1963 óta működik a vízvezeték hálózat, először a Vilmos Parkban készült el egy 40 méter 

mélységű kút, és a hozzá tartozó hidrofor épület, amely a közeli tiszti lakásokat szolgálta ki. A 

vízhálózat hossza ekkor még csak 158 méter volt. A Vilmos Park kútjai ma már tartalék vízbázisként 

működnek. A vízellátást 1969 óta, a „Pannon-Víz“ Víz-, Csatornamű és Fürdő Rt. Csornai 

Üzemmérnöksége végzi. A Csornai Vízműtelep a Csorna-Kóny-Bősárkány regionális vízműrendszer 

részeként az alábbi településeket látja el ivóvízzel: Csorna, Farád, Dőr, Kóny, Enese, Bősárkány, 

Barbacs, Maglóca, Acsalag, Földsziget, Rábcakapi, Cakóháza, Markotabödöge, Tárnokréti, Fehértó, 

Bezi és Győrsövényház. Csornáról közvetlenül Farád és Dőr község, illetve Csatárimarjor kap ivóvizet 

(1.16–1. ábra). 

A város keleti részén található a Petőfi utcai vízműtelep, amely az 1970-es években létesült. Itt 

többszöri bővítés és átalakítás után jelenleg 2 db nagy vízhozamú, 2 db kisebb vízhozamú és kettő 

üzemen kívüli mélyfúrású kút, egy 1000 m³-es magastetős térszíni tározó, a 2009-ben megépült 

vastalanító épület 3 db Fermasicc vastalanító tartállyal, az 1988-ban készült üzemviteli 

szivattyúgépház, valamint egy 1993-ban épült 8 állású garázssor is található. A kutakból nyert 

nyersvíz vas- és mangántartalma határérték feletti, ezért szükséges vastalanító üzemeltetése. 

Üzemszerűen felváltva az 5. és 6. nagy vízhozamú – 2600-3000 liter/perc – kutak a vastalanítón 

keresztül – 4500 m³/d – biztosítják a termelést. A vízmű telepi tározón kívül a város központjában a 

Premontrei Part és a Park utca által határolt területen egy 200 m³-es magas tározó működik, melyet a 

gépházban üzemelő 4 db vízszintes tengelyű szivattyú lát el állandó nyomással frekvenciaváltó 

segítségével a kisebb nyomásingadozás érdekében. 

A kis kapacitású magas tározó miatt – áramszünet esetén csak egy órán keresztül biztosítja a 

víztorony a szükséges vízmennyiséget – a vízműtelepen egy automata aggregátor van kiépítve, mely 

emberi beavatkozás nélkül azonnal indul, és biztosítja a folyamatos áramellátást. Az 1000n m³-es 

térfogatú medencéből mindössze 700-750 m³ használható ki a hálózati szivattyúk jelenlegi magassági 

elhelyezkedése miatt üzembiztosan. A magastározó térfogata pedig az átlagfogyasztás 10%-át, a 

csúcsfogyasztás 6%-át biztosítja. A jelenlegi fogyasztási viszonyok mellett, valamint a több mint 45 

éves acélszerkezetű víztorony miatt minimálisan 500 m³-es magastározó térfogat lenne kívánatos. 

1991-ben az akkori magas nyári csúcs vízigény kielégítése miatt két új kút létesült a Vilmos-parkban. 

Ezt a két kutat nem használják folyamatosan, mert vízkezelés nélkül termelnek a hálózatra, és 

gáztartalmuk miatt kellemetlen szaghatást keltenek, csak üzembiztonság szempontjából van fontos 

szerepük. 

Csornán a vízellátás 100%-os, így Csorna minden lakosa ellátott ivóvízzel. A vízfogyasztás az utóbbi 

években a településen jelentősen csökkent, a 7800 m³-es, majd 4000 m³-es csúcsfogyasztás 
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napjainkra 2600 m³-re esett vissza. A jelenlegi átlagos vízfogyasztás 1800 m³/nap. Ennek egyik okát az 

emelkedő vízdíjakban kell keresni, ami egy másik szemponthoz, a takarékossághoz vezet.  

A vízkivételi művet és a nyomástartó tornyot NÁ 300-as vezeték köti össze. A hálózatban a víznyomás 

3-3,5 bar. A fővezetékek nagy része NA 200 és NA 150 méretűek. A hálózat jellemzően hurkolt 

jellegű, csak néhány helyen van rövid zsákvezeték. A vezetékek anyaga döntően azbesztcement 25% 

KPE és KMPVC. Az azbesztcement (az utak alatti átkötéseknél acél) anyagú vízvezeték hálózat 

élettartama vége felé közeledik – az acélcsövek élettartama 15-30 év, az azbesztcement 

csővezetékek 50-80 év után használódnak el –, ezért egyre gyakoribbak a csőtörések. Valamint a 

csőfalak érdessége miatt a lerakódások sokszor felkeverik egyes városrészeken az ivóvizet, és 

zavarosságot okoznak, tisztításuk, öblítésük jelentős időbe és vízmennyiségbe kerül, és egyre ezt 

gyakrabban szükséges elvégezni, akár évente többször is. A csőtörések és öblítések miatt jelentős a 

hálózati veszteség és ezzel nő a fenntartási költség is. A csőtörések miatt jelentős a hálózati veszteség 

és ezzel nő a fenntartási költség is. Az üzemeltető folyamatosan végzi a vezetékrendszer 

rekonstrukcióját, melynek során az azbesztcement és acél – bekötéseknél ólom – csöveket műanyag 

csövekre, az altalaji tűzcsapokat föld fettire cserélik. 

 
1.16–1. ábra. A Pannon-Víz Zrt. csornai üzemmérnökségének területe. 

Forrás: http://www.pannon-viz.hu 
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Csornán a háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége a KSH szerint 360 m3, az összes víz pedig 450 

m3 körül mozog, ahogy említettük, vélhetően időjárási okok is befolyásolják a fogyasztás 

mennyiségét. A közüzemi vízvezetékek hossza a városban KSH adatai szerint legutóbb 2009-re 

növekedett 1 km-rel, azóta 55,9 km-es a hálózat. A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya 97%. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés 

Az ivóvízellátás mellett a szennyvízgyűjtés is a „Pannon-Víz“ Víz-, Csatornamű és Fürdő Rt. Csornai 

Üzemmérnökségének a kötelezettsége, amelyet már az 1960-as évek vége óta lát el. Csornán az 

eleveniszapos rendszerű szennyvíztisztító telep 1973-ban kezdett el üzemelni a város északkeleti 

részén, a Keszeg-ér partján, amely a tisztított szennyvizet is fogadja. Akkor a város belső részén a 

többszintes épületek és a közintézmények részére készült el a gravitációs csatorna, a nagy fektetési 

mélységek elkerülése érdekében közbenső átemelők készültek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

nyomóvezetékek. A kilencvenes évek közepén a családi házas területeken is kiépült a 

szennyvízelvezető rendszer. Itt vákuumos gyűjtőrendszer létesült, a vákuumgépház a 

szennyvízátemelővel a Béke és a Tátra utca kereszteződésében van, a vákuumos rendszerben 

összegyűjtött szennyvizet innen a városi végátemelőbe vezetik nyomóvezetékkel. Ezzel a városban 97 

%-os lett a szennyvízelvezető rendszer kiépítése. Csornán a Virág utcában, Bartók Béla utca déli 

végén, továbbá a Vasutas utca nyugati végén nem épült szennyvízgyűjtő rendszer. Csatárimajor és 

Földsziget településrészek nem rendelkeznek szennyvízelvezető rendszerrel. Farád község szennyvize 

viszont a városi rendszerre érkezik a tisztítóműre. Az üzemeltető „Pannon-Víz” Zrt. Csornai 

Üzemmérnöksége tájékoztatása szerint 1500 m³/nap kommunális szennyvíz, 1200 m³/nap tejporgyári 

szennyvíz és 64 m³/nap szippantott szennyvíz befogadása történik. A szennyvíztisztító előtisztítás 

után a tejporgyári szennyvizet is fogadja. A szennyvíziszapot gépi víztelenítés, centrifugálás után a 

Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakóba szállítják. Folyamatos bővítések, fejlesztések 

eredményeképpen 1997-ben elkészült egy új, 2800 m³ kapacitású szennyvíztisztító telep. A felszíni 

vizek tekintetében a Keszeg-ér vízminőségének javítására a Pannon-Víz Zrt. elkészítette a 

szennyvíztisztító telep felmérését és fejlesztési koncepcióját, amely megállapította, hogy a normál 

üzemállapot biztosításához, illetve a tisztított víz élővízi befogadójára (Keszeg-ér) előírt szigorúbb 

határértékek miatt is szükséges a szennyvíztisztító telep fejlesztése, racionalizálása.  

A városban a csatornahálózat kiépítettsége 97 %-os, de a csatornahálózatra rá nem kötött 

területeken az elhasznált, szennyezett víz gyűjtése még a talajban kialakított szikkasztók, tárolók, 

emésztőgödrök segítségével történik. Ezek jó része azonban nem szakszerű módon van kialakítva, így 

nem látja el rendeltetésszerű feladatát. Az összegyűjtött szennyvizek eltávolítása szippantással 

történik, amelyet Csornán a Pannon-Víz Zrt. végez. A szolgáltatás rendjét és módját Csorna Város 

Önkormányzata többször módosított 24/1999. (VI.25.) számú rendelete szabályozza. Előírja az 

ingatlan tulajdonosának, használójának a folyékony hulladékokkal kapcsolatos feladatait. A 10 éven 

belül valószínűsíthető fejlesztések (keleti iparterület I. ütem, elhatározott tömbfeltárások 50%-a) 

szennyvizeit a kibővített kapacitású tisztítómű fogadni tudja, a későbbi fejlesztések szennyvizeinek 

kezelésében valószínűleg további kapacitásbővítésre lesz szükség. 

A KSH adatai szerint Csorna meglévő lakásállományára vonatkoztatva, a közüzemi szennyvízcsatorna-

hálózatba kapcsolt lakások aránya a 2000-es évek elején még 70% körül mozgott, mára ez az arány 

87,7%-ra növekedett. A csatornahálózat kiépítés legnagyobb fejlesztése még 2005-2006 között volt, 

amikor a hálózat hossza 13,1-ről 72,2 km-re nőtt, azóta csak kisebb, 2,5 km-es növekedés történt. A 

keletkezett szennyvíz mennyiségéről települési szinten a KSH szerint igen jelentős csökkenés ment 
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végbe az ezredforduló óta. 2000 és 2005 közöt még 860-880 ezer m3 szennyvizet vezettek el a 

kibocsátóktól, ez a szám mára 650 ezer m3-re csökkent. Ezen belül a háztartásoktól elvezetett 

szennyvíz mennyisége növekedett, 288 ezerről 335 ezer m3-re (1.16–1. és 2. ábra). 

 

1.16–1. ábra. Biológiailag és III. tisztítási fokozattal tisztított szennyvíz mennyisége, 2013 
(Forrás: Teir) 

 

1.16–2. ábra. Biológiailag és III. tisztítási fokozattal tisztított szennyvíz mennyisége, 2008. 
(Forrás: Teir) 
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1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A felszíni csapadékvizek alapvetően két befogadóba vezethetők. Az egyik a Pálmajori csatorna a 

Kapuvári Vízgazdálkodási Társulat, a másik a Keszeg-ér a Vízügyi Igazgatóság kezelésében. Csorna 

város csapadékvizeinek elvezetése a Keszeg-éren, valamint a – Kapuvári Víztársulat kezelésében lévő 

Pálmajori csatornán át a Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Kapuvár-Bősárkányi csatornán 

keresztül a Rábcába történik. Belvíz védekezési időszakon kívül a KÖVIZIG kezelésű csatornákba a 

vízbevezetés gravitációsan történik. Rendkívül fontos azonban megjegyezni, főként a Kapuvár- 

Bősárkányi csatorna esetében, hogyha belvízi helyzetben a Pálmajori csatorna vizét a befogadó 

magas vízállása miatt gravitációsan nem lehet bevezetni, mobilszivattyú telepítésével kell a 

vízátemelést megoldani, mely a Pálmajori csatorna üzemeltetőjének a feladata.  

A város egyik legnagyobb problémája napjainkig a nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés. A város 

területén jelenleg földalatti csőrendszerrel és felszíni árkokkal történik a csapadékvíz-elvezetése. Az 

árkok megfelelő lejtésviszonyok hiányában nem képesek a vizet levezetni. A kapubejáróknál vagy 

egyáltalán nincsenek átereszek, vagy zömében megrongálódtak, eltömődtek. A település mély 

fekvésű területein a talajvíz szintje meghaladhatja a terepszintet, így belvíz alakulhat ki. A belvíz 

okozta károk mérséklése és a gyors kárelhárítás érdekében a város vízkár-elhárítási tervet 

készíttetett. 

A csornai önkormányzat a belterületi vízrendezés korszerűsítésére, felújítására sikeresen pályázott a 

város északnyugati részén (Jázmin, Zrínyi, Táncsics utcák, stb.). A Vilmos parki tározó vízszintjének 

nagymértékű megemelkedése okozta problémát vízszintszabályozó műtárgy megépítésével oldják 

meg. Az önkormányzat megfelelő műszaki állapotba hozta a Szeder utcai átereszt és felújította a 

Toldi utcai nyílt árokrendszert. A külterületi árokrendszer kezelője korábban a Kapuvári vízitársulat 

volt, az önkormányzat döntése értelmében átadják a kezelői jogot az ÉDUVÍZIG-nek. Rendkívül fontos 

a külterületi árkok rendbetétele, mivel csak így lehet a belterületi részekről a csapadékvizet a 

befogadó Kapuvár-bősárkányi csatornába elvezetni. A meglévő utcákra jelölt gyűjtőutak esetében a 

kialakult szabályozási szélességek megtartása érdekében „szorítottabb” közmű elhelyezésre van csak 

lehetőség, így a nyíltárkos csapadékvíz elvezetés helyett csak zárt csapadékelvezetés létesíthető. A 

lakossági kérdőívek szerint kb. 50% tartja fontosnak a zárt csapadékelvezetést.  

Kiscsorna déli részén nyíltárkos csapadékvíz elvezetés van, és a jövőben is ezzel számolhatunk, a 

rendszer befogadója a téglagyári tavak. Kiscsorna északi felén a nyíltárkos csapadékvíz elvezetés 

befogadója a Laktanyai árkon keresztül a Pálmajori csatorna. 

Jelenleg a csapadékcsatorna rendszereket a kívánt biztonság korlátainak figyelembevételével a 

lehulló csapadék összegyűjtésére és elvezetésére méretezik, illetve alakítják ki. A klímaváltozáshoz 

alkalmazkodó csapadékcsatornázásnak nem csak a mostani, hanem az egyre szélsőségesebbé váló 

lefolyásokat kell fogadnia, emellett alkalmasnak kell lennie az esetlegesen előforduló csapadékhiány 

mérséklésére is. Célszerű lenne a korábbi IVS tanulmányterv felülvizsgálata, aktualizálása. A város 

csapadékelvezetési koncepciójánál célszerű lenne a fenti elveket figyelembe venni. 
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1.16.2 Energia 

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Csorna város villamos energia ellátása 120 kV-os főelosztó hálózaton keresztül történik. A Dőrre 

menő út mellett létesített 120/20 kV-os alállomás kétoldali betáplálással rendelkezik. D-ről a Győr-

Szombathely vezetékről ágazik le a kétrendszerű 120 kV-os megtápláló vezeték, a később létesített 

második vezeték a Kimle-Sopronkövesd vezetékről leágazva É felől érkezik. Az állomásba a 

közelmúltban építették be a második 120/20 kV-os transzformátort. A város és a térség ellátását az 

állomásból induló, az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában lévő 20 kV-os 

középfeszültségű hálózatok biztosítják. Csorna ellátására a csornai É-i és D-i szabadvezetékes kör, a 

belvárosi É-i és D-i 20 kV-os kábelkör, valamint a tejporgyári ipari 20 kV-os kábel szolgál.  Az 

állomásból 2 db vezeték indul Kapuvár irányába, 1-1 db Kimle, Szany, Tét, Tóköz irányába, ill. 1 db ún. 

Vízügyi vezeték. Csatárimajor és Földsziget településrészek az ún. Kapuvár II. gerincvezetékről kapnak 

ellátást. 

A városban minden hálózattípus megtalálható, úgymint csupasz szabadvezetékes, szigetelt 

szabadvezetékes és földkábeles. A többszintes beépítésnél a földkábeles kisfeszültségű hálózat a 

jellemző, a családi házas részeken a 0,4 kV-os hálózat szabadvezetékes, itt a kisfeszültségű hálózat 

fogadja a közvilágítási hálózatot, a hírközlési és kábeltelevíziós hálózatot. A lakossági kérdőívek 

szerint a lakosság 2/3-át zavarja a légvezetékes hálózat. Feszültségingadozásra 17%, a végpontokon 

alacsony feszültségre 5% panaszkodott. 

A belváros részeken kandeláberes közvilágítás a jellemző. A családi házas beépítéseknél a 

kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelték a közvilágítási lámpatesteket. A lakosság 2/3-a elégedett a 

közvilágítással. A panaszok a külső városrészekre érkeztek. 

A háztartások kedvező, korszerű felszereltsége mellett az egy lakásra jutó villamos energia fogyasztás 

eléri a 250-300 kWh/hó fogyasztást, ennél kisebb fogyasztásnál Csorna városában is a lakások 

felszereltségének még növekedése prognosztizálható. Az új igények mellett a meglévő fogyasztóknál 

várhatóan jelentkező igénynövekedéssel is számolni kell. 

Távlatban így a már meglévő villamosenergia-fogyasztók fajlagos növekedését is beleszámítva 

kommunális fogyasztásnál 6 MW, az ipari fogyasztásnál 5 MW igénynövekedés prognosztizálható 

alállomási szinten a távlatban. Ez az igény fokozatosan felfutva fog jelentkezni és 10 év távlatában 2,5 

MW-ot lehet figyelembe venni. Ez a teljesítménynövekedés a meglévő alállomásból fedezhető. 

A fogyasztói transzformátor állomások gépkapacitását is mindig a konkrétan jelentkező igényhez kell 

igazítani. Az új állomásokat nagyobb gépteljesítményekre kell tervezni, hogy a megnövekedett igény 

esetén gépcserével lehessen a kapacitásokat növelni. 

Földgázellátás 

Csorna vezetékes gázellátása az országos nagynyomású rendszerről történik. A MOL Nyrt. 

átadóállomást a Mosonszolnok-Répcelak közötti NÁ 400-as nagynyomású vezetékre telepítették, 

innen érkezik D felől 25 bar nyomású nagyközépnyomású vezeték a csornai fogadóállomáshoz. A 

nagyközépnyomású vezeték tovább halad Barbacs felé, erről ágazik le a Hőszolgáltató Kft-t és a 

Tejporgyárat ellátó vezeték. A gázfogadó állomás az ÉGÁZ_DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. tulajdonában 
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van. A fogadótól indul a várost ellátó középnyomású elosztó hálózat. Erről a hálózatról van ellátva 

Farád község is. A hálózat vegyes képet mutat, vannak hurkolt és sugaras szakaszai is. A fogyasztók 

egyedi közép/kisnyomású (3/0,03 bar) nyomáscsökkentőn keresztül vételezik a földgázt. A 

középnyomású elosztóhálózat csővezetéke műanyag, az átmérők 300, 250, 200, 160, 110, 90, 63 és 

32 mm nagyságúak. 

Földsziget és Csatárimajor településrészeken nincs kiépítve a vezetékes gáz. Itt PB gázt használnak 

főzési célra. A városban a vezetékes gázellátásba bekapcsolt 2280 háztartási fogyasztó fűtési célra is 

használja a gázt. Az összes szolgáltatott gáz 2009. évben kereken 15 millió m3 volt, ebből 3,5 millió 

m3-t fogyasztottak a háztartások. A tervezett lakó, kereskedelmi és ipari gazdasági területek 

gázellátását a meglévő nagyközép- és középnyomású hálózatról a meglévő szabad kihasználásával a 

szolgáltató biztosítani tudja, csak az új feltáró utak nyomvonalában kell kiépíteni a földgáz vezetéket. 

Távhőellátás 

A város energia-ellátásában nem játszik döntő szerepet a távfűtés. A távhőellátásba bekapcsolt 

lakások száma 408, mely a lakásállomány kb. 9,5%-a. A távfűtést a Csornai Hőszolgáltató Kft. 

biztosítja. A központi telephely a Barbacsi út 1. sz. alatt van. A telepen 2 db gáztüzelésű és 2 db 

fűtőolaj tüzelésű kazán üzemel. A beépített kapacitás 20 MW. A telephelyen van egy gázmotoros 

fűtőerőmű, amely nem a Csornahő Kft. tulajdona, de az üzemeltetését ők biztosítják. A Csornahő 

korábban gőzt biztosított a tejporgyár részére, de az idei évben a gyár saját kazánházat épített, és 

ezzel oldja meg a technológiához szükséges gőz előállítását.  

A távhőellátásba bekapcsolt lakások a városközpontban (Soproni, Eötvös u., Szt. István tér, Mártírok 

tere) vannak. Valamennyi önkormányzati tulajdonú létesítményt bekapcsolták a távhőellátásba. 

Ezeken kívül a Premontrei Rendház és a Korona tömb kap távfűtést. A jelenlegi fogyasztók 10 MW 

terhelést jelentenek, így a városi távhőellátó rendszer mintegy 50% szabad kapacitással rendelkezik. 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

A város északi részén található kertészet területén jelenleg is működik 1 termálkút, mely 1800 l/p 

vízhozammal 68 0C-os termálvizet biztosít. A vizet és hőenergiáját üvegháza fűtésére, illetve a 

termálfürdő ellátására használják. A szennyvíztelep mellett üzemel 1 db szélgenerátor, mely a 

termelt áramot földkábelen keresztül a 20 kV-os szabadvezetékes hálózatra vezeti. A jelenleg 

érvényes településrendezési terv lehetővé teszi a szennyvíztisztító szomszédságában biogáz termelő 

üzem létesítését. Célszerű lenne ennek a lehetőségnek a megragadása. 

A napenergia hasznosítás lehetősége Csornán kedvező. Az épületek kedvező tájolásával elérhető 

passzív energiahasznosításon túl, napkollektorok telepítésével napenergiával biztosítható a lakások 

fűtése, illetve használati melegvíz előállítása, de ebben az esetben a hagyományos hőbázist is meg 

kell építeni. 

Kedvezőbb a hőszivattyúval történő földenergia hasznosítás igénybevétele, mivel az egyenletesebben 

kinyerhető és állandóan elérhető. 
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1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az alábbi intézmények rendelkeznek energiatanúsítással: 

- Széchenyi István Körzeti Általános Iskola – B és C épület 

- Szent István téri óvoda 

- Városi Művelődési Központ 

Az önkormányzati épületekre több évvel ezelőtt készült felújítási ütemterv – első sorban az 

akadálymentesítéssel kapcsolatban – de nem aktualizálták, így jelenleg azt mondható, hogy nincs 

ilyen terv. 

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

Csorna város területén különböző mobil technológiákon és vezetékes hálózati rendszereken alapuló  

hírközlési szolgáltatások jelentős részét a magyar Telekom látja el. Így például az internet 

szolgáltatást mobilinternetet vezetékes telefont vezetékes internet szolgáltatást egyaránt. A 

mobiltelefon szolgáltatást a többi hazai szolgáltató is (Telenor, Vodafone… stb.) Biztosítja. A 

mobilhálózat lefedettség 100 %-os, de gyenge jel erősség, vagy szolgáltató(hálózat) váltás 

tapasztalható a közigazgatási terület északi Hanság felé eső határ közeli részén. A kábel televíziós 

szolgáltatást a Vidanet Kft biztosítja a településen. 

A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy távbeszélő vonalakkal ellátott lakások száma-aránya 

csökkenőben van, ugyan 2012-13 között újfent növekedést mutattak a számok, sőt ha hihetünk a 

statisztikának, akkor minden lakásban volt vonalas telefon 2013-ban. 2003 és 2012 között az értékek 

92,5 és 65% között mozogtak. A kábeltelevízió elterjedtsége fokozatosan növekszik, ma már a lakások 

82,7%-ában megtalálható. Ugyanez elmondható az internetre, amely – ugyan korábbi évekből nincs 

adat – ma már 66,6%-os elterjedtségű. 
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó helyi 

önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, vízgazdálkodást, 

vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. A helyiek érzékenységet mutatja, hogy 

az önkormányzatok mellett a térségben számos civil szervezet is feladatának tekinti a helyi 

természeti értékek védelmét illetve a környezeti elemek szennyeződésének megszüntetését, illetve a 

szennyezés megelőzését.  

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (Kvt) határozza meg, amelyben a települési környezetvédelmi program 

készítése kiemelt szerepet kap. Csorna Városára vonatkozóan 2008-ban készült el az első program, 

amelyet 2010-ben felülvizsgáltak. 

1.17.1 Talaj 

A Hanságot a lápos réti, lecsapolt és telkesített síkláp talajok uralják. A réti talajokkal és réti 

öntésekkel együttesen a táj talajainak 80%-át alkotják. Előbbiek termékenysége gyenge, a réti 

öntéseké valamivel kedvezőbb.  

A Hanságban tehát az intrazonális láptalajok dominálnak. Amennyiben a felszín mélyedései 

feltöltődnek szerves anyagokkal, intrazonális rétláp talajok képződnek. A talajvízszint általában nem 

süllyed egy méter alá. A bomló szerves anyagból képződik a tőzeg, ami a Hanságban ma kb. fél méter 

vastagságú, de korábban elérte helyenként a tíz métert is. Abban az esetben, ha a rétláp 

vízutánpótlása megszűnik, a levegő hatására a tőzeg elbomlik, és átalakul egy fekete, humuszos ún. 

kotu talajjá. A Hanságban ma megtalálhatjuk a tőzeges ill. a kotus rétláp talajokat is.  

A Csornai-sík táj talajtakarójára a nagyfokú változatosság jellemző. Területi kiterjedésben a réti 

öntések és a lápos réti talajok jelentősek. A település területén a talaj jelentős része réti öntéstalaj. 

A talajt veszélyeztető tényezők közül a területen a deflációt, a belvizeket, a szántóföldi művelésből 

eredő fizikai és kémiai behatásokat, illetve az illegális hulladéklerakásból származó pontszerű 

szennyeződéseket kell megemlíteni. 

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek a 219/2004. (VII. 22.) sz. Korm. rendelet szerint a „2c” Fő vízadó 100 m 

mélységen belül érzékeny területek közé tartoznak. A felszíni vizek befogadója a Keszeg-ér. A 

befogadóba vezetett csapadékvízre a 28/2004.(XII.23.) KvVM r. kibocsátási határértékei vonatkoznak. 

A csapadékvízzel szállított szennyezőanyag, iszap, hordalék befogadóba jutását meg kell akadályozni. 

A Keszeg-ér menti 50-50 m-es területsávot gyepesíteni, fásítani kell. A Keszeg-ér a 4. Általános 

védettségű területek befogadói kategóriába tartozik. A felszín alatti vizek védelme érdekében az ipari 

létesítményeket a szennyvízcsatorna hálózatra rá kell kötni. 

Csorna az „1-2 Rábca és Fertő” vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési alegység szívében helyezkedik el. A 

várost közvetlenül csak a Keszeg-ér érinti, azonban a Hanságban kialakult csatorna-rendszerek miatt 

a környezetében lévő vízfolyások sem elhanyagolhatóak. A Keszeg-ér a hansági belvízelvezetés, 

illetve vízpótlás egyik fő vízfolyása. Vizét közvetve, a Kis-Rábán keresztül a Rábából kapja, és a 

Rábaközben osztja szét. 
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A Keszeg-ér teljes hosszában erősen módosított, azaz az emberi hatások által hidromorfológiai 

szempontból jelentősen terhelt vízfolyás. Funkciójának megőrzése miatt ezeknek a 

beavatkozásoknak a hatását megszüntetni nem lehet, ezért a környezeti célkitűzés a jó ökológiai 

potenciál (jó biológiai és fizikai-kémiai állapot) elérése. A tisztított szennyvíz – különösen, ha a 

szennyvíztisztító telep nem rendelkezik jól működő III. tisztítási fokozattal – jelentős növényi 

tápanyagterhelést ad a vízfolyásnak, amely a vegetációs időszakban a vízi növényzet túlburjánzását 

okozza. A meder növényzettel való nem kívánatos benövése jelentősen megnöveli a fenntartási 

költségeket, illetve csökkenti a vízfolyások levezető képességét, ami erősen gátolja a meder fő 

funkcióját: a vízgyűjtő területen összegyűlő csapadékvizek elvezetését. A Keszeg-ér folyamatos 

feliszapolódása figyelhető meg a csornai szennyvíztisztító bevezetés alatti szakaszán. Gyakori, 

halpusztulással járó vízminőségromlás figyelhető meg ezen a szakaszon. 

Felszíni vízminőség 

A Keszeg-ér vízminősége a 2007. évi mérési eredmények (7db. vizsgálat) éves átlagértékei alapján (a 

2013-as mérési eredmények kiértékeléséről nincs adat): 

- Az oxigénháztartás és szervesanyag-terhelés tekintetében: jó minőségű 

- A növényi tápanyagháztartás szempontjából: jó minőségű 

- Sótartalom szempontjából: kiváló minőségű 

- Savasodási állapot szempontjából: jó minőségű 

A víztest veszélyesanyag-terhelését nem vizsgálták. 

A VKI értékeléshez a vizek jó ökológiai állapotára vonatkozó határértékekhez viszonyítva a víztest a 

fiziko-kémiai paraméterek tekintetében megfelel a jó ökológiai potenciálnak. 

Biológiai minősítés a 2007. évi vizsgálatok alapján: 

- fitoplankton tekintetében kiváló, 

- fitobentosz, makrozoobentosz tekintetében jó potenciálúnak mondható. 

- A víztest a biológiai elemek alapján jó potenciálúnak mondható. 

- A hidromorfológiai elemek szerinti minősítés alapján a víztestre mérsékelt minősítés adódott. 

Összességében a Keszeg-ér alsó szakasza (Linkó-patak torkolatától a Rábcáig) jó ökológiai minősítést 

kapott. 

 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

A város levegőminőségéről az É-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség adott tájékoztatót. A 2008-as adatok alapján a város területén 24 bejelentett pontforrás 

található, de 2008-ban nem volt szilárd légszennyező anyag vonatkozásában határérték feletti 

kibocsátás. A lakossági fűtésből eredő légszennyezésre a városnak sajnos nincs adata. Tudjuk 

azonban, hogy a lakások 51%-a egyedi fűtéssel, 49%-a pedig központi fűtéssel megoldott. Az egyedi 

fűtésekre eddig a gázzal, szénnel és fával, illetve olajjal történő tüzelés volt a jellemző. 
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A település egyik legnagyobb légszennyező forrása a közlekedés. A város belterületén az átmenő 

forgalom évek óta az elviselhetőség határán vagy már azon túl van. A járművek közlekedése 

napszakonként változó, bizonyos időszakokban csúcsok képződnek. A közlekedésből származó 

légszennyezés tapasztalatok szerint jelentős, de erről sajnos nem állnak rendelkezésre felhasználható 

adatok. A 86. és 85. sz. főutak közös szakaszán a napi forgalom 20.000 gépjármű-egység környékén 

van, amelyből a 2013-as adatok szerint mintegy 2700 db kamion vagy tehergépjármű. 

A helyi önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat felhatalmazást kapott a háztartási tevékenységgel 

okozott légszennyezésre vonatkozó sajátos szabályainak, valamint az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályoknak rendelettel történő megállapítására. Csorna Város Önkormányzata a 

közterület tisztántartásáról és a kerti hulladék kezeléséről szóló 2013. évi 34. önkormányzati 

rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó sajátos 

szabályokat, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. 

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés 

A városon átmenő- és tranzitforgalom egyre növekvő volumene miatt a városon átvezető 

főútvonalak (85-ös, 86-os) környezetében a zaj növekedése figyelhető meg. Mivel a közlekedésből 

adódó zajhatás erősen a belvárosra koncentrálódik, ezért nemcsak az ott lakókat érinti, hanem az 

éppen ott tartózkodókat is, sőt a Margit Kórházban a közlekedés okozta zaj – a két országos főút 

találkozása miatt – a betegekre nézve rossz hatású, zavaró. 

A város területén a főközlekedési útvonalak mentén a 2007 áprilisában végzett közlekedési 

zajvizsgálatok adatai állnak rendelkezésre. A vizsgálat helyszíne a 85-86. számú főutak közös 

szakaszának, a Győr felőli körforgalmú csomópontja mellett található Soproni u. 53. szám alatti 

lakóház előtti zöldterület. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a mért csomóponton 

a zajterhelés nappal megfelelt a zajvédelmi előírásoknak – a határértéket megközelítette –, éjjel 

viszont meghaladta azt. A forgalom volumene azóta megnőtt így ugyan adatok nem állnak 

rendelkezésre, de valószínűsíthető hogy a zajterhelés nagy mértékű. 

A mérések alapján a helyszínre vonatkozóan zajtérkép került elkészítésre, amely alapját képezi a 

környezeti zaj kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglalt feladatok végrehajtásának. 

A 8. számú vasútvonal 

A vonal kétvágányúsítása, és emelt szintű sebességre való fejlesztése várható, amely természetesen 

az alépítmények, információs rendszerek korszerűsítését is eredményezi. Hosszútávon a forgalom 

várhatóan növekedni fog, ám annak zavaró hatása nem növekszik, talán némileg csökkenhet is. A 

vasúti közlekedésből származó, számított zajterhelés a 8. számú Győr-Sopron vasúti fővonalon, 

Csorna város közigazgatási területét érintő szakaszon, hosszútávon, nappal 61,91 dB, éjjel 61,05 dB. A 

vasúti forgalomból származó zajterhelés, a rendelet által előírt határértéket nappali időszakban, a 

referencia (25 m) távolságon nem haladja meg, az éjszakai időszakban túllépi azt. Hatásterület a 

vágány középvonalától számítva: nappal 10,0 méter, éjjel 63,3 méter. 

A vasúti közlekedésből származó, számított zajterhelés a 16 számú Hegyeshalom-Szombathely vasúti 

fővonalon, Csorna város közigazgatási területét érintő szakaszon, hosszútávon, nappal 60,2 dB. A 

vasúti forgalomból származó zajterhelés, a rendelet által előírt határértéket nappali időszakban, a 
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referencia (25 m) távolságon nem haladja meg. Hatásterület a vágány középvonalától számítva: 10,0 

méter. 

A vasúti közlekedésből származó, számított zajterhelés a 8 számú Győr-Sopron, és a 16 számú 

Hegyeshalom–Szombathely vasúti fővonalak Csorna közigazgatási területére eső közös szakaszán, 

hosszútávon nappal 61,91 dB, éjjel 61,05 dB. A vasúti forgalomból származó zajterhelés, a rendelet 

által előírt határértéket nappali időszakban, a referencia (25 m) távolságon nem haladja meg, az 

éjszakai időszakban túllépi azt. Hatásterület a vágány középvonalától számítva: nappal 10,0 méter, 

éjjel 69,9 méter. Az értékek ellenére a vasút körül lakók panaszkodnak a zajra, megfontolandó lenne 

egy zajcsökkentő falat építeni a GYESEV-vel együttműködésben. 

1.17.5 Hulladékkezelés 

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás két fő feladat megvalósítására jött 

létre: a térségi bezárt hulladéklerakók rekultivációjának, valamit a térség komplex 

hulladékgazdálkodásának fejlesztése Uniós projektek végrehajtására. 2011-ben rekultivációs pályázat 

keretében Csorna városban a gyöngyösmajori hulladéklerakó rekultivációja és az Őrangyal temető 

melletti illegális hulladéklerakó felszámolása valósult meg.  

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás települései a 2010 

évi és a 2013. évi Társulási Megállapodásban is felhatalmazták a társulást, hogy a korábban 

településenként egyenként megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéseket 2013. 

január 1-től helyettük, nevükben a Társulás valamennyi településére közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően kösse meg. A települések mindegyikének 2012 év végén járt le a 10 éves 

közszolgáltatási szerződése, amelyet újra kötni csak közbeszerzéssel kiválasztott közszolgáltatóval 

lehetett. 2011. évben a Társulás lefolytatta a közbeszerzési eljárást és szerződést kötött a Rekultív 

Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft-vel 15 évre.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) alapvetően átrendezte a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetét. 2013. július 1. napjától hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást csak olyan gazdasági társaság végezhet, amelyben az önkormányzat illetve 

önkormányzatok társulása többségi tulajdonnal rendelkezik. A törvényi változást követe a Társulás 

megvásárolta a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft üzletrészét Ennek 

következtében a Társaság a továbbiakban egyszemélyes gazdasági társaságként működik tovább. 

2014. január 1-től a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. Kisalföldi Kommunális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik 

tovább. Erről a Társulás a 2013. december 10. napján tartott rendkívüli taggyűlésén döntött. 

A város belterületén, valamint Földsziget és Csatári major lakott területén a települési szilárd 

hulladék rendszeres, heti egyszeri gyűjtését és szállítását Rekultív Kft. Csornai Üzeme 1996 óta látja 

el. Az állati és veszélyes hulladék elszállítását jelenleg az ATEV Rt. végzi. Az önkormányzat a 2005. 

december 31-i határidőn belül, 2005. július 1. napjával megszüntette a dögkertet. 

A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó 2002. március 1-i megnyitása óta a város hulladéka ide 

kerül. A Jánossomorjai Regionális Hulladékkezelőnek biztosított a terület műszaki védelme, a szivárgó 

és csurgalékvíz elvezetése, a biogáz hasznosítása. Ennek megfelelően lett a depónia mérete, 

művelésének időtartama, a kiszolgáló létesítmények funkciói meghatározva. 
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Az illegális hulladéklerakók sok problémát okoznak Csorna Város Önkormányzatának. Vadlerakók 

Csornán főleg a Kis-Csornai részen alakultak ki, míg Földszigeten és Csatári-majorban a település 

szélén lévő erdős részeken jöttek létre. Tájsebészeti akció keretében egy részét az önkormányzat 

felszámolta a Rekultív Kft. segítségével. A város közigazgatási területén feltérképezett illegális 

hulladéklerakók felszámolására számos akció szerveződött. A csornai Rendőrkapitányság, a Polgári 

Védelem és az önkormányzat közterület felügyelői szemét kommandó csoportot alkotva, rendszeres 

ellenőrzéseket végeztek főképp nyári időszakban. 

Fejlesztési projekt keretében elkészült a Bartók Bála úton 1 db hulladékudvar és 14 db szelektív 

hulladékgyűjtő sziget. A hulladékudvar 2014. május 1-től üzemel ahova veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok elhelyezésére egyaránt lehetőség van ingyenesen, míg építési törmeléket maximálisan 2 

m3-ig lehet elhelyezni 6 000 Ft/m3 + Áfa térítés ellenében. Hulladékot csak hátralékmentes ügyfelek 

helyezetnek el lakcímkártya és a hulladékszállítási díj fizetését igazoló számla, csekk vagy 

számlakivonat bemutatása mellett.  A köztéri hulladékgyűjtő szigetek négyféle szilárd hulladék (papír, 

műanyag, üveg, fém) elhelyezését biztosítják a város 14 pontján. A jelenlegi (2010) szelektív 

gyűjtőszigetek helyei: 

- Petőfi ltp 1. 

- Petőfi ltp. 11.  

- Andrássy u. 27. 

- Felsőszeri ltp. 85.  

- Szent István tér 11.  

- Mártírok tere 8.  

- Soproni u. 56/A. 

- Soproni u. 6.  

- Erzsébet királyné u. 86.  

- Kossuth Lajos u. 88.   

- Lehel tér 4. 

- Sziget u. és Soproni u. kereszteződésénél 

- Földsziget, Árpád u. 2. 

- Csatárimajor 

2014-évben elindult a házhoz menő szelektív gyűjtés. Az edényben gyűjthető: műanyag palack, papír, 

italos karton és fém italos doboz. Az elszállítás jelenleg havi egyszeri rendszerességgel történik. Az 

egy gyűjtőedényes rendszert a kétkannás váltja fel, mely külön edény biztosítását jelenti a 

lakosságnál képződő komposztálható biohulladékoknak. 

A szállítási rendszer korszerűsítésén belül a jelenleg alkalmazott hulladékszállító járművek mellett 

külön szállító vonal kiépítésre kerül sor a komposztálható hulladékok, a szelektíven gyűjtött 

csomagoló anyagok, valamint a hulladékudvarban elhelyezett hulladékalkotók szállítására. A szállítás 

hatékonyságának növelése érdekében átrakóállomások létesítésével tömörítésre kerülnek a 

hulladékok, melyek így kerülnek továbbszállításra hasznosításra vagy lerakásra. 

Fent megfogalmazott célok elérésének, valamint a korszerű hulladékgazdálkodás megvalósításának 

érdekében a településen élőknek össze kell fogni, szemléletet kell váltani és hatékonyan részt kell 

venni a megfelelő hulladékkezelésben. 
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1.17.6 Vizuális környezetterhelés 

Vizuális környezetterhelést a társadalom által létrehozott úgynevezett antropogén művi elemek 

hoznak létre oly módon, hogy természeti és épített környezetbe való illesztésük zavaró hatású 

Hangsúlyozni kell azonban hogy a zavaró hatás megítélése gyakran szubjektív. 

Csornán ilyen jellegű létesítmény a malom elhagyott épülete,a Richards felhagyott gazdasági 

területe, a volt laktanya igen lassan átalakuló épületállománya. A belvárosban zavaró hatásúak a 

rosszul elhelyezett reklámtáblák a szerencsétlenül megválasztott homlokzati cégérek, lakott 

területeken a légvezetékek és parabolaantennák 

Külterületén a rádió telefonos átjátszó adók vagy a szélkerekek. Külterületen egyszerűbb eszközökkel 

kezelhető vizuális környezetterhelést jelentenek a város főbb útjai mellett található óriásplakátok, 

reklámtáblák. 

1.17.7 Árvízvédelem 

Csorna város síkvidéki jellegű területen helyezkedik el. A síkvidéki területekre jellemzően a 

természeti jelenségek térbeli és időbeli eloszlása csaknem azonos, de helyi záporgócok ki- 

alakulhatnak. A helyi vízkárok kialakulásának okait elsődlegesen a természeti adottságokban, 

másodlagosan az emberi beavatkozásban, vagy azok hiányában kell keresni. A helyi vízkár kialakulása 

szempontjából döntő jelentőségű a csapadék. A területre jutó csapadékvíz egy-részt beszivárog a 

talajba, másrészt elpárolog, illetve a talaj felületén lefolyik, a mélyebb területen összegyűlik. A vízkár 

kialakulásánál a kiváltó jelenségek különböznek a téli-tavaszi, illetve nyári vízkár esetén. 

Téli-tavaszi időszakban a felhalmozódott hó mennyiség gyors olvadása, tartós esőzés a gyors 

hóolvadás idején, valamint a felszíni lefolyást gyorsító, a beszivárgást gátló talajfagy okoz-hatja a 

vízkárt. Legveszélyesebb helyzetek e tényezők egyidejűleg történő jelentkezése esetén alakulhatnak 

ki. Nyáron a vízgyűjtő területre leeső, az átlagosnál nagyobb mennyiségű, vagy rövid idejű nagy 

intenzitású csapadék okozhat helyi vízkárt. 

Mind a tavaszi-téli, mind a nyári évszakban is igen veszélyes a magas talajvízállás. A tartósan magas 

talajvízállás következtében a talajok vízbefogadó képessége jelentősen csökken, így a felszínen 

lefolyó, vízkárt okozó vízmennyiség megnő. 

Árvizet kiváltó vízfolyás a Keszeg-ér, a település keleti szélén helyezkedik el,  a vízfolyás által árvízi 

elöntéssel veszélyeztetett a település. A Keszeg-ér árvízvédelmi töltéssel nincs ellátva, nyílt ártéren 

fekszik, viszonylag magas természetes magas parttal rendelkezik. A települést veszélyeztető vízfolyás 

árhulláma esetén árvízveszélynek a település délkeleti laposabb belterületi utcái vannak kitéve, 

amely az alábbi területeket érinti: 

- A Halász, a Patak és Petőfi utca környéke, kb. 45-50 lakóház, kb. 150-200 fő 

A 2013-ban jelentkező, rendkívüli csapadékos időjárás, gyors hóolvadás és talajfagy együttes 

hatására kialakult belvízhelyzet a városban leginkább az alábbi területeken okozott jelentős 

problémát: 

1. a város északnyugati részén (Toldi - Várnai - Táncsics utcák által körülhatárolt rész ) 

2. a Virág u. illetve a Gárdonyi u. és Hortobágyi utca környékén; 
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3. a város keleti részén a Petőfi S. u., Patak u. és Halász utcák környékén; 

4. a Gorkij utca és környékén (Kisperjés területe) 

5. Kis-Csoma északnyugati részén (Damjanich u. és környéke); 

6. Wesselényi u. mélyen fekvő ingatlanjai. 

7. Vilmos parki záportározó 

Az árvízi védekezésben a legfontosabb teendő a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése, illetve az 

abban foglalt belterületi vízelvezető rendszer karbantartása, tisztítása, továbbfejlesztése. A mélyen 

fekvő területeken, valamint a vízfolyások melletti védőtávolságok beépítési tilalmát be kell tartani. A 

meglévő árkok, vízelvezetők karbantartottságára száraz időszakban is nagy gondot kell fordítani. 

Fontos, hogy a védekezés megkezdéséhez szükséges anyag és eszköz a településen egy kijelölt 

deponálási helyszínen mindenkor rendelkezésre álljon, ugyanis az árhullám gyors kialakulása miatt a 

védekezésre való felkészülésre ilyenkor már nincs idő. 

1.17.8 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A környezeti problémák egyrészt a település működésével kapcsolatosan a település üzemeltetése 

fenntartása fejlesztése kapcsán kerülnek elő. 

Csornán ilyen akut probléma csapadékvíz elvezetése, a gyakori belvízveszély a település több 

pontján. A szennyvíziszap kezelésére a Biogáz üzem jelenti a környezettudatos megoldást. A 

városüzemeltetéshez kapcsolódó infrastruktúra további (hálózati és humán) elemei is 

környezetvédelmi konfliktusok forrásai: pl. alul hasznosított szociális bérlakás állomány rossz 

minőségű infrastrukturális rendszerekkel.  

A település korábbi gazdasági tevékenységéből visszamaradt barnamezős területek nemcsak 

városképi településképi szempontból aggályosnak, de rontják a település(rész) zöldfelületi 

ellátottságát is. A konfliktusok további forrása a fejlesztésekből következik: a városi szövet szét 

terülése, a fejlesztésekor jelentkező építési tevékenység, a megbolygatott természeti és épített 

környezet jelenti a feszültséggócot. 
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1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY 

KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 

Magyarországon komoly fenyegetési típust jelentenek helyenként a tömegmozgások, az árvizek, a 

szélerózió. Ezeknek a veszélyeknek a nagyságát az emberi tevékenység befolyásolhatja, növelheti. Az 

önkormányzati törvény az önkormányzatok feladatai között említi a katasztrófavédelmet, a 2011. évi 

CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről pedig a települési polgármesterek hatáskörébe delegálja 

többek között a következő feladatokat:  

 a felkészülés és védekezés szervezése 

 a felkészülés keretében veszélyelhárítási tervet készíttet 

 katasztrófavédelmi ügyekben gyakorolja az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, ellátja 

az ezzel kapcsolatos feladatokat (szervezet létrehozása, tájékoztatás, riasztóberendezések 

működésének biztosítása stb.) 

 a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a 

helyi katasztrófavédelmi tevékenységet 

 szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és 

visszatelepítését 

 szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi 

javakkal történő ellátását 

 Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását – 

helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve vezetője által kijelölt személy veszi át 

A katasztrófavédelmi törvény és végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet 2012. 

január 1-jével bevezette a közbiztonsági referens intézményét. A közbiztonsági referens a 

katasztrófavédelem olyan új eleme, amely a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok ellátásában kap 

szerepet. A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a 

védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban 

működik közre. Az említett kormányrendelet határozza meg a polgármester részletes feladatait, aki 

többek között gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának elkészítéséről és 

jóváhagyatásáról. Katasztrófahelyzetben az önkormányzat tájékoztatja a helyi katasztrófavédelmi 

kirendeltséget. Katasztrófahelyzetben ezek után minden döntést a helyi katasztrófavédelmi 

kirendeltség hoz meg. Az önkormányzat a közbiztonsági referense útján tartja kapcsolatot a 

polgármester és a katasztrófavédelmi kirendeltség között. 

Az 1.18–1. ábra az árvíz, belvíz, aszály, szélerózió, felszínmozgások, földrengés, felhőszakadások 

fokozati pontértékeinek súlyozott összegzésével készült. A térképen jelzett kategóriák a 

következőképpen jellemezhetők: 1 = a természeti veszélyek megjelenése kivételes, 2 = kismértékű 

természeti veszélyeztetettség, 3 = gyengén közepes természeti veszélyeztetettség, 4 = közepes 

természeti veszélyeztetettség, 5 = jelentős természeti veszélyeztetettség, 6 = súlyos természeti 

veszélyeztetettség. Ezek alapján látható, hogy Csorna nagyobb déli területe a második fokozatba 

tartozik, viszont Földsziget hansági területe már az ötödik kategóriába. 
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1.18-1. ábra. Természeti veszélyek Magyarországon kistáji bontásban  
(Forrás: Szabó J. et al. Természeti veszélyek Magyarországon. Földrajzi Értesítő 56. (2007) 1-2. p. 36) 

 

 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési terv szerint a megyében a földtani veszélyforrás 

jellemzően a suvadás és a földcsuszamlás, amelyek jellemzően a megye földtani adottságához 

igazodóan a középső K-Ny-i sávot, Sopron–Pannonhalma vonalát követi. A megyében a 

felszínmozgásos területek a bekövetkezett csúszások és suvadások regisztrálása alapján és a 

potenciálisan veszélyeztetettség alapján 31 települést érintenek, azonban ezek sorában Csorna nem 

található. 

1.18.1.2 Földrengés veszélyeztetett területei 

A Kisalföld síkvidék, nagyszerkezeti, földrengéses törésvonalak területét nem érintik, tehát ez a 

megállapítás illik Csornára és térségére is (1.18–2. ábra). Forrásaink azonban nem egyöntetűek ebben 

a tekintetben. Egy másik elemzés szerint a Csornai-síkon a földrengések szempontjából súlyos 

földrengés-veszélyességi fokozatba tartozik a kistáj mintegy 50%-a (1.18–3. ábra). 
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1.18-2. ábra. Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 
(Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/images/001.png) 

 

1.18–3. ábra. A földrengések veszélye Magyarország kistájaiban 
(Forrás: Szabó J. et al. Természeti veszélyek Magyarországon. Földrajzi Értesítő 56. (2007) 1-2. p. 32) 

 

 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

Árvízveszélyes területek nagyvízi meder hiányában a város környékén nem találhatók. Villámárvíz-

veszélyeztetettség a térség kis reliefenergiái miatt szintén minimális (1.18–4. és 5. ábra). 
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1.18–4. ábra. Az árvízveszély mértéke Magyarország kistájaiban 
(Forrás: Szabó J. et al. Természeti veszélyek Magyarországon. Földrajzi Értesítő 56. (2007) 1-2. p. 23) 

 

1.18–5. ábra. A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon 
(Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés Magyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság http://vmkatig.hu/KEK.pdf) 
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1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

 

1.18–6. ábra. Rendszeresen belvízjárta területek. 
(Forrás: Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve http://gis.teir.hu/rendezes_gyms_trt_ov/) 

 

A város területének északi, földszigeti része rendszeres belvízjárta terület, itt beépítésre szánt terület 

a megyei területrendezési terv szerint csak kivételesen jelölhető ki. Időszakosan belvizek a város 

magasabban fekvő, tehát déli központi területrészén is előfordulnak – ahogy arra már az 1.17.7 

fejezetben is utaltunk –, erre példa a már említett Vilmos park vagy a cserépgyártól délre fekvő 

terület (1.18–6. ábra).  

1.18.2.3 Árvíz és belvízvédelem 

Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról a települések feladataiként meghatározza a helyi 

vízrendezést és vízkárelhárítást, az árvíz- és belvízelvezetést. A helyi önkormányzatok számára a vizek 

kártételei elleni védelemmel összefüggő vízkárelhárítási tervek és fejlesztési tervek elkészítéséhez és 

felülvizsgálatához adatok szolgáltatása, valamint a folyók menti nyílt ártéri települések esetében a 

vízkárelhárítási tervek elkészítése és a meglévő tervek felülvizsgálata a vízügyi szervek feladata. A 

helyi önkormányzatok feladata 

 a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat 

tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása; 

 a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek 

által okozott kártételek megelőzése – kül- és belterületi védőművek építésével – a 

védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása; 

 a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő – külön jogszabályban meghatározott – 

feladatok ellátása  



 

 

163  

CSORNA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY  

A Teir adatbázisa szerint Csornán négy bánya működik, amely jelzi a bányászható ásványi 

nyersanyagok körét:  

• 1 kavicsbánya 

• 1 homokbánya 

• 1 tőzegbánya 

• 1 agyagbánya 

Felhagyott bánya az adatok szerint szintén egy található. A Győr-Moson-Sopron megyei 

területrendezési terv szerint egy rekultivációval érintett bánya fekszik Csorna délnyugati területén. 

A város 2008-ban készült környezetvédelmi programja ugyanakkor három helyrajzi számon tüntet fel 

kavicsbányát, három homokbányát és négy anyagnyerőhelyet, annak jelölése nélkül, melyik működik, 

melyik igényel rekultivációt. 
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1.20 VÁROSI KLÍMA  

A városi klíma témaköre a klímaváltozással kapcsolatban egyre inkább reflektorfénybe kerül. Az 

elsősorban a mezőgazdaságot érintő aszályfenyegetettséghez (1.20–1. ábra) kapcsolódóan a városi 

területek klímamódosító hatása a helyi lakosság életminőségét nagyban befolyásolja aszályos, 

hőhullámokkal jellemezhető időszakokban. A városi területek beépítettsége (leaszfaltozott, 

lebetonozott, biológiailag nem aktív felületek), kedvezőtlen albedo viszonyai ugyanis felerősíthetik a 

talajközeli felmelegedést, kedvezőtlen épületmorfológiai adottságok esetén megrekedhet a forró 

levegő, az ún. városi hősziget jelensége által akár néhány fokos hőmérsékletkülönbség is lehet a 

városok, illetve a városközpontok javára. Csorna város nagysága, és területi kiterjedése miatt 

bizonyos mértékig számolni kell ezekkel a hatásokkal. 

E negatív hatások ellen egyfelől városépítészeti és zöldfelület fejlesztési beavatkozásokkal lehet 

védekezni, javítva a területek átszellőzésének viszonyait, csökkentve a biológiailag inaktív, növelve a 

párologtató, árnyékoló felületek arányát. 

 

 

1.20–1. ábra. Az aszállyal kapcsolatos sérülékenység a magyarországi kistérségekben. 
(Forrás: Kohán Z. et al. A klímaváltozás városi és területi sajátosságai – európai körkép. Területi statisztika 2011. 

4. sz. p. 426.) 

 

A városok fejlesztése során együttesen kell alkalmazni a az előre jelzett klimatikus hatásokhoz való 

alkalmazkodás intézkedéseit, illetve a környezetet terhelés csökkentését megcélzó intézkedéseket 

(klíma mitigáció), amely az uralkodó tudományos vélemények szerint globális szinten járulhat hozzá 

az éghajlatváltozás kedvezőtlen folyamatainak mérsékléséhez. 
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A városok szempontjából a lakosság, illetve az intézmények energiafelhasználása az egyik kulcsterület 

a megújuló energiák előtérbe helyezése – a makro gazdasági környezettől és kényszerektől sajnos 

erősen befolyásolva –, az alternatív, lokális energiatermelő rendszerek telepítése. Egy másik 

kulcsterület a fogyasztási rendszerek átalakítása, amelynek több más területen is kedvező hatása 

lehet, a helyi élelmiszertermelés fejlesztése, előtérbe helyezése. Itt azonban ugyanúgy számolni kell a 

makrogazdasági kényszerekkel.  

Egy harmadik terület, az előzővel is összefüggésben a közlekedés. Közismert, hogy a városok 

környezetterhelése jelentős részben a közlekedésből fakad. Fontos tehát, hogy a környezetbarát 

(vagy klímabarát) közlekedés területén is előrelépést történjen. Ehhez alapvetően négy eszköz van a 

kezünkben: 

Könnyen belátható hogy a városok környezetterhelése jelentős részben a közlekedésből fakad. 

Fontos tehát, hogy ezen a területen is előrelépést érjünk el. Ehhez alapvetően négy eszköz van a 

kezünkben: 

 Az első a közlekedési kereslet csökkentése, ennek megoldása többek között a jelenlegi 

városszerkezetet átalakítva, több kisebb központtal rendelkező, úgynevezett policentrikus 

városszerkezet létrehozásában rejlik. 

 A második a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatások biztosítása elérhető áron. 

Egyértelmű tapasztalat, hogy ahol a lakóhelyekről a város nagy része gyorsan és kényelmesen 

elérhető 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 

vontatás helyett villamos vontatású járművek, míg az autóbusz közlekedés terén minimum a 

legkorszerűbb (most EURO6) dízelmotorral hajtott buszok beszerzése, ha lehetséges, akkor 

hibrid és elektromos járművek alkalmazása. 

 A negyedik a környezetbarát egyéni közlekedési módok ösztönzése – ezen a területen a 

legfontosabb a gyalogos és kerékpáros közlekedés minél kedvezőbb feltételinek kialakítása 

(melyeknek pozitív egészségügyi hatásai sem elhanyagolhatóak!) 

Csorna településen sajnos még nem sok alakult meg a fent említett lehetőségek közül, városi 

alcentrumokról a település méretei miatt sem igen lehet beszélni. A település előnyös abból a 

szempontból helyzetben van, hogy három vasútvonal csatlakozik az állomáson. Környezetbarát 

megoldás lehetne, ha a vasutat előnybe lehetne helyezni az autóbuszos közlekedéssel szemben, 

azonban itt még rengeteg fejleszteni való van, és a települési ráhatás mérsékelt ezen a területen. A 

települési kerékpáros kapcsolatok fejlesztésével szintén elősegíthető a klímabarát közlekedés, ha az 

emberek biztonságos és kijelölt kerékpáros útvonalon közlekedhetnek, szívesebben választják ezt az 

utazási formát. 

 

  



 

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

 

166  

 
 

2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

  



 

 

167  

CSORNA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 

2.1.1 Településhálózat 

A településtudományi kutatások egybehangzó megállapítása, hogy a településhálózat egy lassú 

reagálású rendszer, nagyon lassan változik. Mindazonáltal a rendszerváltozás óta eltelt emberöltőnyi 

idő elegendő volt arra, hogy a magyar településhálózatban jelentős átrendeződések menjenek végbe. 

A szocialista ipar miatt lejtőre kerülő városok, a budapesti agglomerációban vagy a turizmus kapcsán 

(Balaton, termál-fürdőhelyek) felemelkedő – azaz hierarchikus pozíciójukat növelő települések 

említhetők az első helyen. Csorna, mint a Rábaköz két valódi városának egyikének esetében az 

fogalmazható meg, hogy a kedvező országon belüli fekvés, a pozitívnak mondható szomszédsági 

hatások – közlekedésföldrajzi csomópont, Győr közelsége, a megye egészének dinamikus gazdasága – 

miatt tudta tartani városhierarchiában elfoglalt pozícióját, előrelépés nem történt, de hátralépés 

sem. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy foglalkoztatási szerepe gyengülőben van, amely hosszú távon 

problematikussá válhat. A város szocializmusban leépülő járási intézményrendszere mára 

stabilizálódott, a gazdaság relatív pozíciótartása, a győri vonzáskörzetbe tartozás pedig némiképp 

kompenzáló hatást tudott kiváltani. A járási központ és a kapcsolódó hivatalok kialakítása után a 

városnak mozgástere továbbra is a gazdasági funkciók erősítése irányában van. A helyi ipar, termelő-

szolgáltatások, a gazdaság egészének erősödése hozhatja magával további városi funkciók 

megtelepedését (szálloda, középfokú és felsőfokú továbbképzés, pénzintézeti, üzleti szolgáltatások), 

amelyekre tudatos fejlesztéspolitikával a város is hatni tud.  

2.1.2 Társadalom 

Csorna népessége az országos trendekkel ellentétben egészen az ezredfordulóig növekedett, azóta 

viszont kismértékű fogyás tapasztalható. A közelmúltig tapasztalható növekedés folyományaként a 

város még mindig viszonylag kedvező korszerkezetű, jóllehet, az országosan általános kedvezőtlen 

trendek – elöregedés, fiatalok számának csökkenése – tapasztalható Csornán is. Az elöregedés 

folyamatosan nyomást gyakorol a szociális infrastruktúra bővítése irányába. A lakosságszám 

csökkenése mögött a természetes fogyás és az ezredforduló óta tapasztalható elvándorlás egyaránt 

ott van, ez pedig kiemelten érinti a fiatal, pályakezdő korosztályt. A város kimaradt az EU-csatlakozás 

után a megyében kialakuló bevándorlási hullámból, a Rábaköz térségével egyetemben. A város 

számára valamelyest lehetőséget jelent a Győr környéki szuburbanizációba való erősebb 

bekapcsolódás, ehhez a gyorsforgalmi-útépítés, és egy esetleges belváros-rehabilitáció és lakóhelyi 

életminőséget fejlesztő városfelújítás kellő alapot adhat. A városból a falvak irányába irányuló 

szuburbanizációs jelenség nem figyelhető meg, itt Földsziget és Csatárimajor is fejlesztési 

potenciálokkal rendelkezik. Itt a szuburbanizáció beindításához a településközi kapcsolatok javítására 

lenne szükség. A munkavállalási lehetőségek jók a településen belül és kívül is, ennek köszönhetők az 

országos átlagnál jobb jövedelmi viszonyok. 

2.1.3 Gazdaság 

A csornai gazdaság több lábon áll, megtalálhatók a mezőgazdasági adottságokra épülő élelmiszeripari 

kis és nagyvállalatok, szinte minden alágazat képviselteti magát, és a mezőgazdasági gépgyártás is 

jelen van a településen. Igaz ennek az ágazatnak a kitettsége a makrogazdasági hatásokra különösen 

nagy. A feldolgozóipar, illetve könnyűipar részben konjunktúra-érzékeny (építőanyag-gyártás), 

másrészt külföldi multinacionális vállalatoktól van függésben, amely foglalkoztatási kockázatot jelent. 
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A gazdasági szerkezetet remélhetőleg sikeresen bővíti majd az építés kezdetén átesett napelemgyár, 

amely innovatív, jövőbemutató szegmenst hozhat majd a településre. A szolgáltató ágazatok közül 

erős a településen a kereskedelem, a város térségi szerepkörének, elhelyezkedésének megfelelően.  

2.1.4 Táji és természeti adottságok 

A település a Kisalföld nagytájon a Győri-medence középtájon található. Északi része a Fertő-Hanság 

medence Hanság kistáján, déli része a Csornai sík kistáj nyugati határán helyezkedik el. A Hanság 

kistáj belvízmentesített alacsony ártér, a magas talajvízállás alól csak a tszf. 115 m feletti területek 

mentesek. A Csornai – sík magasártéri helyzetű. Mindkét terület közös jellemzője az elsősorban 

mezőgazdasági termelést befolyásoló belvízveszély, és e veszély elhárítását szolgáló, a táj karakterét 

meghatároló sűrű – Hanságban 1,25 km/km2, Csornai síkon 1 km/km2 -  csatornahálózat. A terület 

táji adottságait és a tájhasznosítás kereteit évszázadokon keresztül a vizek határozták meg. A 

tájalakítások során azonban megváltozott a tájhasználat, a vizes élőhelyek visszaszorultak, helyüket 

szántők, erdők vették át. A történeti tájhasználat területeinek védelme, bemutatása a 

természetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések egyik sarokköve.  

 Az erdők aránya (18%) országos átlag alatti, a jó minőségű szántóterületek valamint a magas 

természeti értéket képviselő gyepek miatt ez az arány megfelelőnek mondható. 

A síkfelszíni adottságokhoz igazodó területhasználatot a lefolyási viszonyok, határozzák meg 

elsősorban: a mozaikos gyep és erdőgazdálkodás a Hanságban, jellemző, a Csornai síkon elsősorban a 

szántóföldi területek találhatók. A szántóföldi területek 20%-a  az átlagosnál jobb termőképességű. 

Csorna számos védett természeti értékkel rendelkezik, melyek a fejlesztéspolitikai elképzeléseket is 

befolyásolhatják. Az ökológiai hálózat elemei nemcsak fejlesztési potenciálként, hanem 

konfliktuspontként is megjelenhetnek az egyes fejlesztési elképzelések esetében. 

2.1.5 Zöldfelületek 

A város zöldfelületei az utóbbi ével fejlesztéseinek köszönhetően részben megújultak, elsősorban a 

Belvárosi akcióterületen.  A lakóterületeken a zöldfelületi rendszer elemeit a játszóterek jelentik, a 

lineáris zöldfelületi elemek – utcafásítások – hiányosak, vagy hiányoznak. Az intézményi zöldfelületek 

aránya jelentősnek mondható, a korlátozott hozzáférés miatt elsősorban ökológiai szerepük jelentős. 

Biológiailag aktív vízfelületek nem játszanak szerepet a településszövet zöldfelületi rendszerében. A 

zöldfelületek településképi megjelenése a Belvárosban megfelelő. 

Összességében a zöldfelületek aránya jó, minőségi/szolgáltatási színvonaluk azonban elmarad a 

társadalom által elvárt igényszinttől.  Területi eloszlásuk kissé egyenlőtlen, a hagyományos 

lakóterületek zöldfelületi ellátottsága alacsonyabb. Egyes zöldfelületi elemek hiánya miatt hálózatos 

zöldfelületi rendszer nem alakult ki. A korábbi fejlesztési elképzelések a K-Ny és É-D irányú sétányok 

kialakításának igényével ezen hiányosságokat felismerték, a megvalósítás hiánya miatt e probléma 

nem szűnt meg. 

2.1.6 Épített környezet 

Csorna épített környezete jó lenyomata a város fejlődési korszakainak. Adott korszakban létrejövő 

épületállomány nagysága, a területfelhasználás struktúrája jelzi ezeket. Így a város dualizmuskori 

épületállománya igen karakteres, a belváros szocialista korszakbeli átépítése, intenzifikálása erre 
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rakódott rá, ezt írta felül. Az, hogy a városban tulajdonképpen két iparterület is belváros közeli 

fekvésű azt jelzi, hogy a város igen gyorsan növekedett – a szocializmus időszakában – és a gazdasági 

területek kijelölése nem teljesen körültekintően, előrelátóan történt. A rábaközi – kisalföldi – 

mezőváros építészeti karaktere Csornán is fontos érték, amely bizonyos mértékig a turisztikai 

vonzerők közé is bekapcsolható. Az épített környezet – az ingatlanpiaci mechanizmusokkal a 

háttérben mindig fontos indikátora a helyi társadalom életszínvonalának, vagy éppen az 

elöregedésnek. Általánosan megfogalmazható az az összefüggés, amely szerint a társadalmi 

elmaradottság, szegénység segít konzerválni az építészeti értékeket, majd amikor a társadalomban 

megteremtődik az elégséges, ám még mindig szűkös alapja az épületállomány modernizációjának, 

könnyen veszélybe kerültnek ezek az értékek. Ugyanis megjelennek a műanyag ablakok-ajtók, 

különböző kiegészítések, műanyag vakolatok, összegezve az olcsó, s többnyire nem korhű 

megoldások. Ezek elkerülésére a városoknak támogatási rendszerek felépítését kell fontolóra venni; a 

belülről fakadó értékvédelem nemcsak pénzkérés, hanem szemléleti kérdés is. 

2.1.7 Közlekedés 

Csorna a nyugati határtól nem messze helyezkedik el, de nem közvetlenül a határ mentén, ezért  

Magyarország felé irányuló kapcsolatai szimmetrikusak. Csornán a fő közúti közlekedési útvonalak a 

85 sz. és 86 sz. II. rendű főutak. A 85 sz. II rendű főút keleti és nyugati irányba teremt kapcsolatot, 

míg a 86 sz. II. rendű főút észak és déli irányban. Mivel mindkét főút kettészeli a várost, ezért a 

településen belül nagy az átmenő forgalom. Megoldást erre a problémára a 85 sz. főút déli elkerülő 

építése jelent majd, ami Pereszteg és Csorna között húzódna, illetve az M86 elkerülő. 

Csorna a járási terület közepén helyezkedik el és a főutaknak köszönhetően mindegyik járási 

település könnyen megközelíthető gépjárművel. Mivel a település a középpontban helyezkedik el, 

ennek is köszönhető a nagy átmenő forgalom, ami az elkerülő megépítésével csökkenteni lehetne. 

Emellett a belső városközpontot is rendbe lehetne tenni. 

Vasúti szempontból Csorna kiváló helyen fekszik, mivel három vasútvonal csatlakozik az állomásán, a 

8 sz., 14 sz. és 18 sz. vasútvonalak. Az állomás a GySEV tulajdona. A településen nincs helyi autóbusz 

közlekedés, de a helyközi autóbuszok érintik a vasútállomást. Emellett a helyközi autóbuszok lefedik 

a települést a főutak mentén. 

A járásban fejlett a kerékpáros hálózat, ez viszont a városra nem mondható el. A fenntartható 

közlekedés jegyében szükség lenne a települési kerékpáros kapcsolatok fejlesztésére. A településen a 

rendelet alapján vannak fizető parkolóhelyek, ami arra utal, hogy a településen a parkolási 

problémákat így próbálják megoldani. 

2.1.8  Közművek 

Csornán az infrastruktúra kiépítettsége és műszaki színvonala átlagosnak mondható. A hasonló 

méretű településekhez képest a hálózatok kiépítettségében és a felhasználásban nincsenek jelentős 

eltérések. Az országos trendeknek megfelelően csökkent a vízfogyasztás. Problémát a hálózat 

átmosása jelenti mely a víz vastartalma miatt szükséges. Magas belvízállás esetén az átmosott víz 

befogadása, elvezetése problematikus. A felszíni csapadékvíz elvezetésben hasonló problémák 

jelentkeznek. Napjainkig Csorna egyik legnagyobb problémája a nem megfelelő csapadékvíz 

elvezetés. A klímaváltozással  várhatóan egyre szélsőségesebbé váló lefolyásokat a jelenlegi 
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csapadékvíz elvezető rendszer nem képes kezelni. A szennyvízelvezető rendszer a 90-es évek közepén 

épült ki majdnem teljes körűen.  

A város energia hálózata és ellátása megfelelő. Földkábelek csak a többszintes beépítési területeken 

találhatók. A légvezetékes hálózat jelentős zavaró hatással bír elsősorban a családi házas 

övezetekben. Az új igények mellett a jelenlegi fogyasztók várható igény növekedésével is számolni 

kell. A közvilágítás a belvárosban kifejezetten jó gyenge közvilágítás csak a külső városrészekre 

jellemző. Vezetékes gázellátás Földsziget és Csatárimajor kivételével kiépített. A hálózat kapacitás 

felesleggel rendelkezik, így az esetleges lakóterületi, ipar, gazdasági, kereskedelmi fejlesztések során 

létrejövő új fogyasztók gáz ellátása is megoldható. 

A távfűtés a város energiaellátásában nem játszik jelentős szerepet, a lakásállomány kevesebb mint 

10 százaléka van bekapcsolva a távhőellátásba. A megújuló energiaforrások nem képeznek hálózatot 

Csornán. Pontszerűen van jelen a kertészet termál kútja, a szennyvíztelep melletti szélgenerátor. A 

város területe alkalmas szélerőműpark létesítésére. 

2.1.9 Környezetvédelem 

Környezetvédelmi szempontból az egyik legjelentősebb probléma a felszíni vizek védelme. A z 

elevezett csapadékvízzel viszonylag jelentős mennyiségű szennyezőanyag, hordalék kerül a felszíni 

csapadék vízelvezető hálózatba vagy közvetlenül a Keszeg érbe. 

A másik komoly problémát a jelentős átmenő forgalomból rendelkező térségi közlekedés jelenti, 

mely a település egyik legnagyobb légszennyező forrása. Ennek ellenére a városban szmogveszély 

nem fenyeget, légszennyezőanyag vonatkozásában határérték feletti kibocsátás nem jellemző.  

Ugyancsak a közlekedés számlájára írható a megnövekedett a zajterhelés, mely elsősorban a 

belvárosban és a Szent Margit kórház környezetében jelent többletterhelést.  

A hulladékkezelés a városban megoldott, problémát jelent az elsősorban külterületen jellemző 

illegális hulladék lerakás. A településen 2004 óta van szelektív hulladékgyűjtés. 
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott 

általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település 

adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető 

hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

A város hosszú távon egyre problematikusabb folyamata lehet a csökkenő lakosságszám és az ezzel 

járó elöregedés. Ez maga után vonhatja az oktatási, gyermekjóléti intézmények leépülését, illetve az 

időskori ellátás intézményrendszerének bővítését. A város vándorlási mérlege az utóbbi években 

közel nullszaldós. Ez bizonyos szempontból kedvezőnek is értékelhető, hiszen nem jelentek meg a 

településen a megyére halmozottan jellemző intenzív bevándorlás negatív hatásai. A város itt a 

népességfogyás fékezése, megállítása lehet, ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy a megyei 

migrációs célpontok „telítődése”, az ingatlanpiaci visszacsatoló mechanizmusok beindulása esetén a 

városban is halmozottan jelennek meg a beköltözők. 

A város foglalkoztatási tekintetben, ahogy arra több országos vizsgálat és tervdokumentum  is utal, 

Győr vonzáskörzetébe tartozik. Ez a pozíció látható a kiingázás erősségében, ugyanakkor a helyi 

gazdasági szerkezetben ez a hovatartozás kevéssé kitapintható, vagyis kevés az olyan cég, amely a 

győri járműipari körzethez kapcsolódna. Az állami feladat- és adósságátvállalás egyszerűsítette, 

könnyítette a települések helyzetét a városfejlesztés és működtetés terén, azonban a képzési 

intézmények és a helyi vállalkozások közötti kooperáció megnehezedett. 

Összességében Csorna helyzete országosan igen kedvezőnek mondható, lakossága nagy átlagban jó 

életszínvonalon él, a jövedelmi mutatók igen kedvezők, s ez győri, soproni összevetésben is megállja 

a helyét. Sőt, ha a város lehetőségeit nézzük, helyzete most a 21. század elején is – csakúgy mint 100 

évvel korábban – fejlődésre predesztinálja. 
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése 

3.1.2.1 A településhálózat SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeség 

 Stabilizálódó településhálózat 

 Közszolgáltatási szerep 

 Kiterjedt vonzáskörzet 

 Győr vonzáskörzetébe tartozás 

 Bíróság hiánya 

 Foglalkoztató szerep 

Lehetőség Veszély 

 A gazdaság fejlődése nyomán megtelepedő 
további gazdasági funkciók 

 A város lakosságfogyása nyomán fellépő 
kényszerek a városi funkciók leépítése 
irányában 

 

 

3.1.2.2 A társadalom SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeség 

 Aktív civil szervezetek 

 Növekvő számú civil szervezetek 

 Óvodai, bölcsődei ellátás színvonala 

 Kulturális intézményhálózat 

 Térségi szintű szociális intézményrendszer 

 Nincsenek jelentős szegregátumok a 
településen 

 Nincsenek nagy társadalmi térbeli 
különbségek 

 Tradicionális kisalföldi kisváros – kedvező 
társadalmi atmoszféra 

 Javuló közbiztonság 

 Sokrétű középfokú oktatás 

 Margit kórház aktív fekvőbetegellátása 

 Népesség csökkenése, elöregedés 

 Ellentmondásos helyi identitás 

 Társadalmi részvétel gyengesége 

 Időskorúak ellátása 24 órában nem 
megoldott a városban 

Lehetőség Veszély 

 Iskolák, felnőttképzés fejlesztése 

 Fiatalok számára otthonteremtési 
támogatás, foglalkoztatás-fejlesztési 
kezdeményezések 

 Fiatalok számára szórakozási, szabadidő-
eltöltési lehetőségek bővítése 

 Népesség további csökkenése, elöregedés 

 A kvalifikált munkaerő elvándorlása, fiatalok 
további elvándorlása 

 Területi szegregáció felerősödése, 
városrészek leromlása 

 Margit kórház funkcióvesztése 
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3.1.2.3 A gazdaság SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeség 

 több lábon álló gazdaság 

 növekvő iparűzési adó 

 termelési, élelmiszeripari hagyományok 

 kereskedelmi egységek száma, színvonala 

 nincs környezetszennyező ipar 

 alacsony munkanélküliség 

 képzett munkaerő, képzett mezőgazdasági 
termelők 

 mezőgazdasági területek, talajadottságok 

 déli ipari parkban kevés az önkormányzati 
tulajdon, fragmentált elhelyezkedés, 
kihasználtság alacsony 

 zárványszerű, városközpont-közeli helyzetű 
ipari területek 

 kevés nagyvállalkozás 

 gazdaságpolitikai egyeztetések, koordináció 
alacsony fokú 

 információs pont hiánya a vállalkozások 
számára 

 termálfürdő elhelyezkedése, tulajdoni 
viszonyai 

 magas szintű szállások hiánya 

 komplex turisztikai kínálat hiánya 

 kiépített csornai arculat hiánya 

 szakképzési rendszerre nincs helyi ráhatás 

 piaci infrastruktúra állapota 

Lehetőség Veszély 

 élelmiszeripari hagyományok kiaknázásának, 
a biogazdálkodásnak a támogatása 

 megújuló energiák kiaknázása 

 vallási turizmus 

 munkahelyek további csökkenése 

 

3.1.2.4 A táji- és természeti adottságok SWOT-analízise 

Erősségek  Gyengeségek 

 Jelentős termál és gyógyvíz kincs 

 Hanság természeti területei, Nemzeti Park 

 Védett területek aránya 

 A történeti tájhasználat jelentősen 
visszaszorult 

 Szántó és erdőterületek relatív magas aránya 
a Hanságban 

 Gyorsforgalmi út tájszerkezet módosító 
hatása 

Lehetőségek Veszélyek 

 A történeti tájhasználattal 
összeegyeztethető termelési módok, 
gazdálkodási formák (ökogazdálkodás) 
elterjesztése 

 Helyi védettségű területek országos 
védettség alá helyezése 

 Védett területeken élőhely-rekonstrukciók 

 A gyorsforgalmi út fejlesztésével megváltozó 
táji karakter és tájhasználat 

 A műszaki infrastruktúrafejlesztéssel a 
tájszerkezet, ökológiai folyosók, 
természetközeli élőhelyek környezete 
megváltozik 

 Idegenforgalom fellendülésével a 
konfliktuspontok száma megnő.  

 Keleti iparterület zöldmezős beruházás 
esetén tájszerkezet megváltozása 
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3.1.2.5 A zöldfelületek SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Kedvező környezeti és táji adottságok: közeli 
kapcsolat a védett természeti területekkel 

 Gondozott utcák és közterületek 

 Jó zöldfelületi ellátottság 

 Összefüggő zöldfelületi rendszer hiánya 

 Vilmos park jelenlegi rendezetlen állapota 

 Lakóterületi zöldfelületek ellátatlansága, 
minőségi problémái: P. Kiscsorna 

Lehetőségek Veszélyek 

 Ökológiai zöldfolyosó kialakítása a Belváros 
és Vilmos park között, sétány kialakításával 

 A gyorsforgalmi út megépülésével a jelenlegi 
85-ös út visszaépítése, szomszédos 
zöldfelületeinek összekapcsolásával 

 Intézményi zöldfelületek fejlesztése és 
bekapcsolása 

 Vilmos park fejlesztése 

 Lakóterületi fejlesztésekkel a zöldfelületek 
csökkenése. 

 Idegenforgalom fellendülésével a 
konfliktuspontok száma megnő 

 Követő jellegű zöldfelület fejlesztés, 
kapacitáshiány a növekvő idegenforgalom 
következtében 

 

3.1.2.6 Az épített környezet SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeség 

 mezővárosi épített örökség 

 belváros funkciógazdagsága 

 nyugalmas kisvárosi lakókörnyezet 

 Földsziget és Csatárimajor falusias nyugalma 

 a város fejlesztésének gyakorlatilag nincs 
földrajzi korlátja (de: a városi szétterülés 
nem kívánatos) 

 átmenő forgalom épületkárosító hatása 

 sétálóutca hiánya 

 lakótelepek városközponti helyzete 

 környezetbe nem illeszkedő, romló állapotú 
tömbházak 

Lehetőség Veszély 

 belvárosi rehabilitáció, az elkerülő út 
megépítése után a belváros közlekedési 
rendszerének újragondolása 

 a magánerős fejlesztések, örökség-
fejlesztések támogatása, ösztönzése 

 sétálóutcák kialakítása 

 a lakótelepek városképi illesztése, 
színkoncepció alkalmazása 

 karaktervesztés 

 városszéli kereskedelem erősödése révén a 
belváros funkcionális leépülése 
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3.1.2.7 A közlekedés SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 É-D és Ny-K kapcsolat megfelelő (86 sz. és 85 
sz. főút) 

 Győr könnyű megközelíthetősége 

 M1 relatív közelsége 

 vasútvonal csatlakozása (8, 14, 16 sz. 
vasútvonalak 

 van a településen buszpályaudvar 

 az utak 100%-ban szilárd burkolatúak 

 a Ny–K irányú kerékpáros kapcsolat jó 

 nagy átmenő forgalom 

 vasúti közlekedéssel kevés járási települést 
lehet megközelíteni 

 nincs helyi autóbusz közlekedés nincs 

 az egyes megállók lefedettsége alacsony 
színvonalú  

 utastájékoztatás és akadálymentesítés 
alacsony színvonalú  

 Hiányzó települési kerékpárút kapcsolatok 

 kerékpárutak nem megfelelő minősége 

 járdák rossz állapota 

 fizető parkolók vannak, ami parkolási 
problémára utal 

Lehetőségek Veszélyek 

 85 sz. déli elkerülő építése (Pereszteg és 
Csorna között) 

 autóbusz megállók korszerűsítése 

 Kerékpáros közlekedés fejlesztése 

 Az utak állapotának további romlása 

 Az átmenő forgalom további növekedése 

 

3.1.2.8 A közművek SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Kedvező infrastrukturális ellátottság 

 Szennyvízhálózat kiépítettségének javulása, 
közműolló további szűkülése 

 Csapadékvíz és belvízelvezetés hiányossága, 
főként az északi és keleti területeken. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése  Közműfejlesztési projektek nem komplex 
módon valósulnak meg 

 A város szétterülésével (kelti iparterület, 
lakóterületi fejlesztések) növekvő 
közműhálózat költségei 
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3.1.2.9 A környezetvédelem SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 nincs jelentős környezetszennyező ipar, 

 a környezeti állapot minősége jó 

 regionális szinten megszervezett 
hulladékgazdálkodás 

 

 jelentős átmenő forgalom miatt főként 
éjszaka a város területén több ponton a 
küszöbértéket meghaladó zajterhelés 

 Több iparterület a várostestbe van ékelődve, 
amely konfliktusokat idéz elő a lakófunkciójú 
városrészekkel 

 Vizuális környezetszennyezés a barnamez ős 
ipari területeken 

Lehetőségek Veszélyek 

 épületek energiaigényének csökkentése 

 altenatív energia hasznosításának növelése: 
termálvíz és szélenergia kihasználása 

 barnamezős ipari területek megújítása 

 A gyorsforgalmi út megépülésével Belvárosi 
környezet terhelésének csökkenése 

 Biogáz üzem fejlesztésével zöld energia 
előállítása 

 ipari területek növekvő 
környezetszennyezése 

 felszíni és felszín alatti vizek szennyezése 

 

3.1.2.10 Kockázatok felsorolása 

A SWOT analízisben felvetett veszélyek kockázatait számba véve az alábbiakat lehet összefoglalóan 

megállapítani. A lakosságfogyás bekövetkezése reális veszély, bekövetkezési valószínűsége a 

tervezési időszakban igen nagy. Ez azonban a közeljövőben várhatóan még nem okoz olyan 

természetű problémákat, mint városi intézmények, iskolák stb. bezárása. Hasonlóak mondhatók el a 

fiatalok elvándorlásával kapcsolatban, azonban itt meg kell jegyezni, hogy a szakképzett munkaerő 

hiánya a térség gazdasági bővülésének reális akadálya lehet a közeljövőben, itt közepes kockázatról 

beszélhetünk, csakúgy a munkahelyek további csökkenését tekintve. 

A területi szegregáció felerősödésének alacsony a kockázata, jelenleg a településen – a KSH 

adatközlését és a terepi bejárásokat is figyelembe véve – nincs erre utaló markáns folyamat. A város 

szerkezeti fejlődésével kapcsolatban hasonló kérdés a belvárosi és városszéli kereskedelem 

versenyének kockázata, amelynek révén a belvárosok kereskedem i színvonala, presztízse indulhat 

hanyatlásnak. Ennek kockázata azonban a helyzetfeltárás alapján alacsony. 

Az M85 elkerülő út beruházásának csúszása magas kockázatú, ugyanakkor ez a csúszás csak időleges 

problémát okozhat, elodázhatja bizonyos beruházások megtörténtét. A tervezett fejlesztések, 

elkerülő út, iparterületek, turizmus magukban hordozzák a városi szétterülés veszélyét, kockázatát, 

ezért a városnak kompenzációra, a természetközeli zöldterületek, zöldfelületek bővítésére kell 

törekednie. 
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3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

 

3.1–1. ábra. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata 
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3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 

 

 

3.2.–1. ábra. Csorna problématérképe 
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Csorna Integrált Városfejlesztési Stratégiája nyolc városrészt határozott meg, amelynek határait az 

ITS tervezésének előkészítésekor kismértékben módosították. A változások elsősorban a külső 

városrészeket érintik, azok növekedése miatt (3.3–1. és 2. ábra).  

A lehatárolás alapja funkcionális és történeti alapú, és telektömb-határokhoz illeszkedő. A Belváros a 

két kétszámjegyű főútvonal közösös szakasza mentén található telektömböket öleli fel. 

Természetesen külön városrészeket alkotnak az Alsószeri és a Felsőszeri kertvárosok, amelyek a 85. 

sz. főút keleti kivezető szakasza mentén érintkeznek is egymással. Előbbi magába foglalta a csornai 

vasútállomást – ezt azonban a déli iparterülethez csatolták, illetve magába foglalja néhány kisebb 

üzem (pl. malom) területét, utóbbi pedig a Hantech üzem telephelyét. Történetileg a felsőszeri 

részhez tartozik a Vilmos park a gimnáziummal és a sportpályával, amelyet azonban – jelezve a 

terület szerepét a város fejlesztési elképzeléseiben – külön városrésznek határoztak meg. A városrész 

déli határán kismértékű határmódosítás is történt, a temető kivételével a 85. sz. főút nyugati kivezető 

szakaszától délre eső, döntően kereskedelmi-szolgáltató területet – jogosan – a déli iparterülethez 

sorolták át. Ez az iparterület a Tondach üzemet és az ipari parkot foglalja magába és a kettő között 

elterülő kertvárosias lakóterületeket. Kiscsorna lehatárolása egyértelmű, itt kisebb területbővítés 

történt. A keleti iparterület és az északi városrész – hozzá csatolva a két majorsági lakott területet – 

szintén magától értetődő, utóbbi fő funkciója a termálfürdő. 

 

 

3.3–1. ábra. Csorna városrészei az IVS szerint 
(Forrás: Csorna IVS) 
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3.3–2. ábra. Csorna aktualizált városrészei 
(Forrás: önkormányzat) 
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3.3.1.1 Belváros 

A csornai belváros a település területéhez kicsiny kiterjedésű, kelet–nyugati irányban a gimnáziumtól 

a Hantech-ig terjed. Szerkezetét a 85-86. sz. főutak közös szakasza, illetve négy egymásba nyíló tér 

határozza meg: Szent István tér, Széchenyi tér, Mártírok tere és a Premontrei park. A legtöbb 

közintézményi, gazdasági (kereskedelmi és szolgáltató) funkció ezek körül csoportosul (városháza, 

premontrei rendház, piac, üzletsor, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények. 

Építészeti karakter szempontjából a történeti, historizáló épületállomány és a szocializmus 

időszakában épített lakótelepi, tömbházas beépítések alkotnak városképi együtteseket. 

  

  

  

3.3–1. kép. Képek a Belvárosból. Északi rész 

 

A Szent István téren észak–déli kiterjedésű ága esetében a térfal meghatározója a városháza és a 

premontrei rendház kettőssége. A téren pihenőpark található egy kisebb pavilonnal, padokkal, 
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szobrokkal. A városháza épülete többfunkciós, üzlethelyiségek találhatók a földszintjén. A 

rendházban található a csornai múzeum, és egy üzlethelyiség. 

A Szent István tér derékszögben csatlakozó részének nyugatról középtájt csatlakozik a tér észak-déli 

ágához. E térrész meghatározó eleme a modern stílusban épült, 1938-ban felszentelt Jézus Szíve 

plébániatemplom. A város korábbi temploma, a Szent Ilona templom még 1790-ben égett le egy 

városi tűzvész során, utána a lakosság a premontreiek templomát használta mintegy másfél 

évszázadon át. A modern, letisztult formavilágú, monumentális templom stílusából fakadóan jól 

megfér, a később a tér északi és déli oldalán felépített szocialista modern tömbházakkal, azok 

városképi illesztése meglehetősen jól sikerült.  

A templom mögötti teresedés egyrészt szintén pihenő és díszparkként ékesíti a várost, fő térfal 

alkotója érdekes módon két épület oldala: a Jézus Szíve plébániatemplom és a Széchenyi általános 

iskola. Ez a tér szolgál a városi piac helyéül is, azonban rossz infrastrukturális körülmények között, 

amely elköltöztetése ezért régóta a város tervei között szerepel. A tér nyugati és északi térfalát már 

kisvárosias lakóházak alkotják. 

  

  

3.3–2. kép. Képek a Belvárosból. Palotasor és Mártírok tere 

 

A Mártírok tere a legkisebb az említettek közül, ennek kereskedelmi szerepe az elsődleges, a lakások 

az épületek emeletein foglalnak helyet. Városképi szempontból meglehetősen idegen és mára 

megkopott állapotba került elem a Rábaközi áruház épülete, amelynek felújítása és városképi 

illesztése szintén a jövő egyik feladata lehet Csornán. Az belvárosi áruházak korunk értékvesztő 

kereskedelmi típusai lettek, itt is kínai bolt található az épület emeletén. A Mártírok terének 
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kereskedelmi funkciója az Alsószer városrészből a Soproni útba torkolló valamennyi történeti jellegű 

utca esetében megtalálható, és természetesen a Soproni út palotasorán is. 

A belváros déli részén szintén találhatók közintézményi, közszoltáltatási funkciók (rendőrség, kórház, 

autóbusz állomás, Csukás szakiskola), és lakótelepi részek is. A Soproni úton új társasház is található, 

s mellette egy parkolóként hasznosított foghíj csatlakozik a kórházhoz, amely belső útként magába 

foglalja a Kórház utca északi végét. A kórházat is magába foglaló tömb már a város déli lakóterületei 

felé képez átmenetet.  

  

  

3.3–3. kép. Képek Belvárosból. Rendőrség, autóbusz-állomás és a kórház környéke 

 

A premontrei park mára sajátos településszerkezeti egységgé vált. A park a szocializmus időszakában 

a város beépítése intenzifikálásának fő területe lett. Korábbi, jellemzően földszintes lakóházakat 

lecserélve a déli oldalon a főszolgabíróság (könyvtár) környezetében a vízmű épületeivel, illetve 

kocka alakú tömbházakkal kezdték a beépítést, amelyet keleti és északi irányban is folytattak. Itt az 

Andrássy utca déli oldala teljesen áldozatul esett a városrekonstrukciónak, és a Park utcát is 

megnyitották, amelynek északkeleti sarkában a Rákóczi iskola foglal helyet. Nyugaton, a Szent István 

téren a művelődési központ épülete is a park szélére került. A park infrastruktúrája, növényzete 

szegényes állapotban van. A cserjeszint, a virágos elemek nagyrészt hiányoznak, és távhővezetékek 

keretezik a parkot, amely igencsak idegen látvány, hasonlóképpen a vidéki településképhez szinten 

mindenütt hozzátartozó hidroglóbusz. A park többnyire mindezekért élettelen, a városlakók nem 

nagyon használják, megközelíteni is csak néhány helyen lehet. Egyedül a városi parkszínpad előadásai 

töltik meg élettel és funkcióval. 
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3.3–4. kép. Képek a Belvárosból. Premontrei park környezete 

 

3.3.1.2 Alsószeri kertváros 

Az Alsószeri kertváros alapvetően kisvárosias jellegű lakóterület, bár a vasútállomás irányában 

emeletes történeti beépítés is előfordul. Csornán azonban nem a más vidéki városainkban gyakori 

városfejlődési irány zajlott le a vasútépítések kapcsán: mivel a település városiasodása „mélyebbről” 

indult, nem alakult ki villaszerű beépítés az állomás irányába. Ehelyütt a városiasodás alacsonyabb 

fokán történt léptékváltás, és így a falusias, oromzatos épületek cseréjével kispolgári városias, de 

döntően földszintes beépítés alakult ki. Ez a településszövet a szocializmusban, és a rendszerváltozás 

után tovább városiasodott, közintézmények (iskola, óvoda, posta stb.), emeletes lakóházak üzemek, 

raktárak (sok ezek közül ma barnamező) beépítésével. 
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3.3–5. kép. Képek az Alsószer városrészből 

 

Sajátos városrész a vasútállomás környéke, amelynek jellegadói a régi malom együttese, a vasutas 

bérházak, raktárépületek, és a felújításra szoruló evangélikus templom. A Gorkíj utca – amely a város 

vasúton túli terjeszkedésének torzóban maradt mementója – már a déli iparterületekhez sorolt, ám 

szerkezetileg ehhez a városrészhez csatlakozik, hiszen csak innen megközelíthető 
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3.3–6. kép. Képek Alsószer városrészből. Vasútállomás környéke 

 

A lakóterületek változatos képet mutatnak. Az épületek állapota, építési ideje, stílusa, mint 

társadalmi indikátor arra enged következtetni, hogy nincsen jelen jelentős társadalmi elkülönülés a 

településen. Az általánosságban kispolgári, a városhanyatlás jeleit – sok foghíj – is mutató 

lakótömbökben a pontszerű megújulás jelei is láthatók. Az Alsószer kertváros észak–déli irányú 

főutcáit sok helyütt gyalogos közök kötik össze keresztirányban, amelyek sok esetben az illegális 

szemetelés, graffitik terei is egyben. 
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3.3–7. kép. Képek Alsószer városrészből. Foghíjak 

 

3.3.1.3 Felsőszeri kertváros 

Felsőszer irányába a belvárosban erősebb városépítés indult a szocializmusban, így a falusiasabb 

városrész és a belváros között jelentősebb a városképi kontraszt. A világháború előtt a Laky Döme 

utca mentén indult el a városiasodás, amely ma több közintézménynek ad helyet. Egy közhasználatú 

sportpálya is van a városrészben (csakúgy mint Alsószeren), ez azonban nincs jó állapotban. 
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3.3–8. kép. Képek Felsőszer városrészből 
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A városrész főutcája, a Dózsa György út még meglehetősen falusias képet mutat, amelyet a város 

igyekszik is helyi építészeti rendeletével védeni. Sajnálatos, hogy általában az öreg házak – az 

elöregedés társadalmi jeleként –rossz állapotban vannak. A szocializmus időszakában helyenként 

többlakások tömbházak is épültek, a Thököly út mentén – a Hantech üzemet követően pedig 

nagyobb léptékű beépítés is történt. Hasonlóan Alsószerhez itt is találkozhatunk a pontszerű 

megújulással, új családi házakkal (gyakran az építész körökben Magyiterránnak hívott stílusban 

építve). A városrészben helyenként tágas tömbbelsők találhatók, az Andrássy utcából egy 

tömbfeltáró – egyelőre – zsákutcát is nyitottak ezzel összefüggésben, emellett új, kortárs beépítéssel 

a nyugati oldalon nyitott utcákban találkozhatunk még. Funkcionális tekintetben a városrészben 

vendéglátóhelyeket, kisebb boltokat, panziót és az Őrangyal temetőt találjuk. 

 

  

  

  

3.3–9. kép. Képek Felsőszer városrészből 
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3.3.1.4 Vilmos park 

A Vilmos park körüli városrész legfontosabb funkciója a Hunyadi gimnázium, a Szent Antal temető és 

a városi sportpálya. Lakóterületek ma már csak igen kis részben – néhány ház – találhatók e 

területen, emellett a Soproni út mentén kereskedelmi-szolgáltató épületek – autószalon, autómosó, 

bútoráruház – ékelődnek be a zöldterületbe. A park – mint ahogy korábban is említettük elhanyagolt 

képet mutat, jellegében nem egy kiépített park, hanem egy ligetes terület képét mutatja. A korábbi 

időszakokban egészen minimális kertbútorzatot – padok – helyeztek el a területen, emellett, az 

északi felén egy nemrégiben felújított játszótér található. Gyalogutakat sem találni, egy kocsiút vezet 

keresztül nagyjából a park derekánál. A parkban az időről-időre összegyűlő csapadékvizek is gondot 

okoznak, ezért fejlesztés esetén csapadékvíz-elvezetésre is áldozni kell. 

 

  

  

3.3–10. kép. Képek a Vilmos parkról 

 

3.3.1.5 Kiscsorna 

Kiscsorna városrész egy falusias, kertvárosias lakóterület, sakktáblás alaprajzzal. Alacsonyabb 

társadalmi státuszú terület, azonban felértékelődőben van, amely az elkerülő út megépülése után 

tovább folytatódhat. Kisebb alközpont is található a közepén, az út mindkét oldalán, északon a volt 

laktanya területéhez kapcsolódóan. A Tondach cserépgyárhoz csatlakozó területeken új sorházak is 

épültek nemrégiben. A városrészben egy óvoda és egy sportpálya is található.  
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3.3–11. kép. Képek Kiscsornáról 

 

3.3.1.6 Déli iparterület 

A déli iparterület magába foglalja a város ipari parkját – amelynek működését az 1.9 fejezetben 

taglaltuk – az azokhoz északról csatlakozó falusias, kertvárosias lakóterületeket, a Tondach 

cserépgyárát, az ahhoz északról csatlakozó szolgáltató területeket (pl. benzinkút), a vasútállomást. A 

városrész tengelyét a 86. sz. főút déli irányban kivezető szakasz jelenti, a vasút pedig lényegében 

elválasztja egymástól a lakó és a déli ipari területeket. A városrésznek markáns funkciót adott a 

mintegy évtizede épített Tesco nagyáruház, amely városközpont-közeli fekvése miatt jelentős 

konkurenciát jelent a belvárosi üzleteknek. 

A Tondachtól délre lévő terület jelenleg elhanyagolt, leromlott állapotban van, ezért a város értékes 

fejlesztési területként számol vele a jövőben. 
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3.3–12. kép. Képek a déli iparterületről 

 

3.3.1.7 Keleti iparterület 

A keleti iparterületen a Kisalföld Volán telephelye, a Sole-Mizo Zrt. tejgyára, a Csornahő – Csornai 

Hőszolgáltató Kft., a Seeburger-Rábaközi Konzervipari Kft., Farkas Kft., Pannonbeton Kft., és egy 

benzinkút adja a karakteres, jellegadó funkciókat, a jövőben pedig a remélhetőleg termelésbe álló 

napelemgyár lesz a városrész fejlődésének zászlóshajója. Az épülő és közeljövőben elkészülő 85-86. 

sz. gyorsforgalmi elkerülő út jelentősen felértékeli ezeket a jelenleg még mezőgazdasági hasznosítású 

területeket, amely kellő befektetői szándék esetén a város terjeszkedésének jelentős helyszíne lehet. 

Lakóterület – zárványként – minimális található a városrészben. 

3.3.1.8 Északi városrész, Földsziget és Csatárimajor 

A 86. sz. főút északi kivezető szakasza mentén található a termálfürdő és a kemping, két nagyobb 

mezőgazdasági telephely (Petőfi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet, kertészet) és 

egy faiskola közvetlen közelségében. A termálfürdő közelségében egyelőre nem alakult ki 

jelentősebb kereskedelmi-szolgáltató terület, és ez a funkciók keveredése (negatív externáliák) miatt 

nem is valószínűsíthető. 

A Csornához tartozó területen egykor az Esterházyak létesítettek majorokat a földesúri gazdálkodás 

19. századi fejlődésekor. Ilyen volt egykor Pálmajor, Mátyássziget, Hosszúdomb, Pistakút, 

Gyöngyösmajor mára azonban csak kettő maradt, ezek egyéb belterületnek számítanak. A 2011-es 

népszámlálás szerint Földszigeten 72 lakásban 111fő, Csatárimajorban 18 lakásban 18 fő lakott. 

Csatárimajor közvetlenül a 86. számú út mellett található, az a keleti határában halad el. Az Acsalagra 
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átkötő mellékút a nyugati határát alkotja. Egykori központi épülete a Ráth kúria, amely a legutóbbi 

hírek szerint értékesítésre vár. Emellett vendégház is található a településen. Földsziget a Bősárkány–

Acsalag–Osli mellékút mentén helyezkedik el, több kisebb településrészből áll. Az egyik ilyen az 

Esterházy-Berg-Hertelendy-Mesterházy kastély és a körülötte elhelyezkedő park. A 

magántulajdonban található kastélyban bolt és kápolna is található. A falu szélén egy mezőgazdasági 

birtok is található, többnyire egyébként öreg, falusi házak alkotják a települést, a városról kiköltözés 

(szuburbanizáció) egyelőre csak nyomokban feltételezhető. 

 

  

  

3.3–13. kép. Képek Földszigetről és Csatárimajorból 
(Forrás: www.panoramio.hu; www.magyarszallashely.hu; www.kastelyok-utazas.hu) 

 

3.3.1.9 Városrészi adatok statisztikai elemzése 

A KSH a fent lehatárol és jellemzett, IVS-ben is szereplő által lehatárolt területekre, városrészekre 

szolgáltatta a 2011-es népszámlálási adatokat. Földsziget, Csatárimajor és egy Malomföld (2 lakossal) 

elnevezésű külterületi lakott hely adatait a 6. Északi városrésznél találhatjuk meg (3.3–1. táblázat).  

A legnépesebb városrész Felsőszer – ezt területi kiterjedése indokolja –utána az Alsószeri kertváros, a 

Belváros, majd Kiscsorna következik. A többi terület lakónépessége töredéke ezekhez képest, 

beleértve az egyéb belterületeket is. A korszerkezetet tekintve a legfiatalosabb Kiscsorna, a leginkább 

elöregedett lakosságú a Belváros, amelyet sok, a szocializmus időszakában épült lakóépülete indokol.  

http://www.kastelyok-utazas.hu/Webalbum/Magyar/Megyek/Gyor-megye/Csorna-Foldsziget/index.html
http://www.panoramio.com/photo/7453744
http://www.panoramio.com/photo/46756883
http://www.magyarszallashely.hu/szallasok/20120206191710_Bella Venezia Kft..JPG
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3.3–1. táblázat. Csorna városrészeinek statisztikai adatai 

Mutató megnevezése 
Csorna 

összesen 
1. 

Belváros 

2. 
Felsőszeri 
kertváros 

3. Alsószeri 
kertváros 

4. 
Kiscsornai 
kertváros 

5. Vilmos 
Park 

6. Északi 
városrész  

7. Keleti 
iparterület 

8. Déli 
iparterület 

Lakónépesség száma 10558 2039 4127 2239 1642 68 131 100 210 

Lakónépességen belül 
0-14 évesek aránya 

14,1 12,2 14,1 14,3 16,3 19,1 8,4 17,0 12,9 

Lakónépességen belül 
15-59 évesek aránya 

64,3 63,8 63,8 64,0 67,8 55,9 57,3 60,0 64,3 

Lakónépességen belül 
60-X évesek aránya 

21,6 24,0 22,1 21,7 16,0 25,0 34,4 23,0 22,9 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya a 
15-59 éveseken belül 

12,5 10,3 9,2 11,9 18,4 13,2 42,7 31,7 29,6 

Felsőfokú 
végzettségűek a 25-X 
korcsoport arányában 

16,3 18,9 16,0 19,1 11,8 18,4 2,8 12,7 9,1 

Lakásállomány (db) 4267 918 1584 954 558 23 92 32 106 

Alacsony komfort 
fokozatú lakások 
aránya 

4,6 1,0 5,1 5,2 2,7 8,7 27,2 9,4 10,4 

Rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon (15-59 
évesek) belül 

31,2 34,3 28,5 30,6 33,2 18,4 38,7 50,0 34,8 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon belül 

7,0 6,2 5,2 6,7 9,6 10,5 21,3 26,7 11,9 

Foglalkoztatottak 
aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

64,1 61,0 66,5 64,8 62,7 77,5 55,3 45,1 63,8 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

30,8 33,8 29,7 31,7 23,0 25,0 54,8 41,9 41,5 

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási 
csoportokban 
foglalkoztatottak 
aránya 

43,0 40,9 41,6 37,8 52,9 35,5 63,8 51,5 60,2 

A gazdaságilag nem 
aktív népesség aránya 
lakónépességen belül 

51,1 53,9 49,8 50,4 49,8 52,9 62,6 58,0 53,8 

Munkanélküliek 
aránya  

6,5 6,0 5,8 7,2 7,0 3,1 4,1 21,4 9,3 

Tartós munkanélküliek 
aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek 
aránya) 

3,4 3,0 2,8 4,2 4,1 3,1 2,0 11,9 4,1 

A komfort nélküli, 
félkomfortos és 
szükséglakások aránya 
a lakott lakásokon 
belül 

2,9 0,5 3,3 3,4 1,9 4,5 17,7 6,7 7,8 

Egyszobás lakások 
aránya a lakott 
lakásokon belül 

5,1 8,9 2,2 4,4 6,5 0,0 8,1 6,7 13,3 

Forrás: KSH adatközlés, 2011-es népszámlálás 
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A végzettségi mutatók szempontjából Kiscsorna – alátámasztva a fent elmondottakat – tűnik az 

alacsonyabb társadalmi státuszú lakóterületnek, hiszen itt magasan a városi átlag felett van a 

legfeljebb általános iskolát végzettek aránya, míg a felsőfokú végzettségűeké jelentősen az átlag alatt 

marad. Ugyanakkor arányaiban a legtöbb alacsony komfortfokozatú lakást a történelmi 

épületállomány jelentősége miatt Alsószeren és Felsőszeren találjuk a belső területeket tekintve, a 

külső területeket nézve a majorok értéke ugrik ki az átlagból. A szegregációs mutató (lásd a 

következő fejezetben - legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke a város egészében 7%. 

Ezt a négy nagyobb lakóterület közül csak Kiscsorna értéke haladja meg. Ezzel szemben a külsőbb 

lakóterületeken – beleértve Földszigetet és Csatárimajort – ennek a mutatónak az értéke igen magas, 

a 30%-ot közelíti. A többi adatot is figyelembe véve megállapítható, hogy ezeken periferiális 

lakóterületeken zömmel idős, illetve alacsony végzettségű, aktív korú népesség lakik. 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

Az IVS készítésének időpontjában hatályos szabályzás szerint azok a területek minősültek 

szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú népességen belül elérte, illetve 

meghaladta az 50%-ot. Erősen leromlott, de még nem szegregált területnek pedig az minősült, ahol a 

mutató a 40%-ot meghaladta. A KSH lehatárolta az érintett területeket a 2001. évi népszámlálás 

alapján, amelynek révén a településen nem találtak szegregátumot, egyedül Földsziget területe 

mutatkozott veszélyeztetett területnek, ezen kívül a Virág utcában lakó roma (cigány) családokról 

tettek említést. 

Az ITS tervezésének folyamatában a KSH a a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében 

meghatározott szegregációs mutató alapján végezte el a szegregációval veszélyeztetett és 

szegregátumnak nyilvánítható területek lehatárolását. A szegregációs mutatót a 2011-es 

népszámlálás adataiból számították ki. A kormányrendelet szerint azon területek tekinthetők 

szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve 

meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. Ez a határérték 35%, ahol az érték 

pedig 30 és 35% közé esik, az a terület szegregációval veszélyeztetett területnek számít. Ezek közül is 

csak azok a területek számítanak valódi szegregátumnak, illetve veszélyeztetett területnek, ahol a 

lakónépesség magánháztartásokban eléri az 50 főt, így az intézeti háztartások vagy az alacsony 

lakosságszámú területek kiszűrhetők voltak. Látható tehát, hogy a határértékeket lejjebb szállították, 

ezzel a városban nem mutattak ki szegregátumot, ugyanis, ha az érték egy adott lakótömb esetében 

meg is haladta a határértéket (Földsziget, Bartók Béla út külső szakasza, Virág utca a keleti 

városrészben), az alacsony lakószám miatt nem volt szegregátumnak tekinthető (3.3–3. ábra).  



 

 

197  

CSORNA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

 

3.3–3. ábra. Csorna szegregációval veszélyeztetett területei 
(Forrás: KSH, 2011-es népszámlálás) 

 


