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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 (IVS) 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 IVS-nek felülvizsgálatára, valamint bizonyos esetekben a Városfejlesztési 

Koncepció elkészítésére. A Nyugat-Dunántúli Régióban az eljárást a Pro Via ’91 Kft. nyerte meg. A 

nyertes ajánlattevő szakemberek bevonásával a 314/2012. (XI.8.) 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 Kapuvár 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 vettük 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 Kapuvár 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 helyzetünk 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 

településszerkezeti elemeket is összefoglaltuk kijelölve a problémapontokat, felhívva a tervezők 

figyelmet a szükséges vagy kívánatos beavatkozásokra. 
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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 Kapuvár város fejlesztései – éppen a helyzetfeltárás segítségével – 

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

TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Kapuvár 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 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 Kapuvár és Csorna képviseli a 10-ezres városok szintjét. Ez a kör 

különösen Vas megyében erősebb, népesebb: Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, 

illetve Zalából Keszthely említhető a rábaközi városokkal egy lapon. A régióban a tízezer 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, és 

érdemben 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-Sopronban pl. Csorna járásának déli fele, 

ugyanakkor itt Szany városi címre aspirálása, esetleges nyerése 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 helyezte mindenesetre hasonló 

lehet 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 kiegészülve. 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 2013-as várossá nyilvánításával megerősített Lébény tölt be városi mikrocentrum 

szerepkört. 

Győr-Moson-Sopron megyében tehát városhiányos területekről nemigen 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 

szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, integrálódva a 

nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba. 
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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 Kapuvár 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 többségében a 

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

perifériáról korábban írtakkal. 

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

gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik, másrészt turisztikailag a Fertő-Hanság tájhoz 

kapcsolható. A térképrajzoló a Rábaköz, illetve kapuvári járás egy részét jobbára a Budapest–

Hegyeshalom és az osztrák–magyar határtérségben ívelő gazdasági-technológiai magterületen kívül 

helyezte el, ezzel is utalva a térség belső periférikus elhelyezkedésre. Mindazonáltal a várost jövőben 

fejlődő közlekedési összeköttetései arra predesztinálják, hogy ezen intenzívebben fejlődő gazdasági 

zóna aktívabb részesévé váljon. A városnak egyelőre országos jelentőségű funkciója nem emelhető ki, 

bár egészségturisztikai adottságai bíztatóak ezen a téren. 

Másfelől a városhálózati struktúrát ábrázoló 1.1–3. ábra is arra utal, hogy elhelyezkedését tekintve 

Kapuvár jobbára kimarad a két megyei jogú város körüli agglomerálódó zónákból, tehát kevéssé 

tudott eddig kapcsolódni az azokban tetten érhető gazdasági, iparági-körzetbeli szinergiákhoz.  
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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 ilyennek csak a Hanság mocsár és 

lápvidéke számított –, a 19. század folyamán rögzült út és vasúthálózat, illetve az osztrák–magyar 

határvonal futása bizonyult meghatározónak. Kapuvár esetében nagyon fontos tényező volt a város 

megerősödésében a vasútépítések hatása, hiszen a GySEV vonalán Kapuvár gartai részén állomást 

kapott, amely elsősorban a mezőgazdasági termékek piacra jutását segítette. A trianoni 

határmegvonás után a város vonzáskörzete kismértékben sérült, illetve relatív földrajzi helyzete 

romlott. A Rábaköz ma tízezres városai, így Kapuvár és Csorna is, a 19. századi közigazgatás-

rendezések idején a járásszékhellyel járó városi funkciók (járási bíróságok, szolgabíróságok) révén 

kaptak további impulzusokat fejlődéséhez. Mindezek hatékonyan segítették a századvégi iparosítási 

hullám megjelenését is, így váltak igazi, városi funkciókkal rendelkező kisvárosok belőlük. 

A századforduló környéki évtizedekben népességét majd 2000 fővel növelő Kapuváron 

takarékpénztárak nyíltak, a kapuvári uradalom sikeres mintagazdasággá fejlődött, iskolák, óvodák 
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épültek. Kapuvár közkórháza az egyik első volt a vármegyében. Mindezek miatt Kapuvár teljes értékű 

kisvárosnak számított, azonban például az iparosodás volumenében, s a lakosságszámban is 

megelőzte Csorna. Az I. világháború után Kapuvár rövid ideig megyeszékhely volt, majd húsgyára, 

szállodája, fürdője épült. A szocializmus évtizedeiben a gimnázium indulása, a sütőipari vállalat, a 

kórházi gyermekosztály, a színházterem létrehozása emelhető ki, amelyek hozzájárultak a település 

újbóli városi rangra emelkedéséhez 1969-ben. 

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

nyugszik. Ma is helyi piacközpontja oktatási, közigazgatási székhelye falusi térségének. Regionális és 

megyei funkciókkal szórványosan rendelkezik, ilyenek az oktatásban (gimnázium), egészségügyi 

ellátásban (kórház) és a turizmusban találhatók (fürdő). Városi funkciói azonban a népességfogyás 

folytatódása esetén szegényedhetnek hosszú távon. 

Fentiek miatt egyes településföldrajzi vizsgálatokban hiányos funkciójú kisvárosként határozták meg. 

Ezzel szemben a jelenleg érvényes megyei területfejlesztési program helyzetfeltárásában „kiterjedt 

városi igazgatási és szolgáltatási funkciójú” településként aposztrofálják Csornával együtt. 

 

1.1-4. ábra. Kiingázó kapuvári foglalkoztatottak száma, és céltelepülése, 2011 
(Forrás: Teir) 

 

Kapuvár járásszékhely város. A kistérségi rendszer két évtizedes fennállása után a járások 

újjáélesztése a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján 

történt meg. A kistérségi lehatároláshoz képest változást jelentett ekkor, hogy Répceszemere 

átkerült a kapuvári járáshoz a Sopron-fertődi kistérségből. A kapuvári járást ma már 20 település 

alkotja, ugyanis a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet módosította némely járás területét, így 

Kapuvárét is azzal, hogy Agyagosszergény visszatért a kapuvári térséghez (korábban a kapuvári 

kistérségből a Sopron–fertődihez csatlakozott 2007-ben). Így ma területe 392 km2, népessége 24208 

fő a 2011-es népszámlálás alapján. Kapuvár népessége tehát mintegy két-ötöde járásának. Kapuvár 

foglalkoztatási központként is tekinthető, ugyanis a helyben foglalkoztatottak száma mintegy 4570 

fő (2011), ez a 2750 helyben lakó és dolgozó, 1760 eljáró, és 1850 bejáró foglalkoztatottból adódik. A 

városból eljárók száma tehát éppen hogy kevesebb, mint a bejáróké, vagyis a település 

foglalkoztatási szempontból még „önellátónak” tekinthető, Csornával szemben, ahol ez a viszony 

fordított: többen járnak el dolgozni, mint ahányan beingáznak (1.1–4. ábra). 
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1.1.3 A település vonzáskörzete 

Közlekedés 

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

közlekedési ütőere a 85. sz. főút, amellett Kapuvár körül igen sűrű a mellékutak rendszere. Mindez 

elviekben jó megközelíthetőséget jelent a környék falvaiból, illetve Beledből. A járás déli felén ezek 

mellett a 86. sz. főútvonal is röviden áthalad. 

A közösségi közlekedésben, a vonzáskörzeti kapcsolatok fenntartásában némiképp a vasút is szerepet 

játszik; Kapuvár a Győr–Sopron fővonalon állomással rendelkezik, ahol néhány éve már az InterCity 

vonatok is megállnak. 

A helyközi buszjáratokat tekintve megállapítható, hogy Kapuvárról minden településre indulnak 

közvetlen járatok. Ez igaz a járáshoz visszatért Agyagosszergényre is, ahol a Sopron–Kapuvár, 

Fertőszentmiklós–Kapuvár járatok napjában 20-22-szer megállnak, nem számítva a bekötőút elejénél 

megálló Sopron–Győr járatokat. Megjegyzendő, hogy Agyagosszergény természetesen a járatok 

számát tekintve is „közelebb” van Kapuvárhoz, mint Sopronhoz (1.1–5. ábra). Nem igaz ez viszont a 

szintén Kapuvárhoz csatolt Répceszemerére, amely esetében kapuvári viszonylatban átszállás nélkül 

naponta négy-öt busz, Sopronból 9-10 buszpár közlekedik. 

 

1.1-5. ábra. Közvetlen autóbusz járatok száma naponta a kistérség központba, 2009 
(Forrás: Teir) 
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Igazgatás – szolgáltatások 

Fentebbi, településhierarchiára vonatkozó áttekintésünkben látható volt, hogy Kapuvár alapvetően 

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

1.1–1. táblázatot szemügyre véve Kapuváron az önálló színház, a családi napközi, az idősek otthona, 

az egyéb középiskola, térségi ÁNTSZ, önálló mozi (itt mozgó mozi szolgáltatás működik a városi 

művelődési házban), városi bíróság, szálloda hiánya említhető meg, egyébiránt a város széles városi 

szolgáltatási kört tart fenn, kötelező feladat-ellátási körén felül.  

1.1–1. táblázat. Kapuvár városi funkciói. 

Hivatalok, ügyintézés Szociális funkciók 

Polgármesteri Hivatal Családsegítő szolgálat 

Építésügyi körzetközpont Gyermekjóléti szolgáltatás 

Rendőrkapitányság Házi segítségnyújtás 

Katasztrófavédelmi kirendeltség (tűzoltóság) Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 

Járási hivatal  Szociális étkeztetés 

Gyámhivatal Idősek klubja 

Munkaügyi kirendeltség Idős betegek nappali ellátása 

Földhivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Okmányiroda Szociális foglalkoztatás 

NAV kirendeltség Fogyatékkal élők nappali ellátása 

OEP kirendeltség Csökkent munkaképességű munkavállalók 
rehabilitációs foglalkoztatása Nyugdíjfolyósító Ig. kirendeltség 

Oktatás Kultúra, sport, szabadidő 

Bölcsőde Könyvtár 

Óvoda Múzeum (muzeális kiállítóhely) 

Általános iskola Művelődési ház 

Szakiskola Tornaterem, sportpálya 

Felnőttképzés Strand 

Gimnázium  

Egészségügy Pénzügy, gazdaság 

Gyógyszertár Bankfiók 

Háziorvos, fogorvos Posta 

Kórház, járóbetegellátás Benzinkút 

Mentőállomás Egyéb szálláshely 
Adatok forrása: TEIR, KSH, Kapuvár Polgármesteri Hivatala 

Az intézményi ellátókörzeteket, illetve funkciókat figyelembe véve bizonyos fokú munkamegosztás 

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

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

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

Az egészségügy szempontjából gyökeres átalakítás kezdetét jelentette, hogy 2007-ben a kapuvári 

Lumniczer Sándor kórházban megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás. Ezután a kórház a rehabilitációra, 

egynapos sebészetre, krónikus belgyógyászatra, illetve kiemelten az érbetegségek kezelésére 

szakosodott. Mindazonáltal ellátási körzete (pl. járóbeteg-ellátás területén) túlmutat a járáson, így pl. 

a Fertő vidék települései is az ellátott területbe tartoznak. 
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A kereskedelmi üzlethálózatot érdemes a két város viszonylatában összevetni, mert 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 Kapuvár munkahely-vonzásereje nem túl nagy, ám még mindig több ember ingázik be, 

mint ki a városból. Térképen szemügyre véve az ingázási volumeneket, megállapítható, hogy a város 

inga-vonzáskörzete meglehetősen kompaktnak mondható. Keleti irányban ez az övezet a 85. sz. főút 

mentén Csornáig ér, illetve nyugati irányban a Fertőszéplak–Fertőszentmiklós vonalig terjed, tehát a 

II. világháború előtti nagyobb járási területet fogja be. Számtalan település ad 100-1000 dolgozót 

Kapuvárnak, így például Csorna, Veszkény, Szárföld, Osli, Babót, Kisfalud, Mihályi, Beled, Himod és 

Vitnyéd (1.1–6. ábra).  

 

1.1-6. ábra. Kapuvár foglalkozási ingázás-körzete 
(Forrás: Teir, pp. 142.) 

 

A város komplex vonzáskörzete 

A város vonzáskörzetét összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bizonyos hivatali funkciók esetében 

Kapuvár más járásközpontra, Csornára vagy Sopronra van utalva, ugyanakkor kisvárosi funkciókkal így 

is jól ellátott. Egyes hivatali funkciók esetében viszont Kapuvár igazgatási területe terjed ki a 

szomszédos járásokra, vagy azok egy részére, ez igaz a foglalkoztatási szerepre is. 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 

Kapuvárt 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 Kapuvárt 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, 
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 a klímaváltozással kapcsolatos, és az ebben érintett térségek felkészülését, 

 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 Kapuvárra, illetve a korábbi Kapuvár-beledi járásra 

vonatkoztatott megállapításai:  

Értékes és változatos a megye természeti öröksége. Kiváló a termőtalaj, jelentős a termál-, a gyógy- 

és az ivóvízkincs.  

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 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 

negyedét megfelelően lefedő vonzáskörzet-rendszer, nem rendelkeznek felsőoktatási intézménnyel 

és bizonyos igazgatási szerepek hiányoznak. 

A kapuvári kistérség esetében a kistérség földrajzi elhelyezkedése, illetve a népesség-demográfiai 

folyamatai, a periférikus területek felzárkózása, határozták meg az elmúlt évek fókuszpontjait. 

Jelentős turisztikai és vállalkozásfejlesztési projektek valósultak meg. A kistérség 
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településszerkezetében jelentős lépés volt Beled várossá válása. A kistérségben található középszintű 

szakoktatás kínálatának bővítésével cél a gazdálkodók számára növelni az oktatási potenciált. A 2030-

ra vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a demográfiai folyamatokra történő 

koncentrálás, a műszaki infrastruktúra erősítése, az agrárium, a turizmus és az energiagazdálkodás 

fejlesztése, valamint az infokommunikációs társadalom helyzete. A koncepció a statisztikai adatokra 

támaszkodva két területen jelentős elmaradást állapít meg a kapuvári járás esetében: 

 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 legnagyobb népességcsökkenés a Kapuvár-Beledi és a Csornai 

kistérségekben figyelhető meg, ahol a legnagyobb természetes fogyás még elvándorlással is 

párosult. 

A koncepcióban az OFTK-val összhangban megfogalmazott fejlesztési irányok közül az alábbiak 

érinthetik Kapuvárt: 

 A humán erőforrások fejlesztése: a munkaerő piaci és képzési háttér folyamatos erősítése, 

szakképzési háttér további fejlesztése, egyetemi központ, felsőoktatási háttér erősítése a 

munkaerő igényeknek megfelelő képzési struktúrával annak érdekében, hogy innovatív és 

képzett polgárai legyenek a megyének, erős identitástudattal és közösségekkel. Jól működő 

egészségügyi és szociális ellátórendszer kiépítése és fenntartása; a győri nagytérségi ellátó 

kórház minőségi térségi szerepének erősítése. 

 A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: munkahely-teremtés, munkahely 

megőrzés, KKV-k fejlesztése, helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk támogatása; a 

járműipar és beszállítói, a kutatás fejlesztéssel összekapcsolva a megye gazdaságának kiemelt 

területe; a gazdaságfejlesztésben a gazdasági térség megvalósításához szoros 

együttműködést kell teremteni mind a belföldi, mind a Dunától északra fekvő szomszédos 

megyékkel. Turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása, 

élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése. 

 A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása. 

 A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program, 

természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja. 

 A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése. 

1.2.3 Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Programja 

A Területfejlesztési program a Kapuvár járást „A Rábaköz Szíve” brand-del látja el, és fő fejlesztési 

iránynak a megélhetést nyújtó földet, speciális, tájhoz kapcsolódó termékeket jelöli meg, melyhez az 

alábbi lépések társulnak:  

1. Az agrártermelés és élelmiszeripar termelési feltételeinek javítása  

 Termékszerkezet átalakítás támogatása  

 Feldolgozó kapacitások kiépítése  

 Tájjellegű termékek megújítása és piacra segítése  

2. Az ipari termelés feltételeinek és meglévő kapacitásainak megújítása  
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 Telephelyi kínálat javítása (ipari zónák)  

 Meglévő fejlődő vállalkozások innovációs folyamatainak segítése  

3. Turisztikai kínálat élénkítése  

 Helyi agrártermékekre épülő szolgáltatások  

 Szálláshely kínálat javítása, kerékpáros turizmus fogadása  

 Kastélyok, úrilakok felújítási programja idegenforgalmi célokra  

 Tárgyi, szellemi örökség felújítása  

 Rábaközi egységes térség marketing kialakítása  

 Egészségturizmus fejlesztése  

4. A térség belső kohéziónak javítása  

 Kapuvár és Beled térségszervező funkcióinak javítása  

 Mikrotérségi alközpont (Mihályi) intézményhálózatának alakítása  

 Térségi fejlesztési szervezet létrehozása  

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 Kapuvárt érintő prioritásai az alábbiak: 

 ipari park fejlesztés, iparterület további bevonása és közművesítése 

 termálfürdő fejlesztés 

 megújuló energia park modellprogram, geotermikus energiát hasznosító központ 

 közterület-felújítás és rehabilitáció 

 kerékpárút fejlesztések, városi kerékpárút hálózat kiépítése 

 vízrendezési munkák folytatása 

 

1.2.4 Kapuvár-Beledi kistérség többcélú társulása területfejlesztési koncepciója 

A 2007-ben készült dokumentum igen alapos és pontos helyzetfeltárásán alapuló célrendszer a 

kistérség népességmegtartó képességének, vonzerejének növekedését tűzi ki távlati célként. A 

jövőkép megfogalmazása kapcsán azok az elképzelések kaptak prioritást, amelyek sarokpontjai 

lehetnek egy hosszútávú, fenntartható fejlődésnek a szűkebb, de esetlegesen egy tágabb értelemben 

vett térségnek is:  

 85. számú főút, innováció befektetési lehetőségek bővítése 

 Győr–Sopron–Ebenfurt Vasút, ipari vágány közelsége a befektetők számára 

 A nyugati határszakasz közelsége, külföldi partnerség 
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 A határközeliségből eredően kerékpáros, egészség-termál, falusi, bevásárlóturizmus 

fejlesztése 

 Térségi szolgáltató központ: (sport, egészség, pénzügyi, logisztikai, hivatali, szociális, 

szórakozási stb.) 

A jövőkép megfogalmazásában megtalálhatóak a Hanság természeti értékei, a térség történelméhez 

szoros kohézióval kötődő emlékek, épületek. A dokumentum megállapítja, hogy egyre fejlettebb 

mezőgazdaság, bővebb a szolgáltatások palettája, bővülnek a turisztikai lehetőségek és egyre 

nagyobb lesz az oktatási potenciál. 

A koncepció vázlatosan bemutatja a horizontális célokat, ezek: 

 A fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése 

 Az innováció térbeli terjedésének elősegítése 

 A kistérségi településrendszer harmonikus fejlődésének segítése 

 Települések életkörülményeinek, gazdasági, kulturális, infrastrukturális feltételeinek 

felzárkóztatása 

 Társadalmi esélyegyenlőség elősegítése 

 A regionális kapcsolatok erősítése 

 A térségi identitástudat erősítése 

A térségi prioritások közül több ma is releváns Kapuvárra és a kapuvári járásra. A Koncepcióban 

megfogalmazott prioritások az alábbiak voltak 2007-ben: 

„A munkád érték!” kistérségi munkahelyteremtő-megtartó program 

 Munkahelyek számának növelése 

 Humánerőforrás fejlesztése 

 Potenciális ipari területek feltárása 

 Helyspecifikus termékek piacra jutásának ösztönzése 

 Befektetési lehetőségek kiajánlása, kapcsolatépítés és beruházás ösztönzés 

„Maradj itthon!” településfejlesztési program 

 Települési arculat kialakítása 

 Utak minőségének javítása, akadálymentesítés 

 Építési telkek kialakítása 

 Civil társadalom erősítése 

„Vizek mentén, Urak földjén” turizmusfejlesztési program 

 Turisztikai termékek meghatározása, kialakítása 

 Térségi turisztikai marketing fejlesztése 

 Kerékpáros turisztikai lehetőségek kiszélesítése 

„Éltető föld” mezőgazdaság fejlesztési program 

 Hely-specifikus mezőgazdasági termékek piacra juttatása 
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 Mezőgazdasági szerkezetátalakítás 

 Termelői együttműködés fokozása 

 Termékfeldolgozás fejlesztése 

 Biogazdálkodás 

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, valamint 2013-ban 

módosított (a módosító jogszabályok: 2008. évi L. tv. és 2013. évi CCXXIX. törvény). 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. 

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák 

és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, 

azok pontosításával.  

1.3.2 Kapuvár 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. Kapuvár közigazgatási területén az öt 

térségi kategória közül csak a Vízgazdálkodási térség kategória nem található meg (1.3–1. ábra). 
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1.3–1. ábra. Kapuvár az Országos Területrendezési Tervben 
(Forás. OTrT) 

 

1.3.3 Kapuvár a megyei területrendezési tervben  

 

1.3–2. ábra. Kapuvár a megyei területrendezési tervben 
(Forrás: GYMS TrT 2010) 

 

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) (1.3–2. ábra).  
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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). 

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

Győr-Moson-Sopron 

megyei területrendezési 

terv 

Övezetre vonatkozó jellemzők Országos Területrendezési 

Terv 

 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdők a stratégiai 
jelentőségű megújuló természeti 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 településrendezés eszközeiben alkalmazandó 
szabályokat, melyek az övezet települési szintű 
lehatárolását és védelmét biztosítják. 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület  
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Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területnek minősülnek a 219/2004. (VII. 21.) 
Kormányrendelet 2. számú melléklet szerint az 1. 
érzékenységi kategória a) és b), továbbá a 2. 
érzékenységi kategória b) pontja szerinti besorolású 
területek. Győr-Moson-Sopron megyében a kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területekre 
fokozott veszélyt jelent, hogy a megye jelentős része 
felszíni szennyeződésre erősen érzékeny karsztos, 
magas talajvízállású, dunai kavicsterasz területen 
fekszik. Emellett a fajlagos vízfogyasztás elmúlt 
években bekövetkezett csökkenésével a szennyvizek 
koncentráltabbakká válva kerülnek ki a környezetbe. 
Az övezetre vonatkozó szabály a bányászattal 
kapcsolatban fogalmaz meg korlátozásokat 

 

 

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 
nyersanyagelőfordulások 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 
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. 
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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. 

 

 

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. 
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A földtani veszélyforrás területének övezetében a lejtős 
tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen 
mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani 
kockázatokkal jellemezhető, valamint a magas 
természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység 
hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen 
földtani folyamatokkal és a vízjárással összefüggő 
földtani veszélyek által érintett települések kerültek 
megjelenítésre. A tényleges területi kiterjedés szerinti 
lehatárolás a településrendezési tervek feladata. 
Győr-Moson-Sopron megyében a földtani veszélyforrás 
területének övezete a suvadással és földcsuszamlással 
érintett területekre terjed ki, 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 
potenciális veszélyeztetettség alapján 31 települést 
érintenek. 
A vonatkozó szabály kimondja, hogy az övezetbe 
tartozó települések érintett területein beépítésre szánt 
terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény 
alapján 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 – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI  

Kapuvár város közigazgatási szomszédjai az alábbi települések. 

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

Település neve Hatályos településszerkezeti tervet 
elfogadó határozat száma 

Településszerkezeti terv 
készítője 

Agyagosszergény 87/2004 (XII. 20.) határozat  Menedzser Mérnöki Iroda 

Babót 25/2007 (IV. 13.) határozat  Regioplan Kft. 

Csorna 86/2000 (VI.22.) határozat , többszörösen 
módosított: 28/2013. (II. 11.) 
határozat 153/2001 (X.25.) határozat, 
172/2007 (IX.17.) határozat , 93/2004 
(VI.24.) határozat , 106/2010 (IV.26) 
határozat, 196/2004 (XII.16.) határozat , 
173/2007 (IX.17.) határozat  

Regioplan Kft. 

Fertőd 59/2008 (XI.27.) hat.  Regioplan Kft. 

Himod 39/2000 (X.24.) határoza N.A. 

Hövej 18/2004 (VII.19.) határozat Menedzser Mérnöki Iroda 

Kisfalud 63/2012. (XI. 16.) hat. Regioplan Kft. 

Osli N.A. N.A. 

Veszkény 6/2002 (II.28.) határozat , Módosítva: 
38/2006 (VII.11.) határozat , 63/2009 
(XI.27.) hat.  

Tér-Háló Építész Tervező Kft. 

Vitnyéd 36/2005 (V.24.) határozat  Menedzser Mérnöki Iroda 

 

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

Település neve Szerkezeti terv rövid ismertetése 

Agyagosszergény Lakóterület-fejlesztés a Kapuvár felé eső Rákóczi és Arany János u. irányába. A 

település külterülettel kapcsolódik Kapuvár külterületéhez, így a településnek nincs 

hatása Kapuvár területrendezésére. 

Babót A szerkezeti terv módosítása során mezőgazdasági területek lettel átsorolva gazdasági 

területek és hétvégi házas üdülőterületek területfelhasználási kategóriába. 

Csorna A szomszédvár számos rendezési terv módosítással élt a fejlesztési igények 

kielégítésére illetve gerjesztésére. Ennek ellenére Kapuvár területrendezésére Csorna 

nincs hatással, mivel csak a Hanságban, a két város települési szövetétől távol van 

közigazgatási határuk. E külterületeken egyik város sem tervez változtatást a 

területrendezés során 

Fertőd A szerkezeti terv a településtől keletre jelöl ki új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 

területet, de ez nem határos Kapuvárral. A kapuvárral határos északi – hansági – 

területen a szerkezeti terv 2010-es módosítása a területet szélerőműpark kialakításra 

javasolja. A terület lehatárolása Kapuvár külterületét is érinti. 

Himod n.a.  
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Himod közúton Hövejen keresztül érhető el Kapuvárról, így tulajdonképpen csak 

közigazgatásilag szomszédos Kapuvárral, egy rövid erdőrészleten keresztül. Ennek 

megfelelően a településnek nincs hatása Kapuvár területrendezésére. 

Hövej n.a.  

Külterülettel kapcsolódik Kapuvárhoz, rendezési javaslatok: nyomvonal kérelem térségi 

közút bekötésére a kapuvári Zrínyi utcába 

Kisfalud Lakóterület fejlesztés a belső területeken található 40-45 üres foghíjtelken, a település 

szerkezeti tervében a település Kapuvár felé „húzása” nem szerepel,  inkább kelet felé 

javasol lakóterületet. 

A szerkezeti terv vizsgálja a szélerőmű park telepítési lehetőségeit is. Gazdasági terület 

kijelölése a Himod-Kapuvár utak kereszteződésében . 

Osli n.a. 

A település külterülettel kapcsolódik Kapuvár külterületéhez, így a településnek nincs 

hatása Kapuvár területrendezésére 

Veszkény Veszkény a 85-ös úton és a GYSEV vasútvonalon keresztül is kapcsolatban van 

Kapuvárral. A településen az utóbbi években jelentősnek mondható lakóterületi 

fejlesztés valósult meg  a Kapuvár felé eső részen 8Rákóczi utca. Emellett a 

településszerkezeti terv módosításával jelentősen javultak a szélerőműpark 

telepítésének feltételei. A további fejlesztések hatással lehetnek Kapuvárra, ill. a 

Kapuvár keleti területeinek területhasználati besorolására. 

Vitnyéd A szerkezeti terv  igen jelentős lakóterületi fejlesztést tervez a település északi részén:  

közel 100Ha területen 255 telekkel közel 400 új lakóépülettel 638 fős 

népességnövekedéssel számol, ennek realitása ma igen csekély. Esetleges 

megvalósulása a kapuvári lakóterületi fejlesztésekre lehet hatással. 
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA  

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

A 2007-ben készült Koncepció valamint a 2008-ban készített, és 2010-ben módosított Integrált 

Városfejlesztési Stratégia célrendszere szinte teljesen megegyezik, a két dokumentum alig különbözik 

egymástól. A koncepció túlnő feladatkörén és a középtávú stratégiai tervezés szintjén is megjelenik, 

így mintegy nem előkészítve, hanem olykor helyettesítve is az IVS-t. A két dokumentum teljesen 

egyező célrendszere miatt a célok és prioritások bemutatása az IVS-t tárgyaló pontban történik. A 

koncepció a megfogalmazott prioritásokat összeveti a különböző területi szinteken, keresve a térségi 

együttműködésben rejlő lehetőségeket. 

1.5.2 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) vonatkozó megállapításai 

 Az IVS a 2007-es Koncepció vizsgálati munkarészéből és célrendszeréből indul ki: a két dokumentum 

célrendszere szóról szóra megegyezik, az időközben bekövetkezett kedvezőtlen makrogazdasági 

változások a célrendszert nem érintették. A város jövőképét alapvetően az alábbi, döntően a földrajzi 

elhelyezkedésből és a kedvező természeti-táji jellegből, valamint az idegenforgalom, az egészségügyi 

szolgáltatások és a gazdaság továbbfejlesztési lehetőségéből táplálkozó tényezők befolyásolják:  

 Kedvező, bár nagytérségi szempontból némiképp perifériális közlekedési helyzet.  

 Ausztria közelsége  

 A térség egyedülálló természeti környezete és meglevő felszín alatti értékei  

 Meglevő, ám még kiaknázatlan idegenforgalmi potenciál  

 Országos hatókörű angiológiai rehabilitációs központ kialakítása a közeljövőben  

 Kulturális emlékekben, népi hagyományokban való gazdagság, színes sportélet  

 Ipari Park megléte, folyamatos infrastrukturális fejlődése, növekvő kihasználtsága  

 Kedvező adottságok a mezőgazdasági termeléshez, élelmiszeriparhoz  

Az IVS a várost az „egészség és feltöltődés városa”-ként pozícionálja, ekképpen:  „A város a meglévő 

természeti erőforrásaira és speciális szolgáltatásaira támaszkodva, azokat kihasználva és 

továbbfejlesztve, tudatos proaktív stratégiával és marketingtevékenységgel országos hírű 

egészségügyi központtá válik. A prosperáló város növekvő ismertsége, folyamatosan bővülő 

turisztikai infrastruktúrája és programkínálata révén az idelátogatók minőségi termál-és 

gyógyturisztikai szolgáltatásokat vehetnek igénybe és egyre nagyobb teret hódítanak az alternatív 

kínálati elemek: a kulturális-, az egészség- és az aktívturizmus, mely területeken széles körű 

szolgáltatásokat nyújtó, helyi, szakképzett munkaerőt alkalmazó, helyi termékeket kínáló tőkeerős 

vállalkozások tevékenykednek. A város társadalmi életét a hatékony, többoldalú kommunikáció, a 

partnerség, az együttgondolkodás jellemzi, a stagnáló lakosságszámot infrastruktúrájukban megújult, 

ügyfélbarát közintézmények fogadják” (Kapuvár IVS módosítás 2010. p. 64). 
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1.5–1. ábra. Kapuvár cél- és prioritásrendszere 
(Forrás: Kapuvár IVS Módosítás 2010 ) 
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A jövőkép elérése érdekében az alábbi specifikus célokat fogalmazza meg a koncepció (1.5–1. ábra). 

1. A munkaerő-piaci egyensúly megteremtése és társadalmi megújulás, a foglalkoztatottság 

szint emelésén és a kooperációra kész helyi közösségeken keresztül 

2. A helyi természeti erőforrások sokrétű hasznosítása 

3. A természeti-, kulturális- és épített örökség értékein alapuló aktív- és egészségturisztikai 

potenciál növelése 

4. Településen belüli társadalmi-gazdasági kohézió kialakítása 

5. Helyi innovatív gazdaság megerősítése, a térség gazdasági pozíciójának, 

versenyképességének erősítése 

6. A település lakhatóságát és bemutathatóságát szolgáló fejlesztések megvalósítása  

 

1.5.3 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések  

1.5–1 táblázat. Településrendezési szerződések 

iktatószám 
szerződéskötés 

időpontja 
szerződő felek 

  

700-10/2003 2003.05.10 
Önk.-Talent-Plan 
Kft. 

Tervezői szerződés (Kapuvár város 
településszerkezeti és szabályozási tervének 
elkészítése) 

 2006.04.20. 
Önk.-Talent-Plan 
Kft. 

Tervezői szerződés (Kapuvár Város 
Településszerkezeti- és Szabályozási Tervének 
módosítása) 

05-595/2008 2008.02.01 
Önk. - Talent-Plan 
Kft. 

Tervezői szerződés (Kapuvár város 
településszerkezeti és szabályozási tervének 
felülvizsgálata) 

05-729-3/2009 2009.07.14 
Önk.-Talent-Plan 
Kft. 

Tervezői szerződés (Kapuvár Város 
Településszerkezeti- és Szabályozási Tervének 
módosítása) 

05-763/2013 2013.10.11 

Önk.-Talent-Plan 
Kft., képviseli: 
Németh Gyula 
vezető 
településtervező 

Tervezői szerződés (Kapuvár város 
Településszerkezeti- és szabályozási tervének 
módosításai az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal) 
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1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Kapuvár jelenleg hatályos Településszerkezeti Tervét a Képviselő Testület 2004 novemberében a 

191/2004. (XI.15) sz. ÖKT. határozattal, szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát pedig a 

41/2004 (XI.16.) számú rendeletével fogadta el. Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a város településszerkezeti tervét a 322/2007.(XII.17.), a 308/2008.(XII.15.), a 

29/2010.(III.09.) és a 92/2014.(V.29.) ÖKT. határozatokkal módosította. A szabályozási tervét és helyi 

építési szabályzatát pedig a 32/2007.(XII.18.), a 30/2008.(XII.16.), az 5/2010.(III.10.), a 

11/2014.(V.30.), 19/2014.(XI.27) és a 3/2015.(II.13.) rendeletekkel módosította. 

A szabályozási tervek és a vonatkozó (beépített) módosítások megtalálhatóak a város honlapján: 

http://kapuvar.hu/információk/stratégiai dokumentumok menüpont alatt. A módosítások 

folyamatosan átvezetésre kerülnek a város térinformatikai rendszerében. 

Kapuvár településrendezési eszközei a városfejlesztési koncepciójával és integrált városfejlesztési 

stratégiájával teljes összhangban és komplexitásban készültek, így megfelelő alapot biztosítanak a 

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

értékeinek (mind a táji, mind az épített környezeti értékek) gondos kezelésére, megóvására a 

területfelhasználási kategóriák és előírások alkalmazásával. A szabályozási tervben és a helyi építési 

szabályzatban az értékmegőrzést és értékteremtést támogató településrendezési és építésjogi 

feltételek kerültek megfogalmazásra 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

A településszerkezeti terv a területhasználatra vonatkozó alapelveket a környezet alakítási 

javaslatban fogalmazza meg a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre vonatkozóan. 

Ennek következtében a javaslatok a környezetvédelmi feltételek biztosítását a területek környezeti 

minőségének fenntartását, javítását célozzák meg. E javaslatok közül a leglényegesebbek: 

Lakóterületek és település központi vegyes területek: A területek kialakításakor a területek megfelelő 

zöldfelületi ellátását biztosítani kell. A fejlesztési területeken legalább 7 m² / fő legalább 60 %-ban két 

vagy háromszintű növényzettel (gyep cserje lombkoronaszint) borított lakóterületi szintű közpark 

alakítandó ki. 

Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató területeken a felszíni csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. A 

csapadékvíz csatornára szennyvíz nem köthető. A telkeken a rézsűk kizárólag új módon alakíthatók ki, 

hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen. A parkolók fásítással alakítható 

ki, öt parkolóhelyenként legalább egy fa ültetendő 

Ipari területek: az ipar területek zöld felületi rendszerét úgy kell kialakítani, hogy biztosítani tudja a 

területek át szellőzését, továbbá elősegítse az ipar területek megfelelő település esztétikai 

megjelenését. A telkek zöld felülettel borított részének legalább a felét háromszintű vagy legalább 

két szintű növényzet alkalmazásával kell kialakítani 
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A településszerkezeti tervben az alábbi stratégiai célok fogalmazódnak meg: 

 Kapuvár kedvező földrajzi fekvéséből eredő előnyök kiaknázása  

 A település népességének megtartása a település szerkezethez igazodó aranyos kialakítással 

új funkciók szolgáltatások gazdasági potenciálok helyének megteremtése 

 A szolgáltatások fejlesztésével jobb polgári életkörülmények biztosítása 

 Az ipari szolgáltatási potenciál bővítése új munkahelyek teremtésével a munkahely választék 

bővítése 

 Közlekedésfejlesztés Kis és nagytérségi kapcsolatok elősegítése a balesetveszélyes 

csomópontok lehetséges átszervezésével a szomszédos településekkel való összeköttetés 

javítása 

 Idegenforgalom turizmus fejlesztése a természeti adottságok kihasználásával a meglévő 

termálfürdők köré csoportosítva 

 A természeti környezet fejlesztése figyelemmel a természetvédelemre és belterületi 

zöldterületek ápolására 

 A környezetvédelem tekintetében a lehetséges környezetterhelések minimalizálásával relatív 

magas zöldfelületi arány biztosítása 

 A kulturális és általános szabadidős sporttevékenységek területeinek bővítése, amelyik 

egyben a lakosság életminőségének javítását hivatott szolgálni 

1.6.2.2 A hatályos településszerkezeti terv megvalósult elemei 

Beépítésre szánt területek 

Lakóterületek – Nagyvárosias lakóterület 

Kapuvár konkrét tervei között a kisvárosias jelleg megőrzése szerepel. Így egyetlen meglévő 

nagyvárosias jellegű beépítés található a városban. A nagyvárosias karakter további bővítése 

városkép jellegének megőrzése céljából nem javasolja a terv. 

Kisvárosias lakóterületek 

A kisvárosias lakóterület a város központi részét meghatározó beépítési mód. Területileg a főtér déli 

oldalán A Deák Ferenc utca-Kossuth Lajos utca-Vörösmarty Mihály utca vonalában helyezkedik el. A 

belvárosban jellemző vegyes területhasználat miatt kisvárosias lakott területek fejlesztését nem 

irányozza elő a településszerkezeti terv. 

Kertvárosias lakóterületek 

A kertvárosias lakóterületek a város központi területei mellett is megtalálhatók. Itt jellemzően 

intenzívebb beépítésűek, a központi közelség miatt már megindult az építménymagasságok emelése. 

Kertvárosias jellegű beépítés tervezett helye a meglévő termál komplexumtól keletre található 

lakóterület fejlesztés egy része, mely inkább társasházi beépítést jelent és a Veszkényi utca - Kertész 

utca közötti területen (1.6-3 ábra) javasolt a szerkezeti terv. Kisebb lakóterületi fejlesztést javasol a 

terv a Kis-Rába–Vámház-ér között a vasútvonaltól északra. 

Falusias lakóterületek 
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Városban öntés major lakott területére jellemző falusias beépítési mód. Fejlesztési elképzelések a 

meglévő telkek területére korlátozódnak 

Vegyes területek – Település központi vegyes terület 

Városi szintű igazgatási kereskedelmi terület. Ilyen a terület a mentőállomás, az óvoda és általános 

iskola területe a Rákóczi Ferenc utcában a kollégium és környezete a Rózsa utcában az Iskola utcai 

intézmény együttes területe. Településközpont vegyes terület a szakmunkásképző tömbje a 

Városháza és a Művelődési Központ területe is. 

Központi vegyes terület 

A város központi területén helyezkednek el és elsősorban központi igazgatási gazdasági épületeket 

foglalnak magukba 

Gazdasági területek – Kereskedelmi szolgáltató terület 

E területek elsősorban a meglévő bevásárlóhelyek köré csoportosulnak. Kifejezetten ilyen jellegű 

terület még a város nyugati oldalán található gazdasági terület. Fejlesztési elképzelés egy színvonalas 

kereskedelmi szolgáltató sor kialakítása a 85-ös főút keleti bevezető szakasza mentén a város igényes 

megjelenése érdekében. Ez a terület a nem kívánt város karakter kialakulása ellen is védelmet nyújt 

az ipari park fejlesztése során. A gazdasági területek bővítését is a város nyugati határában javasolja a 

terv. 

Ipari gazdasági terület 

A város gazdasági potenciálját a keleti területén található ipari park adja, melynek továbbfejlesztési 

lehetősége keleti és déli irányban lehetséges 

Üdülőterületek – Üdülőházas terület 

Üdülőházas üdülő területnek a termálfürdő területétől nem messze található kemping minősül. 

Fejlesztési terület a termálfürdőhöz közeli területeken lehetséges. 

Különleges területek – Temető 

Fejlesztési cél a város szívében található temető kiváltása a település északi a részében, zöld felületi 

rendszer fejlesztésével együtt. 

Gyógyfalu üdülő komplexum gyógycentrum  

A Kapuváron meglévő termálkincshez köthető a rendezési tervben megjelölt fejlesztési irányok egyik 

fő iránya. A város életébe és a település szövegbe jól integrálható területén fedett uszoda 

elhelyezése is megjelenik a tervben. 

Kórház 

A nagykiterjedésű egészségügyi terület a város belső magjában található területén nemcsak akkor ez 

hanem az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb épületek funkciók elhelyezésére van lehetőség. 
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További különleges területek még: Meteorológiai állomás, Kertészet, Bányák, Szennyvíztisztító. 

Beépítésre nem szánt területek 

Zöldterületek 

A tervben kijelölt belső feltárások során mindenképpen fontos szempont a túlzsúfolt tömbök lazítása 

a markánsabb fejlesztések területeinek zöldfelületekkel történő tagolása a szerkezeti és szabályozási 

tervben foglaltak szerint 

Erdőterületek 

Az erdő területek fogyásának tendenciáját a terv a lakó területekhez kapcsolódó védőerdők 

telepítésével szeretné megállítani. Markáns erdőtelepítést irányoz elő a terv a 85-ös úttól északra, a 

lakó és üdülőterületek nyugalmának megőrzése érdekében. 

Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdasági területeket a tájhasználat a természeti táji értékeik és érzékenységük alapján az 

alábbi övezetekbe sorolja a terv: 

 Hagyományos árutermelő övezet 

 Mezőgazdasági legelőterület 

 Alternatív energia kihasználhatóságára kijelölt mezőgazdasági terület 

Részletes előírásaikat és szabályozásokat a helyi építési szabályzat rögzíti. 

Közlekedési területek 

Kapuvár város közlekedésfejlesztési szempontból legjelentősebb problémája a 85-ös út városon 

átvezető forgalma, melyet hosszú távon a város nem képes kezelni. A város térségi szerepének 

tartása érdekében ugyanakkor a kelet nyugati kapcsolatok mellett fontos fejlesztések szükségesek 

észak és dél irányába is. A várost jellemző, szinte merőlegesen négy égtáj irányú úthálózat 

tehermentesítési javaslatát is tartalmazza a szerkezeti terv: ennek fő eleme a települési körgyűrű 

kiépítése.  

A körgyűrű elemei:  

 85-ös számú út 8611-es számú út között: elsődleges cél az ipari park kiszolgálása. 

 A város északnyugati részén a Gyógyüdülő területének kiszolgálása, valamint a jelentős 

lakótelepi fejlesztések során kialakuló kertvárosias lakóterület kiszolgálása 

 8529-es számú út és 85-ös számú között: nyugatról biztosítja a kapcsolatot a gyógyüdülőnek, 

valamint a dinamikusan fejlődő nyugati gazdasági ipari területnek 
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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, pontosabban lakónépessége 10495 fő volt a 2011-es népszámlálás idején, ezzel a 

megye 5. legnépesebb települése a sorban. (Ha az állandó népességet vennénk, a város helyet 

cserélve Csornával, a 4. lenne.) Népsűrűségét tekintve (109,3 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 Kapuvár térségében, 2013 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése összességében Kapuvár térségére is 

jellemző, azonban e kérdés megválaszolása a város esetében közelítés kérdése, mert ha az adatokat 

távolabbról tekintjük, akkor a néhány tucat fős változások inkább stagnálásra utalnak. A kapuvári 

járás, a térséget alkotó falvak demográfiai folyamatainak betudhatóan 1960-ban 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 Kapuváron és térségében 

(Adatok forrása: KSH, Népszámlálás, 2011) 

 
1.7-3. ábra. Népesség hosszú távú változása Kapuváron és Csornán 

(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 Kapuvár népessége 1980-ig növekedett, vagyis az 

országos trend érvényesült, mert az ország népessége, illetve a legtöbb városé is ekkor érte el 

csúcsát. A 11251 fős maximum a 2011-es népszámlálásig mintegy 750 fővel csökkent. Az ún. 
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továbbvezetett adatok mutatják a 2000-es évek csökkenő trendjét. Megjegyzendő, hogy a 2010 és 

2011 közötti nagyobb ugrás, azaz népességnövekedés feltehetően a népszámlálási adatok 

továbbvezetési hibájának tudható be, ekkor ugyanis a cenzus adataival kalibrálták újra az adatsort 

(1.7–4. és 5. ábra). 

 

1.7-4. ábra. Népesség rövid távú változása továbbvezetett adatok alapján, Kapuváron és Csornán 
(Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

 

A kapuvári 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 regisztrálható. 

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

megvizsgálva feltárul, hogy hogyan hatottak a város népességváltozására ezek a folyamatok. 1980 és 

1989 között még természetes szaporodás volt a városban, azonban az elvándorlás mértéke 

lerontotta ennek hatását, ezért is csökkent már ekkor a népességszám (131fő, illetve -215fő). A 

rendszerváltozás utáni évtizedben mindkét mutató negatív értékeket vett fel (-341, illetve -167), 

ugyanakkor némileg kedvező trendre utal, hogy 2001 és 2011 között a vándorlási mutató pozitívba 

hajlott, igaz csupán 93 fős többletet mutatva. Az ebben az időszakban mért 257 fős természetes 

fogyás összességében tovább csökkentette a város lakosságát. 
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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 2004-ben közelítette meg a születésszám a halálozásét. A térkép a 2013-

as állapotot mutatja (Agyagosszergény nélkül), amikor egyedül Gyóró mutatott természetes 

szaporodást. Ám ez az érték a kisebb falvakban gyakran ingadozik, több év átlagában már egy 

település sem mutatott pozitív természetes szaporodást (1.7–7. ábra). 

 
1.7–6. ábra. A természetes szaporodás, fogyás adatai 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 forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

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

A folyamatosan negatív természetes népmozgalmi mutatók mellett a vándorlások esetében a 

vizsgált évek felében az odavándorlás, másik felében pedig az elvándorlás volt a nagyobb, három év 

pedig közel nullszaldós volt, vagyis egyértelmű tendencia nem rajzolódik ki. Tehát itt a pozitívba váltó 

népszámlálási trend nem nyert megerősítést. 

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

közepe óta megfigyelhető kedvező, bevándorlási többletet mutató megyei trend nem érvényesült a 

kapuvári járásban (1.7–9. ábra). Az időszak első része inkább pozitív volt, a közepe és a vége pedig 

negatív, pont ellentétesen a megyei trendekkel. A járás trendje a városéval volt azonos. 

 

 

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 30-44-es korosztály, és az ő gyermekeik, 10-14 esetében beszélhetünk. A 60 feletti korcsoportok 

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

(Adatok forrása: KSH Népszámlálás, 2001, 2011) 

 

Az elmúlt időszakban a város lakosságának nemi arányát a stabilitás, és a kiegyensúlyozottság 

jellemezte. A nők a város lakosságának 51,4%-át, a férfiak pedig a 48,6%-át tették ki 2013 év végén, 

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

felborulni a nemi arány egy településen. A népesség korösszetételét tekintve megállapítható, hogy az 

országos és megyei trendekhez hasonlóan Kapuvár és térségének a lakosságát is az elöregedés is 

jellemezte. A városban 2001–2013 között 1,8 százalékponttal csökkent a 0-14, illetve 6,2 

százalékponttal nőtt a 60 év feletti népesség aránya. Ennek eredményeképpen 2013. január 1-jén az 

állandó népesség 13,3%-át alkották a 14 év alatti fiatalok és 25,4%-át a 60 évnél idősebbek Előbbi 

esetében a járásánál némileg kedvezőbb volt a trend, lassúbb a csökkenés üteme, a megyét és az 

országos értéket tekintve viszonyt kedvezőtlenebb Kapuvár adata. Az elöregedést tekintve Kapuvár 

értékei szintén rosszabbak mindegyik viszonyításban, csak járásából emelkedik ki kevésbé elöregedő 

korszerkezetével (1.7–11. és 12. ábra).  

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

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

nagyjából a megyei átlagnál és az országos átlagnál is rosszabb (Kapuvár: 190,7; 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 Kapuváron 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 Kapuvár Győr-Moson-Sopron megye lassan csökkenő 

népességű városa, ahol mind a népmozgalmi, mind a vándorlási folyamatok kedvezőtlenül 

alakulnak, a város kevéssé tudott profitálni az amúgy a megyéjére jellemző pozitív bevándorlási 

folyamatokból, amelyek éppen az EU-s csatlakozás után tetőztek. Ezekhez társul az igencsak 

elöregedő, romló korszerkezetű népesség, amely országos összevetésben is igaz. 

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 kapuvári kistérségben a 2001-es népszámlálási idején a cigány nemzetiség volt a legnépesebb 108 

fővel (0,42%), 2011-re ez a szám 318 főre nőtt (1,34%). Ugyanakkor valamely okból – amely lehet 

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

száma szintén jelentős gyarapodáson ment keresztül, 10 év alatt 59-ről 297 főre (0,23% – 1,25%). 

Kapuváron a helyzet hasonló. A roma nemzetiség száma 79 főről 267-re nőtt (0,74 – 2,54%), s ez az 

érték a megyei érték felett, ám az országos érték alatt található; a németé pedig 19-ről 123-ra (0,18 – 

1,17%) nőtt, ám itt a megyei érték 2,7%. Kapuváron a fentieken kívül létszámuk alapján még a román 

nemzetiséget (23 fő) lehet megemlíteni. 

A járást tekintve országos átlag feletti cigány nemzetiséget Répceszemerén mértek (3,5%), a központi 

város adatát ezen kívül Cirák haladta meg (2,7%), a német nemzetiség adata viszont sehol sem 

haladta meg a megyei átlagot (1.7–14. ábra).  

 

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

 

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

arányban, és mindkettő népessége gyarapszik, a cigányság több mint háromszorosára, a németség 

pedig hatszorosára növekedett 10 év alatt, 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. Kapuvár értéke ezt 

az átlagot jócskán alulmúlta (8,6%), míg a kistérség adata 6,5% volt. 2011-re, figyelembe véve, hogy 

az országos átlag 19,0%-ra nőtt, Kapuvár adata 13,0%-ra, a járásé (még Agyagosszergény nélkül) 

10,4%-ra változott, miközben a megyei átlag 17,4 lett. Vagyis Kapuvár adata pontosan 

megduplázódott, s gyorsabban nőtt, a város kismértékben tehát ledolgozta hátrányát e tekintetben. 

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. 

Kapuvári kistérség 2001 0,3 0,4 0,3 87,6 91,1 84,3 27,7 25,4 29,9 6,4 6,2 6,5 

Kapuvári járás 2011 0,4 0,4 0,4 97,0 93,7 95,3 34,7 41,8 38,3 8,7 12,0 10,4 

Kapuvár 2001 0,4 0,3 0,5 89,7 92,7 86,8 34 30,9 36,9 8,8 9 8,6 

Kapuvár 2011 0,4 0,5 0,5 97,3 94,6 95,9 40,1 48,2 44,3 11,2 14,7 13,0 

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 a kapuvári térség és Kapuvár adatai még mindig a 

megyei értékek alatt találhatók (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. 

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

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

rendelkeznek. Itt is érvényesültek az országos folyamatok, pl. felsőfokú végzettségűek arányának 

emelkedése, az általános iskolázottsági szint növekedése, a térség nem tudta lemaradását behozni 

nagytérségi összehasonlításban. Viszont kedvezőnek ítélhető, hogy a felsőfokú végzettségűek 

aránya gyorsabban nőtt Kapuváron, mint országos és megyei viszonylatban, tehát ha e tendencia 

folytatódik, a következő népszámlálás idejére eltűnhetnek a különbségek. 

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. 

Kapuvár 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, Kapuváré alig változott 

számában, arányaiban is. 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 Kapuváron 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: Kapuváron 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, Kapuváron és térségében, 2001, 2011. 

 foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott összesen 

 fő % fő % fő % fő % fő 

Kapuvári kistérség 2001 10 446 40,8 564 2,2 8 399 32,8 6 208 24,2 25 617 

Kapuvári járás 2011 10 378 43,6 734 3,1 7 739 32,5 4 927 20,7 23 778 

Kapuvár 2001 4 557 42,8 271 2,5 3 254 30,5 2 577 24,2 10 659 

Kapuvár 2011 4 535 43,2 343 3,3 3 304 31,5 2 313 22,0 10 495 

Adatok forrása: KSH Népszámlálás, 2001, 2011. 

A falvakban nem mindenütt rosszabbak a foglalkoztatottság mutatói Kapuvárénál, Babót, Kisfalud, 

Mihályi, Beled, Osli magasabb értékekkel rendelkezik (1.7–16. ábra). A foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya nem sokat változott az utóbbi évtizedben, a falvak zömében 35-40%-körüli a 

mutató értéke, míg Kapuváron 31%. 

  

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 nagyon kis mértékben, de csökkent a 

foglalkoztatottak száma, addig Kapuvár inkább stagnált. 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 
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együttes számát (ők a helyben foglalkoztatottak vagy helyben dolgozók a KSH fogalomhasználata 

szerint). Ez az érték 2001-ben 8688 fő volt, 2011-re viszont 7727-ra csökkent. Kapuvár megfelelő 

adatai: 5355 és 4568, vagyis durván 800 munkahely szűnt meg a városban 10 év alatt! 

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 Kapuvárról elingázók céltelepüléseire, illetve a beingázók 

lakóhelyére, illetve arra, hogy Kapuvárra még éppen többen ingáznak be, mint el munkába járási 

céllal. Az ingázás mérlegét mutatja a 1.7–17. ábra, ahol látszik, hogy Kapuváron kívül a járásban csak 

Veszkény rendelkezik pozitív mutatóval – tehát több bejáróval mint eljáróval –, vélhetően az AGI 

Hungária – Novomatic gyáregységének 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 23,6, illetve 39,3% volt Kapuvár esetében, tehát némiképp 

alacsonyabb ez az érték. 

  

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 itt az ausztriai – ingázás kérdése is fontos. Szerencsére elérhető némi 

adat, amely ennek a jelenségnek a volumenére utal. Az 1.7–18. ábra szerint a kapuvári járás területe 

még jelentősebb ingázó területnek minősül; a külföldre (Ausztriába) ingázók aránya Kapuváron 

meghaladja a 25%-ot – tehát mintegy 450 emberről van szó –, Szárföldön pedig egy tized híján 20%.  
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A munkanélküliek aránya a népszámlálási periódusban Kapuvár városában majdnem 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).  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2013. december 20-án Kapuváron 141 

nyilvántartott álláskereső volt, amely a munkavállalási korú népesség 2,1%-át tette ki. A mutató 2014 

során sem romlott, sőt szinte az egész megye kedvező helyzetűnek mondható, bár a soproni és 

csornai járás adatai jellemzően jobbak (1.7–21. ábra). 

 

1.7–18. ábra. Naponta külföldre ingázó az összes ingázók arányában (%), 2011 
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás) 

 

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 30-50%-a, tehát 

igen nagy a szórás, olyan falu is van (Dénesfa, Vadosfa), ahol a munkanélküliek 75-80%-a maximum 8 

általánossal rendelkezik. Megjegyzendő, hogy e mutató Kapuvár esetében a megyeinél magasabb, az 

országos értékkel pedig közel egyező volt 2013-ban, miután a 2012-es 21,7%-ról 2013-ra 38,2%-ra 

ugrott a mutató értéke. (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 26% volt, 2003 óta tendenciózusan 20% alatt van, igaz 2012-ben ismét 24% 

közelébe ért a mutató. A nyilvántartott álláskeresőkön belül a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya szintén jelentősen csökkent Kapuváron a válság óta. Míg 2009-ben még 

36,6%-ot tett ki arányuk, addig 2013-ban már nem érte el a 15%-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 Kapuváron és térségében, 200-2013. 

(Adatok forrása: Teir) 

 

Kapuvár a foglalkoztatottság tekintetében országos viszonylatban kedvezőbb helyzetben van, 

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

munkalehetőségek beszűkülésére utal. Ám még így is foglalkoztatási központnak számít a város, és 

köszönhetően az ausztriai munkalehetőségeknek is, nincsenek nagy munkanélküliségi problémák a 

térségben. Érvényesültek a járásban a kedvező megyei és országos tendenciák, nőtt a 

foglalkoztatottak száma és aránya, csökkent az inaktívak aránya, azonban az inaktívak arányának 

csökkenése is a csökkenő gyermekszámra utal. 

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 
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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 

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 Magyarországot is bevontuk, így az országos rangsorszámok afféle 

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 

Kapuvár 386 799 703 1 199 946 806,6 

Agyagosszergény 818 723 859 667 849 783,2 

Babót 233 627 461 1 104 706 626,2 

Beled 501 396 473 905 926 640,2 

Cirák 356 1 178 1 267 1 918 1891 1322,0 

Dénesfa 1 659 1 200 1 308 1 429 1543 1427,8 

Edve 649 957 966 1 418 1334 1064,8 

Gyóró 1 134 921 651 1 484 943 1026,6 

Himod 2 061 1 749 1 772 1 873 1878 1866,6 

Hövej 298 1 690 1 676 1 915 1853 1486,4 

Kisfalud 351 914 1 016 1 625 1626 1106,4 

Mihályi 861 470 535 971 988 765,0 

Osli 446 1 222 1 245 1 611 1556 1216,0 

Rábakecöl 357 466 544 1 188 1142 739,4 

Répceszemere 575 687 814 740 905 744,2 

Szárföld 966 1 796 1 314 2 194 1446 1543,2 

Vadosfa 49 2 061 1 986 1 304 1327 1345,4 

Vásárosfalu 277 305 486 845 1110 604,6 

Veszkény 113 714 584 723 560 538,8 

Vitnyéd 826 1 062 1 195 1 468 1571 1224,4 
Adatok forrása: Teir, T-Star adatbázis 

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 természetesen nincsenek benne az adatokban, az adózók aránya is 

alacsonyabb ezekben az esetekben. Kapuváron a lakosságszámhoz képest ez az országos átlagnál 

magasabb, míg utóbbi 42-43% volt a vizsgált 2000-2012-es időszakban, addig Kapuváron mindhárom 

vizsgált évben 48% volt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a mutató nem mindenütt jelez növekedést. 
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Az adatokat böngészve látható, hogy Kapuvár átlagosan a 800. hely környékén helyezkedik el 

országosan. A legjobb értéket a személygépkocsi-ellátottság értékében veszi fel, ami az ausztriai 

munkavállalás hatását húzza alá. Beled mutatói némiképp jobbak, Veszkény jó értékei szintén 

nagyfoglalkoztatója hatásának tudhatók be. A járás falvainak fele Kapuváréhoz hasonló szinten van, 

másik része az 1000-1500. közötti települések között van átlagban, ami tehát egy jó átlagos, 

kismértékben átlag feletti szint.  

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

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

munkavállalás kiugró volta ronthatja le az adatokat. Kapuvár és járása a Sopron környékihez 

hasonlóan közepes értékeket mutat, vélhetően részben hasonló okokból. 
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1.7–24. ábra. Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013 

(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 

 
1.7–25. ábra. Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2000-2012 

(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 

 

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 
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tudható be. Kapuvár, és térsége kettős képet mutat: a járás értéke kis mértékben nőtt, Kapuváré 

viszont az országos trendet mutatta – vagyis Kapuvár nélkül a többi település értéke markánsabban 

növekedett 2007–2012 között is. Ezzel együtt is azonban térségi összehasonlításban a kapuvári járás 

a megyei és országos átlag alatt van e tekintetben. Az egy adózóra jutó befizetett szja ehhez hasonló 

diagramot produkált. 

 
1.7–26. ábra. Egy adózóra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013 

(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 

 
1.7–27. ábra. Egy lakosra jutó személyi jövedelemadó-alap (Ft), 2013 

(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 
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Az egy lakosra jutó szja-alap trendjei mindenütt azonosak: gyors, majd mérsékeltebb növekedés. 

Kapuvár és járása a megyei és országos átlag alatt van e mutató esetében is, és a város adata megint 

hozzávetőlegesen mérsékeltebb növekedést mutatott a második időszakban, járásához és a 

megyéhez képest, város és térségének adata nagyjából így egy szintre került 2012-re (1.7–27. ábra). 

 
1.7–28. ábra. Egy adózóra jutó személyi jövedelemadó-alap (Ft), 2013 

(Adatok forrása: TeIR T-STAR adatbázis) 

 

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. Kapuvár és térsége ebben az esetben is 

azonos helyzetben van, Érdekes viszont, hogy ez adózóra jutó szja esetében az országos és a megyei 

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

 

 

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

országos és megyei érték alatti, viszont számos környékbeli falu mutatója magas (1.7–29. ábra). A 

további jövedelmi kategóriákat tekintve 2011-ben Kapuváron nyugdíjban, ellátásban, járadékban és 

egyéb járandóságban részesült a teljes lakosságból mintegy 3300 fő, a rendszeres szociális segélyben 

részesítettek átlagos száma pedig 5 fő volt ugyanebben az időpontban (összehasonlításul: ugyanez a 

szám Csornán 10 fő), ami tehát nem mondható magasnak. 

Összességében elmondható, hogy Kapuváron átlagosan az országos és megyei átlaghoz viszonyítva 

átlag alatti jövedelemmel rendelkeznek a munkavállalók. Ez azonban csak a hazai munkavállalókra 

vonatkozik, az ausztriai jövedelmi viszonyokról nincsenek adatok, ismert, hogy az ottani keresetek 

nagyban javítják az itthon tapasztalható általános életszínvonalat is.  

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 (pl. programkínálat javítása, 

fiatalok számára szórakozási lehetőségek bővítése, felnőttképzés stb.), 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. Kapuvár városképe egy tradicionális kisalföldi mezőváros képét 

mutatja, amely a II. világháború előtt és a szocializmus időszakában számottevő iparosodáson ment 

keresztül. Így a falusias-kertvárosias külső övezetekbe egy jelenleg nem működő iparterület (húsgyár) 

ékelődik, emellett a nagyobb iparterület Keletről csatlakozik a lakóterületekhez, azonban a város 

szerencséjére a szocializmus időszakában a kisvárosokban is jellemző városközpont átépítés elkerülte 

a várost, a belvárost intenzifikáló beépítések léptéktévesztés nélkül valósultak meg, lakótelepe pedig 

a külső övezetben épült meg. A város központja tükrözi Kapuvár polgári városfejlődésének jegyeit, a 

historizáló századfordulós városmag karakteres, amely a városi identitás erősítéséhez markánsan 

hozzájárul. 

A település lakóinak életminőségét befolyásoló fontos faktor korunkban a közlekedés állapota. A 

Kapuvárt elkerülő 85. sz. gyorsforgalmi út jelenleg tervezett várható megépítése 2018-ban fog 

befejeződni, így az átmenő forgalom néhány évig még biztosan tovább terheli a város útjait. 

Szerencsés helyzet, hogy Kapuváron a kerékpáros közlekedési infrastruktúra és morál sokat javít a 

helyzeten. Mindazonáltal a városnak fel kell készülnie arra, hogy a lecsökkent (átmenő)forgalom adta 

lehetőségeket miképpen aknázza ki, gondolkodik-e pl. forgalomcsillapított területek, vagy sétányok 

létrehozásában. 

A lakásállományra térve azt térségi összehasonlításban vizsgálva megállapítható, hogy Kapuvár 

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. 
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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 járás 80 103 17,6 70,4 5,3 4,3 2,4 

Kapuvári járás 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. 

 Vízöblítéses 
wc-vel 

rendelkező 

Közcsatornával 
rendelkező 

Összkomfortos Félkomfortos, 
komfort 
nélküli, 

szükség és 
egyéb 

Egyszobás Négy és 
többszobás 

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 járás 93,0 60,6 60,4 8,7 4,9 34,0 

Kapuvári járás 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 

 

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

élettartamot lehet citálni. 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. 

Összességében elmondható, hogy Kapuváron a települési infrastruktúra alapvetően nyugodt és 

színvonalas kisvárosias életminőséget tesz lehetővé. Az átmenő forgalom lecsökkenésével, ehhez 

igazodó fejlesztésekkel ez a színvonal tovább emelhető a tervezési időszakban.  
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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) 

 

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Kapuvár 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 
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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). Hasonlóképen 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 problémák mérsékeltek a városban, részletesen ezt a 1.8 fejezetben fejtjük ki. A város 

vállalkozói rétegének a városvezetéssel jó a kapcsolata, rendszeres a konzultáció, egyeztetés, az 

érdekviszonyok harmonizálására, koordinálására törekvés jellemzi ezt. A város gazdasági imázsát 

meghatározó vállalkozások közül a Cserpes Sajtműhely Kft. emelhető ki, amely több országos 

elismerést, sikert gyűjtött be az elmúlt években. Ez a vállalkozás pótolni látszik azt az űrt, amely a 

Kapuvári Hús Húsipari Zrt. bezárásával a város gazdasági imázsában keletkezett. A probléma 

jelentőségét mutatja, hogy a városvezetés nagy erőkkel törekszik a termelés legalább részbeni 

újraindítására. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

Kapuvár város települési identitásának formálásában az alábbi tényezők vesznek részt: 

 Kapuvár a Rábaköz, és a Hanság települése, egykori mezőváros 

 a város az államalapítás korában ispánsági székhely, Kapuvár vármegye központja 

 a török kor után a város és vára az Eszterházyak kezére került, akik a Rákóczi szabadságharc 

során felrobbantott várat várkastéllyá építették át 

 Berg Gusztáv sikeres mintagazdaságot alakított ki a bérbe vett kapuvári uradalomban, 

számos fejlesztés a nevéhez fűződik 

 a város az Esterházy uradalomhoz tartozott az utóbbi évszázadokban 

 Kapuvári Gazdasági Vasút 

 Kapuvár városias arculatának alapjai a dualizmus korában teremtődtek meg a polgári 

városfejlődés során 

 Kapuvár jelentős mezőgazdasági hagyományokkal, azok bázisán megteremtődött 

élelmiszeriparral rendelkező település 

 A város jelképe a vár és a Szent Anna templom 

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 

(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.). 

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

Kft. Szombathely, 2013 
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1.7–1. kép. Szent Anna templom 

 

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

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

„Rábaköz fővárosaként” 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. 

Összefoglalásul elmondható, hogy Kapuvár olyan kisvárosi értékekkel rendelkezik, amelyek mind 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 fejlődést jelenthetnek. 
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Gyermekgondozás, oktatás 

A kapuvári tankerületben óvodával a települések három-ötöde, általános iskolával a települések 

majdnem fele rendelkezik, középiskola Kapuváron található. Kapuvár tagiskolájaként működik Babót, 

Himod, Osli, Szárföld, Veszkény, Vitnyéd általános iskolája, Mihályi és Beled ilyen szempontból önálló. 

A tankerület irányítja a Metrum Alapfokú Művészeti Iskolát és a Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumot. 

Bölcsődei feladatellátás 

A városban, és az egész járásban egy bölcsőde működik, egy intézményként az óvodával Király-tó 

Óvoda és Bölcsőde néven. A bölcsőde működési köre csak 8 községre terjed ki (Mihályi, Osli, Vitnyéd, 

Hövej, Babót, Himod, Szárföld, Veszkény). Az önkormányzat 2009-ben EU-s támogatás segítségével 

bővítette-fejlesztette az intézmény kapacitását, 15-ről 20-ra, majd 2014-ben 26-ra. Az utóbbi öt 

évben a városi bölcsőde leterheltsége, zsúfoltsága oldódott 2013-ban 1,2 gyermek jutott egy 

férőhelyre, 2008-ban ez a szám még 1,87-volt. A csökkenő tendencia hátterében a csökkenő 

gyermekszám is ott van, 2013-ra egy férőhelyre „csak” 13-14 0-2 éves jutott a 7 évvel korábbi 20 

helyett. 

Óvodai feladatellátás 

Kapuváron intézményileg egy városi óvoda működik az 1999-es összevonás óta, négy telephelyen, 

Király-tó Óvoda és Bölcsőde néven. 2005 után több falu óvodáját az intézményhez csatolták (Himod, 

Babót, Osli, Vitnyéd, Veszkény – Himod 2014-ben megszűnt). Az óvodai férőhelyek száma 2013-ban 

450 volt, 2008-ig ez a szám 350 volt. Az óvoda adatai szerint a 2009-2010-es csúcs (461 gyermek) 

után a gyermekszám csökkenésnek indult az intézményben, amely a himodi óvoda megszűnésével is 

tovább folytatódott. A csökkenés másik oka, hogy 2009 óta a katolikus általános iskola is működtet 

egy óvodát, immár 3 csoporttal, 75 férőhellyel. Így a 2014/15-ös nevelési évben 365 beíratott 

gyermekről beszélhetünk, 8 telephelyen 17 csoportban, 20 teremben, 34 nevelő foglalkoztatásával. 

A kapuvári óvodák összesítve, a KSH adatai szerint 2004 óta megfelelő kapacitással működnek, nincs 

túlzsúfoltság. A kapacitásnövekedés hatása is, hogy az egy férőhelyre jutó óvodásszám 1-ről 0,8-ra 

csökkent. 

Általános- és középiskolai feladatellátás 

A városban egy összevont városi általános iskola működik (Kapuvári Térségi Általános Iskola) két 

tagintézménnyel a KLIK fenntartásában és a város működtetésében. Az általános iskolák beiskolázási 

körzete Kapuvár város, ám Osli, Babót, Veszkény, Vitnyéd, Szárföld, Hövej, Himod felső tagozatos 

tanulói is már Kapuvárra járnak. Ezekben a falvakban tagiskolák működnek fenti intézmény irányítása 

alatt, ám a Höveji tagiskola nemrégiben megszűnt. 

A központ a korábbi nevén Pátzay Pál általános Iskola, amelynek tanulólétszáma 410-420 fő körül 

mozog, és kismértékben csökkent az utóbbi években. Az iskola 17 osztállyal, 19 tanteremmel, 

mintegy 40 főállású pedagógussal rendelkezik. A bejárók száma 80 fő felett van az utóbbi években. Az 
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SNI tanulók száma a 2009-es 20-ról, rendre évenkénti 10 fős gyarapodással 60 fölé nőtt 2014-re. 

További telephely található Garta városrészben is, amely 50 férőhelyes, két tantermes iskola. 

A korábbi Széchenyi István Általános Iskola jelenti a harmadik telephelyet, ennek tanulólétszáma 

meredekebben csökkent 2009–2014 között, 245-ről 184-re, jóllehet férőhelye az alapító okirat 

szerint 300 fő. Az infrastruktúra 20 tanteremről 16, majd 14 tanteremre csökkent, míg a 

pedagógusok száma átmeneti csökkenés után kismértékben növekedett. A 12 osztályból szegregált 

SNI osztályt is kialakítottak, így az 50 körüli SNI gyermek fele ide tartozik. 

A Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartású intézmény, 1992 óta működik, 

évfolyamonként 2 osztályt indít, és kb. 320 diákot tanítottak a 2014/15-ös tanévben. 

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium a tárgyalt hat éves időszakban mintegy 110 diákot vesztett. 

Arányosan csökkent a bejáró tanulók száma is, arányuk azonban 50% feletti. Párhuzamosan az 

osztályok száma 14-ről 12-re csökkent, a pedagógusok száma pedig 30-ról 25-re. 

A kapuvári szakiskola 2004-ben vette fel Berg Gusztáv nevét. A szakiskola széleskörű palettán – 

gépészet, építőipar, faipar, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb 

szolgáltatások, élelmiszeripar – oktatat OKJ-s bizonyítvánnyal járó szakokat. Tanulószáma kb. 320 fő. 

A járásban működött – 2013 óta nincsenek diákok – a csermajori Újhelyi Imre középiskola, amely 

előbb megyei kezelésbe – összevonták a fertődi Porpáczi iskolával, majd a megyei intézmény-

fenntartású lett – később állami irányítás alá került. Jelenleg a győri Veres Péter Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakközépiskola kötelékébe tartozik, a képzés újraindításáról nincs információ. 

A nevelés és oktatás a statisztikai adatok tükrében 

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

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

tettük emellé. A leginkább egyértelmű trend a kisgyermekek összesített számának csökkenése a 

járásban. Hasonló a trend Kapuváron is, bár inkább csak az utolsó egy-két évben látszik, hogy 

csökkenésbe fordul a zöld színű görbe. Az élveszületések száma ennek háttereként, előzményeként 

némiképp hasonló trendet mutat, azonban a 2010-11-es minimum óta kisebb növekedést lehetett 

elkönyvelni mind a járásban, mind a városban. A bölcsődések száma ezekkel összevetésben, ahogy 

már fentebb is utaltunk rá, még a csökkenési trendet és a járási hatókört is figyelembe véve, 

meglehetősen alacsony. A mintegy 260 férőhelyhez jön hozzá az utóbbi év 600 fős járási és 280 fős 

városi kisgyermeklétszáma. Ezekhez képest alacsonynak tűnik a 26 fős bölcsődei férőhely. 

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. 

A kapuvári ovisok száma 300–350, a járásiaké 500 fő körül mozog az utóbbi években, a trend inkább 

stagnálónak mondható. Az általános iskolások száma Kapuváron ugyancsak kb. 1000 fő, kismértékben 

csökkenő a trend. A járás többi általános iskolájában végbemenő trendek miatt az egész járás értéke 

meredeken csökken, 2013-ra 1500 fő közelébe süllyedt. A középiskolások száma a 2000-es évek 

közepén megközelítette a 400 főt, azóta újra csökken. (Ebben az adatban ismeretlen okokból a 

szakiskola tanulólétszáma nincs benne; illetve a KSH és a KLIK adatai nem egyeznek, ugyanis a KLIK 
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adataiban a felnőtt esti tagozatos gimnáziumi képzés adatai is benne vannak, amely képzés 2013-ban 

kifutott, ezért is jelentkezett meredekebben a csökkenés a fent bemutatott adatokban). 

 

 

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

 

1.8–2. ábra. Az óvodai és iskolai nevelés-oktatás statisztikai háttéradatai, 2001-2013. 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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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 kapuvári általános iskolák „vonzása” 25% alatt marad, csak 

24,1% (a járásban Mihályi van 50% felett), a középiskoláké 53%. 

 

  

1.8–3. ábra. Az általános iskolába járók közül a más településről bejárók aránya (%), 2013 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

A város oktatási infrastruktúrájának helyzete az önkormányzat adatszolgáltatása szerint az alábbi: 

 Központi óvoda Kapuvár, Arany J. u. 10/a: részlegesen felújított épület, a tetőszigetelés 

felújításra szorul 

 Házhelyi tagóvoda Kapuvár, Mátyás k. u.: felújításra szorul 

 Lakótelepi tagóvoda Kapuvár, Ifjúság út 5., Gartai tagóvoda Kapuvár, Rákóczi F. u.: 2014. 

évben külső felújításra került, kazáncsere és termosztatikus radiátorszelep beépítése történt, 

belső felújításra szorul 

 Bölcsőde Kapuvár, Arany J. u. 10./a: 2014. évben kívül-belül felújították 

 Pátzay iskola: 19. században építették, felújításra szorul 

 Széchenyi iskola+konyha: 1980-ban építették, felújításra szorul 

 Gimnázium: teljes körű felújításra szorul. 

 Tornacsarnok: teljes körű felújításra szorul 

 METRUM ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA: teljes körű felújításra szorul 

 Berg Gusztáv Szakiskola: 1980-ban építették, felújításra szorul 
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1.8–4. ábra. A középiskolába járók közül a más településről bejárók aránya (%), 2013 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

Összefoglalásul elmondható, hogy a kapuvári 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, ugyanakkor a városon belül is verseny van a gyermekekért, tanulókért, amely a 

tankerületi (városi) és a katolikus intézmény között jól kitapintható. 

1.8.1.2 Egészségügy, szociális ellátás 

A statisztikai mutatók tükrében a kapuvári egészségügy a következőképpen jellemezhető: egy házi- és 

gyermekorvosra 1300 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 2006-ig 15,6 volt, 2007-óta 

26% felett van, a statisztika szerint a működő kórházi ágyak száma – a kórház átalakítása után 165-ről 

278-ra növekedett. A kórház 2012 óta az állami fenntartású intézmények közé tartozik. Mind a 

kórház, mind a járóbeteg-ellátás térségi hatókörű, kiterjed Fertődre, illetve a járáson kívül a soproni 

járás további néhány településére. A kórház telephelyeként Dénesfán Pszichiátriai Rehabilitációs 

Osztály működik. 

A kórház átalakítása 2007-ben nagy traumát okozott a városnak, megszűnt az aktív fekvőbeteg 

ellátás. A kórház fenntartójaként az önkormányzat ekkor a rehabilitáció korszerűsítésére, az 

egynapos sebészet meghonosítására, a nappali kórház, a krónikus belgyógyászat megteremtésére, a 

járóbeteg központ kialakítására összpontosította figyelmét és erőforrásait. Több sikeres pályázatnak 

köszönhetően felújították az épületeket, korszerűsítették az eszközparkot, és az érsebészeti 
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specializáció felé mozdultak el, amely az egész országból vonzza a gyógyulni vágyókat. Innen 

származik az a városmarketingben használt szlogen, miszerint „Az érbetegek Mekkája: Kapuvár”. Az 

elmúlt ciklusban a sebészeti osztály egynapos sebészetté alakult, tervek vannak sürgősségi központ 

kialakítására, további egészségturisztikai funkciók felvállalására. 

A kórház szénsavfürdője már a rómaiak által is ismert széndioxidos gázfürdők kedvező hatását éri el 

az 1940-es években megnyitott Mihályi-Répcelak térségi széndioxid gázmezőkből származó 

nyersanyag segítségével. Ez első fürdők dr. Schwarz Pál építette Mihályiban, majd a kezeléseket 

Kapuváron a kórházban folytatta az 1940-es években, idült ízületi betegségek kezelésére. A szénsav-

gázfürdő legfontosabb javallatai: a végtagok idült verőérbetegsége, idült vénás elégtelenség, idült 

nyiroködéma, és az érbeidegzési zavarok. A több évtizedes tapasztalatok, a közel harmincezer 

páciens adatai alapján megállapították, hogy körülbelül a betegek 80 %-ánál a járástávolság 

szignifikánsan nő, 72 %-ánál a műszeres Doppler index javul. 

Az angiológiára épülő fejlesztés előkészítése, még a kórház átalakításának évében, 2007-ben 

kezdődött, majd nem egészen 900 milliós a NYDROP támogatásból indult el 2009-ben az új 

angiológiai épületszárny alapkőletételével, miután a projektet nevesítették is az OP akciótervében. Az 

új épületrész építése mellett felújítások és eszközbeszerzések is zajlottak. Ez a projekt teljes 

mértékben illeszkedett az IVS fejlesztési céljaihoz is. 

A fejlesztés után az angiológiai osztály ágyszáma 134-re növekedett, a kezelt betegek száma pedig 2-

300 fővel lett több. A külföldi betegek száma egyelőre minimális, évente 1-2 beteget regisztráltak 

csupán. Az egész kórház kihasználtsága magas, többnyire 90% feletti, csak a pszichiátriai rehabilitáció 

működött többnyire kapacitása 90%-án vagy az alatti, az angiológiai osztály viszont 2007 óta 

majdnem minden évben 100%-on volt. 

A városban továbbra is öt háziorvos és három gyermekorvos dolgozik. A körzeti fogorvosok száma 

négy, ebből egy gyermek és iskolafogászat. Védőnői körzet öt van, egy iskolai védőnő is dolgozik, ez 

az ellátás Vitnyédre, Csermajorra is kiterjed. A város járóbeteg-ellátó telephelyei a kórházi 

rendelőintézet, Mátyás király utca 30, továbbá Rákóczi u. 34. Fontos, hogy Kapuvár külterületi egyéb 

belterületén, Öntésmajorban is rendel háziorvos. Ahogy fentebb említettük, mentőállomás működik 

a városban, problémát jelent azonban, hogy a sürgősségi betegellátás csak 12 órában működik. 

Kapuvár városnak 2004-ben készült Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, ezt legutóbb 2014-

ben vizsgálták felül.2 A koncepció elemzi a város gazdasági és szociális helyzetének alakulását, a 

szociális feladatokat és azok ellátóit. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása nyomán 2013. 

január 1. napjától az állam, az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv útján köteles gondoskodni a tízezer főnél nagyobb állandó lakosságszámú településeken 

az étkezést, házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek nappali ellátását és a fogyatékos személyek 

nappali ellátásáról. Kapuváron a Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. július 

elsején kezdte meg működését az 1998-ban alapított Családsegítő Intézet jogutódjaként. Fenntartója 

a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás. Az intézmény a következő szociális 

feladatokat látja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás (2009 óta), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

                                                           
2
 Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata, 2014 
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(2009 óta), családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek és fogyatékosok nappali ellátása (2010 

óta), mint kötelezően biztosítandó szolgáltatások, továbbá jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a 

közösségi pszichiátriai ellátás, mint nem kötelező feladat a város számára. Az intézményhez három 

telephely, három épület tartozik a városon belül. Egy telephely költségkímélés okán lett felszámolva, 

2013. májusától a Szociális és Gyermekjóléti Területi Ellátás a Zöldfasor utcai telephelyre költözött a 

Közösségi pszichiátriai ellátás mellé.  

A Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ székhelye: a Dr. Lumniczer Sándor u. 12. 

szám alatt található, itt van a Gondozási Központ és a Fogyatékosok Napközi Otthona. A Zöldfasor 

utcában található a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Közösségi pszichiátriai ellátás, az 

Idősek Klubja pedig a Mátyás király u. 29. sz. alatt. Az intézmény ellátási területe részben a soproni 

járásra is kiterjed: 

 Szociális étkezés: Kapuvár, Himod, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa (létszám meghatározása nélkül) 

 Házi segítségnyújtás (110 fő) és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (150 fő): Kapuvár, Babót, 

Himod, Kisfalud, Mihályi, Osli, Szárföld, Veszkény 

 Családsegítés (ellátási terület lakosságszáma 16874 fő), gyermekjóléti szolgálat (ellátási 

terület lakosságszáma 1-17 éves korig 2639 fő) és közösségi pszichiátriai ellátás (40 fő): 

Kapuvár, Babót, Himod, Kisfalud, Mihályi, Osli, Szárföld, Vadosfa, Veszkény 

 Idősek klubja: Kapuvár (30 fő) 

 Fogyatékosok Napközi Otthona: Kapuvár, Fertőd, Fertőszentmiklós, Beled, Babót, Cirák, 

Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Szárföld, Vadosfa, 

Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd (35 fő) 

Az intézmény tehát fokozatosan bővítette feladatkörét, így növekedett az ellátottak köre is, s ennek 

megfelelően dolgozói létszáma is majdnem másfélszeresére növekedett 2007 óta (2014: 33 fő). Az 

étkeztetésben ugyanebben az időszakban 103-ról 280-ra, házi segítségnyújtásban 36-ról 105-re nőtt 

az ellátott létszám. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kezdetben 101 fővel indult, s mára elérte 

kapacitása maximumát, a családsegítés 172-ről 224-re nőtt, de 300 közelében is volt az érték, 

gyermekjóléti szolgálat 182-ről 347-re, de ez is járt 2011-ben 400 közelében. A közösségi ellátás 

kapacitásán működött nagyjából az egész vizsgált időszakban, míg az idősek nappali ellátásában 

megduplázódott az ellátott létszám (20–39 fő), a fogyatékosok nappali ellátása viszont még nem 

teljesen érte el az alapító okiratban meghatározott létszámot. 

Mindezeken túl a lakosságszámot tekintve ugyan nem kötelező a városnak működtetnie átmeneti 

elhelyezést nyújtó intézményt az idősek számára, azonban a jelentkező igények ismeretében szükség 

lenne helyben működő időskorúak gondozóházára. Az önkormányzat engedélyes tervekkel 

rendelkezik a házhelyi városrészben a volt iskola átalakítására, itt a pályázati lehetőségekre várnak. 

A városban működik még a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálata, amely a kapuvári és 

a soproni térséget is ellátja. Célcsoportjuk fogyatékosok személyi segítése, szállítása. A Magyar 

Vöröskereszt városi szervezete véradásokat, elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervez, rászorulóknak 

juttat adományokat. A Kapuvári Kéz-Mű és Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. 2001 óta 

foglalkozik rehabilitációs foglalkoztatással, az utóbbi években pályázati forrásból 50-55 fő 

foglalkoztatására nyertek támogatást. 
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Önkormányzati bérlakás 2015 elején 62 db volt + 8 nem lakott lakás, ebből 14 összkomfortos, 37 

komfortos, 11 félkomfortos, 7 komfort nélküli, 1 szükséglakás. Eszerint a nem túl nagy állomány 

összetétele némiképp kedvezőtlen, az önkormányzat törekszik is az állomány átalakításra. 

Részletesebb elemzést ezzel kapcsolatosan az 1.10 fejezetben adunk. 

A hajléktalanság problémája jelen van a városban, a szociális szolgáltatásszervezési koncepció 

legutóbbi felülvizsgálatának idején 8 főről tudtak az illetékesek.  

A város szociálpolitikájának része a szociális ellátások folyósítása, az átmeneti segélyezés, rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, a temetési segély, a köztemetés. Rendszeres nevelési segélyt, 

óvodáztatási támogatást, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt ápolási díjat juttatnak a 

rászorulóknak. A lakáscélú támogatások között a normatív lakásfenntartási támogatás (2012: 94 fő, 

2014: 85fő), a lakbér vagy albérleti díj-támogatás és az adósságcsökkentési támogatás (nem utaltak ki 

ilyet az utóbbi öt évben) említhető. Előbbieket 2015. március 1-ig lehetett igényelni. Szociális 

lakásigénylők száma 35fő (család). Rendszeres szociális segélyt 5 fő kapott, foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást 10-50 fő havonta, az utóbbi két évben. Az álláskeresési segélyt kapók száma 

csökkent: 2009-ben még 61 fő, 2012-ben 6 fő, ehelyett az álláskeresési járulékban részesült több 

személy, de a tendencia itt is csökkenő (2012-ben 52 fő). A közfoglalkoztatás átlag 15 fővel működött 

2013-2014 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. 

Az egészségügyi és szociális alapinfrastruktúra állapota az önkormányzat adatszolgáltatása szerint: 

 Házhelyi, fogászati és háziorvosi rendelő, 9330 Kapuvár, Mátyás kir. u. 30: kb. 2000-ben az 

épület részlegesen felújították 

 Kórház-Rendelőintézet, 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.: 2012.05.01-től állami 

tulajdonba került. 2011-ben a kórház és rendelőintézet nagy részének felújítása megtörtént 

 Háziorvosi és fogászati rendelők, 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.: 2011-ben a 

rendelőintézet külső-belső felújítása megtörtént 

 Háziorvosi és fogászati rendelő: 9330 Kapuvár, Rákóczi F. u. 34.: 2002-ben adták át az új 

építésű épületet 

 Nyitott Kapu-Vár, 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 12.: az épületet 2012-ben újították fel 

Az egészségügyi szektorban részben a kórház kötelező 2007-es átalakítása adta azt a lökést, 

amelyet az akkor még fenntartó önkormányzat kihasznált és felismerve a szénsavfürdőben rejlő 

országosan egyedülálló potenciált az egészségturizmus irányába lépett előre. A kórház Angiológiai 

Rehabilitációs Osztálya a fejlesztések előtt és azóta is szinte minden évben 100%-os kapacitását 

kihasználva gyógyítja a betegeket, vagyis ezen a területen még további fejlesztések is lehetségesek. 

Kötelező feladatain túl a szociális terület az egyik, ahol Kapuvár sok többletfeladatot vállalt, 

azonban az idősödő lakosság ellátása erre rákényszeríti a város szociális ágazatát. 
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1.8.1.3 Kultúra  

A városi kultúra alapintézménye a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális 

kiállítóhely. A Művelődési Központ fő feladata Kapuvár város kulturális életének szervezése, a helyi 

hagyományok ápolása, megőrzése, különböző közösségek működésének biztosítása, a hatékony 

közművelődési munka végzése a meglévő személyi, tárgyi, anyagi lehetőségekkel élve. Fontos mind a 

gyermek, mind a felnőtt lakosság számára a kulturális értékek közvetítése, a művelődési igények 

felkeltése és kielégítése. A művelődési központ évente átlagosan 40 nagyrendezvényt szervez, 

többek között bérletes vendégtársulati színházi előadásokat a város és környéke felnőtt-, diák-, és 

gyermek korosztályának, valamint, komolyzenei és könnyűzenei koncerteket, fesztiválokat, 

ismeretterjesztő és egyéb előadásokat, kiállításokat. A művelődési házban mozielőadások is vannak, 

ezt ún. mozgó mozi szolgáltató szervezi, ám a látogatottságról csak szórványos KSH adatok vannak.  

Az intézmény részt vesz a nemzeti ünnepek városi lebonyolításában, a város kiemelt kulturális 

rendezvényeinek fő szervezője és megvalósítója. A város méltán büszke amatőr művészeti 

csoportjaira, melyek a hagyományok feltárását, megőrzését, továbbadását szolgálják, teret adnak 

tehetségek felkutatására és azok továbbképzésére. Az ünnepségeken való részvételük biztosítja a 

rendezvények színvonalát, képviselik városunkat megyei, regionális valamint külföldi fesztiválokon és 

bemutatókon. A művelődési központ ezen művészeti csoportok (énekkar, néptánccsoportok, 

mazsorett csoportok, moderntánc csoportok, zenekarok stb.) számára biztosítja a működési 

feltételeket, segíti rendezvényeik lebonyolítását. Szintén feladata e közösségek szerepléshez 

juttatása, ajánlása, s az ezzel kapcsolatos technikai és szervezési feladatok ellátása. Életképes 

klubélet folyik az intézményben: Nyugdíjas klub, Pedagógus Nyugdíjas Klub, Sakkiskola, Diabétesz 

Klub, Kertbarát Kör, Zenés Táncszínház, Asszonytorna, Ötlettár, Gyapjúfonó szakkör, Csuhészakkör, 

Kosárfonás, Foltvarró kör stb. A művelődési központ biztosítja e klubok, a városban működő baráti 

körök és civil szerveződések működési feltételeit. Helyet ad különböző tanfolyamoknak is, amelyeken 

idegen nyelveket és egyéb hasznos ismereteket sajátíthatnak el az érdeklődők. Itt kell kiemelni a 

NYITOK- Nyitott Tanulási Központot, amely szervezettel 2014-ben kötött szerződést az intézmény. Ez 

a szervezet ingyenesen indított nyelvtanfolyamokat német és angol nyelven, valamint 

számítástechnikai tanfolyamokat. Az évben 40 csoportban több mint 400 fő tanulhatott e 

szervezetnek köszönhetően. A Rábaközi Művelődési Központ ellátja a város és vonzáskörzetének 

kulturális igényeit. 460 főt befogadó színházteremmel, klubszobákkal, szakköri helyiségekkel, 

tanfolyami szobákkal és egyéb kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. Szakmai munkánkban fő 

feladatnak tartják a művelődési központ személyi, tárgyi, anyagi lehetőségeinek a közművelődés 

szempontjából történő minél hatékonyabb kihasználását, összehangolva a város lakossága körében 

jelentkező igényekkel és elvárásokkal. 

Városi Könyvtár fő célja dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és rendelkezésre 

bocsátása. A lakosság részére könyvtári szolgáltatásokat nyújt, mint például könyv- és folyóirat-

kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, helyben olvasás, irodalomkutatás, könyvek és író-olvasó 

találkozók, könyvtári órák, irodalmi estek szervezése, játszóházi foglalkozások szervezése. A könyvtár 

az ún. Rábapalota épületében működik, amely felújításra vár. 

A múzeum (hivatalos nevén muzeális kiállítóhely, muzeológus alkalmazott híján) korábban a Soproni 

Múzeumhoz, majd a megyei fenntartóhoz tartozott, végül 2013-ban került Kapuvár Városi 

Önkormányzat fenntartásába az állami feladatvállalás átszervezése következtében. Jelenleg a 

„Kapuvár anno...” című kiállítás tekinthető meg a kiállítóhelyen. A múzeumi látogatók száma a KSH 



 

 
KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

79  

statisztikák alapján a 2004-es 1500 fős szintről 2011-re 300 fő alá csökkent. Ennek oka, hogy a 

múzeum átalakítás miatt bezárt és csak 2013-ban nyitott ki újra. 2014-ben már végig működött, 

ekkor újra 1000 fő fölé nőtt a látogatószám (1020 fő). Az intézmény felújítása az ALFA program 

keretében pályázati támogatásból valósult meg. Jelentősen megújult tárlat, több kiállítási tárgyat 

restauráltak, felújítottak. A támogatás keretében négy termet teljesen felújítottak. Az ötödik terem, a 

folyosóhoz öt nyílással kapcsolódó árkád felújítása ekkor nem valósult meg, ez nem képezte a 

pályázat részét. Ebben a teremben azóta kialakították a „Kapuvári Arcképcsarnok”-ot, amely a 

Kapuváron született, vagy itt élt, a városnak hírnevet szerzett személyeknek állít emléket. 

Az intézmények adatai: 

 Rábaközi Művelődési Központ, Kapuvár, Győri u. 2., látogatottsága kb. 35.000 fő/év 

 Városi Könyvtár Kapuvár, Fő tér 2., állománya: 33 ezer dokumentum, látogatottsága 11000 

fő/év 

 Muzeális Kiállítóhely Kapuvár, Fő tér 1., látogatottsága kb. 1020 fő/év 

 Kultúrház, Öntésmajor, Rákóczi u. 19., látogatottságáról nincs adat 

Kapuvár működő civil szervezetei elsősorban kulturális, sport és közösségi tevékenységet folytatnak, 

ehhez kapcsolódó programok megrendezésében vesznek részt Rendezvényeket szerveznek 

Kapuváron, és részt vesznek más települések programjain is. Összejöveteleiket a Rábaközi 

Művelődési Központban, a Nyitott Kapuvár TSZSZK helyiségeiben, a sportcsarnokban tartják. A 

városban 42 civil szervezet működik, köztük jelen vannak városszépítő, városrészeket képviselő, de 

megszűnt pl. a kapuvári TIT. A jelentősebbek: 

 Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület 

 Rozmaring Néptáncosok Baráti Köre Egyesület 

 Kapuvár Néptáncművészetéért Alapítvány 

 Rábaköz Öröksége Közhasznú Alapítvány 

 Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület 

 Népművészet támogatására Létrejött Alapítvány, Hanság Néptánc Együttes 

 Kapuvár Lakosainak Egészségéért Közalapítvány 

 Rábaköz-Hanság Turisztikai Egyesület 

 Kapuvári Mentők Egyesülete 

 Kapuvári Polgári Társaság 

 Gartai Népfőiskola Egyesület 

 Vöröskereszt Városi Szervezete 

 Máltai Szeretetszolgálat Kapuvári Csoportja 

 Kapuvári Városszépítő Egyesület 

 Kapuvári Sportegyesület 

 Nebuló Futball SE 

 Öntés Jövőjéért Alapítvány 

 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 

 Kapuvárért Egyesület 

 Gartáért Alapítvány 
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Nagyrészt a civilek szervezésében valósulnak meg a néptánc bemutatók, modern tánc gálák, Szt. 

Anna napi búcsú, Lovas napok, Pünkösdi Lovaskirály választás, Szt. Iván éji tűzugrás, Sás utcai 

Fesztivál, Gazda Napok, Böllérmáj fesztivál. Több éven keresztül megrendezték a Hany Istók 

Fesztivált. Említhetők még a Nyugdíjas Klub bemutató, a Haydn vegyes kar Karácsonyi hangversenye, 

a Metrum Zeneiskola koncertjei, különböző sport versenyek és bemutatók (karate, sakk). 

Öntésmajorban rendszeresen felelevenítik a néphagyományokat kukoricafosztás, csuhéfonás. 

A város gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik, amelyeket kisvárosi intézményhálózata és 

aktív, tevékeny civil szervezetei segítségével ölt programokba. A hagyományok nagyrészt a 

Rábaköz tájegység néprajzi kultúrkincséből táplálkoznak, fontos elem a tánc, a zene és a lovaglás, 

de modern, interkulturális programok is színesítik a kínálatot. A programkínálat gazdag, ám a fiatal 

korosztály megváltozó kultúra-fogyasztási szokásaihoz, szórakozási igényeihez még sok tekintetben 

alkalmazkodni szükséges. 

1.8.1.4 Sport 

A városban az elmúlt időszakban kialakult egy mennyiségileg megfelelőnek ítélhető sportlétesítmény-

hálózat. Ezt azt jelenti, hogy minden iskolának van tornaterme, és a terem-sportágak is itt kapnak 

helyet. A város 2009-es sportkoncepciója szerint a Kapuvári Sportegyesület Győri úti sporttelepén 

szabadidős sportközpont létrehozása a cél.  

Működtetés, fenntartás szempontjából az önkormányzati tulajdonban van a Kapuvári KSE 

sporttelepe, a Bem utcai MEDOSZ futballpálya, a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium tornaterme – ez 

egyben a városi sportcsarnok is –, és a Berg Gusztáv szakiskola tornaterme. A Kapuvári SE Győri úti 

sporttelepe, öltöző épülete korszerűsítésre szorult, így pályázati segítséggel nyílászáró-csere, 

hőszigetelés, tető-szigetelés, napkollektor elhelyezése történt meg 2013-ban, emellett felújították az 

edzőpályát és a kézilabda-pályát. Még 2012-ben pedig egy műfüves labdarúgó pályát (20x40 m) 

alakítottak ki. A Bem utcai pályán is nagyobb felújítási igény jelentkezik; ez egyben a lovassport 

infrastruktúráját is biztosítja, amelyet szintén fejleszteni szükséges. Ezeken felül egy igazi városi 

sportcsarnok és egy tanuszoda hiányzik igazán a város sportinfrastruktúrájából. 

A város sportegyesületei között az utánpótlás-nevelést szolgálja:  

 Castrum Sport Club Kapuvár 

 Kapuvári Király Sakk SE 

 Kapuvári Sportegyesület 

 Nebuló Futball SE 

Versenysportban tevékeny egyesületek: 

 Kapuvári Sportegyesület (labdarúgó, női és férfi kézilabda, karate, művészeti torna és tánc, 

hajómodellező, lovas szakosztályok) 

 Kapuvári Postagalambsport Egyesület és társegyesülete 

 Castrum Sport Club Kapuvár (kyokushin karate, ovitorna és gyermeksport, kick-box és 

szabadidősport szakosztályok) 

 Bázis Sportlövész Egyesület 

 Kapuvári Asztalitenisz Club 
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Jelentősebb városi sportrendezvények voltak a szabadidősport területén: városi kispályás labdarúgó 

bajnokság (megszűnt), autómentes nap, kapuvári tekebajnokság, roma fiatalok sportja, városi 

szabadidős röplabda bajnokság (megszűnt). 

A város aktív és sokoldalú sportéletet mondhat magáénak, ahol azonban még jelentős szűk 

keresztmetszetek vannak az infrastruktúra területén (uszoda hiánya, sportcsarnok). 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Kapuvár 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, Kapuvár 

Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség megvalósulása 

érdekében elvégzendő feladatokat, amelyek a horizontalitás elvét szem előtt tartva készültek. A 

program 2013–2018 közötti időszakra készült. Az Önkormányzat esélyegyenőségi politikáját 

munkáltatói, szolgáltatás-nyújtó és intézményfenntartó szerepkörében érvényesíti.  

Az Önkormányzat céljai a programban érvényesíteni az alábbiakat: 

 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 

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 Kapuvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

segíti munkahelyfeltárás, munkaközvetítés, humán szolgáltatások nyújtása, foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó támogatások, képzések elősegítése révén.  

Azonosított problémák mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége területen: 

 A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, a hátrányos helyzet 

generációs átöröklődése 

 a romákra vonatkozó adatok gyűjtésének nehézsége, a célcsoport meghatározásának 

nehézsége lehetetlenné tette monitoring rendszer felállítását 

 leromlott állagú szociális bérlakás állomány 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 
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 közfoglalkoztatás, egyéb foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 

 felzárkóztatási, fejlesztési központok 

 monitoring módszer kifejlesztése a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködésben 

 lakásfejlesztési program megvalósítása 

A programban azonosított problémák gyermekek helyzete, gyermekszegénység területen: 

 Hátrányos helyzetű gyermekekről hiányosak az adatok  

 A köznevelési rendszer átalakításával az önkormányzat beavatkozási mozgástere 

megváltozott, a korai fejlesztés, mint az önkormányzat lehetősége megszűnt 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 Tájékoztatás a HHH státusz előnyeiről, adatgyűjtés és folyamatos aktualizálás, HHH térkép 

 fejlesztő szakemberek alkalmazása, új módszerek bevetése 

A programban azonosított problémák női esélyegyenlőség területen: 

 Családbarát munkahelyekről kevés az információ 

 A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 

kockázatát 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése. 

 Önkormányzat gazdasági helyzetének figyelembevételével az ellátásköltségeinek átvállalása. 

 Felmérés és elismerés a családbarát munkahelyekről 

A programban azonosított problémák az időskorúak esélyegyenlősége területen: 

 Igényeknek megfelelő szociális ellátás hiánya, demencia-ellátás nem megoldott 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 Idősotthon létrehozása 

A programban azonosított problémák a fogyatékkal élők esélyegyenlősége területen: 

 Egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, szűrési vizsgálatokat az erősen 

mozgáskorlátozottak nem veszik igénybe 

 Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 

akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. 

Ezekhez kapcsolódó megoldási, fejlesztési lehetőségek: 

 Segíteni az egészségügyi prevenciós és szűrési szolgáltatásokban, illetve vizsgálatokban való 

részvételt 

 Fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló program. 
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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 Kapuvárról, hogy munkahely 

vonzáskörzete, illetve vonzereje területileg kompakt, nem túl kiterjedt, ám mégis többen ingáznak be 

a városba, mint ahányan munkavégzési céllal naponta elindulnak és átlépik a város határát. Ha 

nagyfoglalkoztatót keresünk a városban a statisztikai adatok szerint 2007-ben két olyan vállalat volt, 

amely 50-249 főt foglalkoztatott, számuk 2013-ra viszont 7-re emelkedett (ezek a 

középvállalkozások). 250 feletti létszámmal 2006 és 2012 között két vállalat rendelkezett a városban 

az ezredforduló óta vezetett nyilvántartások szerint, 2013-ra viszont egyikük visszacsúszott a 

középvállalati kategóriába, azaz az előbb tárgyalt kategória növekménye tehát árnyalódik. A KSH 

adatai szempontjából nem ismert, de feltehető, hogy egy több telephelyes cég összlétszáma a 

központban összegződik. 

Az önkormányzat adatközlése szerint három cég is nagyvállalati kategóriába tartozik. Alkalmazotti 

létszám és árbevétel alapján is a legnagyobb cég a Proventha Zrt., amely még Beleden és Sárváron is 

üzemcsarnokkal rendelkezik. Létszám esetében további nagy cégnek számít a Diadal Zrt. 250 körüli 

foglalkoztatottal, a Cserpes Kft. pedig összesen kb. 300 foglalkoztatottal. A Diadal Zrt. bérvarrodája a 

Triumph részére dolgozik, itt azonban sajnos folyamatos a piacvesztés a gazdasági válság óta. Az 

ágazatban még egy varroda, a Kapuvári Ruhaipari Zrt. működik, e cég is azonban folyamatos 

zsugorodást élt meg a 90-es években tapasztalt virágkor után; az egykor 500-as dolgozólétszám a 

tizedére apadt. A cég ezért is kínálja bérbeadásra szabad csarnokait.  

A város gazdasági ereje annak ellenére nem roppant meg, hogy a morálisan, a város ipari 

hagyományaira negatív hatású húsgyár bezárás (Kapuvár-Hús Zrt, és Bacon Kft) során összesen 286 

dolgozónak mondtak fel. A munkaügyi krízis kezelhetőnek bizonyult a munkaügyi kirendeltség 

jelentése szerint. 

Az ipari parkban további 50 fő körüli kisvállalatnak számít a Laurastar Services Kft., Hanság Coop Zrt., 

az Ambrózia Pékség, a Full Sopron Kft., a Kapuvári Kertészet Kft., a Hanság-Coop Zrt, az Econorm Kft.-

t, vagy az LV Metal Kft. (1.9–1. táblázat). 

Kedvező folyamatokra enged következtetni, hogy a regisztrált vállalkozások száma az utóbbi 

évtizedben folyamatosan növekedett. 2013-ban 1475 volt a számuk (ebből működő csupán 647), 

ebben 1-9 fős létszámú volt 1130 db, vagyis ha hozzávesszük a 0 vagy ismeretlen létszámú 

vállalkozásokat akkor az ennél nagyobb cégek aránya mindössze 1,7%. A vállalkozási aktivitás, illetve 

ennek 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 a járás déli fele ugrik ki a mutató alapján (1.9–1. és 2. ábra). 

 



 

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

84  

1.9–1. táblázat. Nagyobb kapuvári és környékbeli foglalkoztatók 

Vállalkozás neve Székhelye Tevékenység 
kezdete 

Tevékenység Átlagos 
állományi 
létszám 

2013. évi nettó 
árbevétel 

Provertha Zrt 9343 Beled, 
Rákóczi u. 173. 

1991 Elektronikai 
részegységek 
gyártása 

340 5.616.548.000* 

Full-Sopron Kft 9330 Kapuvár, 
Ipartelepi út 8. 

2001 Kenő és üzemanyag 
értékesítése 

47 5.296.057.000* 

Cserpes Sajtműhely Kft 9330 Kapuvár, 
Ipartelepi út 14. 

2001 Tejtermékgyártás 308 3.445.115.000* 

LV Metal Kft 9330 Kapuvár, 
Ipartelepi út 27 

2005 Fémipari 
termékgyártás 

36 1.203.805.000 

Diadal Ruhaipari Zrt 9330 Kapuvár, 
Ipartelepi u. 1. 

1973 Női alsóruházat 
készítése 

258 708.629.000 

Hanság Coop Zrt 9330 Kapuvár, 
Erzsébet királyné 
u. 1/a 

1999 Élelmiszer jellegű 
bolti kiskereskedelem 

58 647.787.000* 

Ferroton Kft 9330 Kapuvár, 
Wesselényi u 38 

2003 Fémmegmunkálás 41 305.229.000 

Laurastar Sevices Kft 9330 Kapuvár, 
Ipartelepi út 4 

2004 Elektromos háztartási 
gépek javítása 

45 182.581.000 

Kapuvári Vizitársulat 9330 Kapuvár, 
Wesselényi út 17 

1997 Vizi létesítmény 
építése 

43 136.456.000 

Kapuvári Ruhaipari Zrt 9330 Kapuvár, 
Fürdő u. 1. 

1973 Férfi női alsóruházat 
gyártása 

46 115.610.000 

Ambrózia Kenyér Kft 9330 Kapuvár, 
Bercsényi u. 67 

1992 Pékáru készítése 42 18.841.000* 

Fensterwerk Kft 9330 Kapuvár, 
Ipartelepi út 4 

2011 Vasáru, festék. Üveg 
kiskereskedelem 

36 2.213.000 

Agi Hungária Kft 9352 Veszkény, 
Fő u. 186. 

2003 Játékgép és 
elektronikai 
alkatrészgyártás 

270 3.139.673.000 

Met-Na Kft  9352 Veszkény, 
mező u. 1. 

1995 Fémipari 
termékgyártás 

186 2.269.846.000 

Mihályi Agrár Zrt 9342 Mihályi, 
Hunyadi u.3. 

1992 Mezőgazdasági 
tevékenység 

67 777.829.000 

Teleki-kober Kft 9343 Beled, 
József major 

2001 Szőlőoltvány 
termesztés 

35 321.103.000 

Widenman Kft 9343 Beled, 
Rákóczi u. 228. 

1993 Mezőgazdasági 
gépgyártás 

128 n.a. 

Extra Tej kft 9343 Beled, 
Rákóczi u. 127. 

2006 Állattenyésztés, 
tejtermelés 

42 n.a. 

Forrás: Önkormányzat Megjegyzés: * a cég több telephelyen működik, árbevétele nem megosztható  

 

Ehhez kapcsolódóan megemlíthető, hogy az egy lakosra jutó jegyzett tőke stagnált, a kedvező ipari 

folyamatok, nem látszanak e mutatóban, az utóbbi 13 évben végig a megyei átlag alatt volt. Az egy 

lakosra jutó bruttó hozzáadott érték kismértékben növekedett, azonban még így is mélyen a megyei 

átlag található. Ezek a mutatók tehát nem jelzik a gazdasági válságnak a térség gazdaságára gyakorolt 

kedvezőtlen hatását (1.9–3. ábra). viszont arra utalnak, hogy a városban az exportorientált, egyben 

technológia-intenzív, magas hozzáadott értékkel termelő vállalkozások aránya alacsonyabb (1.9–4. 

ábra). 
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1.9–1. ábra. 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma (db), 2013 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

  
1.9–2. ábra. A legalább 10 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozások aránya (‰), 2013 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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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 Rábaközben a mezőgazdaságban dolgozók aránya 12%, ami megyei és országos átlag feletti érték. 

Kapuváron a mezőgazdaság súlyát a regisztrált vállalkozások tevékenységi területét vizsgálva 

láthatjuk meg: az adatok szerint a mezőgazdaságban tevékenykedik 32%-uk, itt a kapuvári érték 

meghaladja a megyei és az országos átlagot is, természetesen a járás értéke (50%), ennél is 

magasabb (1.9–5. ábra). Az egyik – ha nem – legnagyobb mezőgazdasági vállalkozás a Kisalföldi 

Mezőgazdasági Zrt., amely többek között Kapuvár-Miklósmajorban rendelkezik telephellyel. 

A mezőgazdasággal szemben az ipar, építőipar inkább a járás északi felén erős, Kapuvárt is beleértve, 

ahol az értékek megint csak a viszonyítási alapul szolgáló országos adat felettiek, ám az utóbbi két 

évben a mutató értéke a megyei átlag alá csúszott (1.9–6. ábra). Természetesen az eddigiekből 

következik, hogy a szolgáltató szektor összességében kisebb súlyt képvisel a helyi gazdaságban, 

összesen 828 vállalkozás, 56,3%-os súllyal. 
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1.9–5. ábra. Mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya 
(Adatok forrása: Teir) 

 

1.9–6. ábra. Iparban, építőiparban regisztrált vállalkozások aránya 
(Adatok forrása: Teir) 

 

A városban az élelmiszeripart tehát elsősorban a Cserpes Sajtműhely Kft. képviseli, azonban az nem is 

akárhogyan, mára országos ismeretségűvé, tevékenységét a saját kereskedelem változatos formáival 

diverzifikáló céggé lépett elő. A kapuvári húsgyár, illetve bacon-üzem 2012-es bezárásával a város 

ipari hagyományának egy tekintélyes része került zárójelbe, az üzemet azóta számtalan kísérlettel 

sem sikerült feltámasztani. A térség szerencséje az volt, hogy több cég a húsgyár bezárása idején 

kezdte (ld. fent a táblázatot) vagy bővítette tevékenységét a városban (a MET-NA Kft, a Cserpes-

Sajtműhely Kft., Provertha Zrt., DIADAL Zrt.), illetve az osztrák munkalehetőségek is folyamatosan 

szélesedtek, így a munkanélkülivé válók többségének nem okozott gondot az újbóli elhelyezkedés. A 

többi, fent is említett cég elsősorban a könnyűipar (ruházat és fémipar) területén működik, utóbbiak 

építőipari, autóipari beszállítóként, szolgáltatóként vannak jelen a piacon. 

Az említett 828 szolgáltatásba tartozó vállalkozásból a legtöbben, 150-200 vállalkozás a 

kereskedelem, gépjárműjavítás, illetve az ingatlanügyletek gazdasági ágakban működik (1.9–2. 

táblázat). 
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1.9–2. táblázat. Regisztrált vállalkozások Kapuváron a szolgáltató nemzetgazdasági ágakban, 2013 

Nemzetgazdasági ág db 

kereskedelem, gépjárműjavítás 208 

ingatlanügyletek 156 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 101 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 57 

oktatás 43 

humán-egészségügyi, szociális ellátás 40 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 37 

szállítás, raktározás 35 

információ, kommunikáció 33 

pénzügyi, biztosítási tevékenység 31 

művészet, szórakoztatás, szabadidő 19 

közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 1 

egyéb szolgáltatás 68 
Adatok forrása: Teir (KSH) 

 

A kereskedelmi szerkezet az utóbbi időben átalakuláson ment keresztül Kapuváron is. A gazdasági 

válság, a betelepülő áruházláncok versenytársakra gyakorolt hatását fel lehet fedezni az élelmiszer 

jellegű áruházak számának csökkenésében (1.9–7. ábra). A kiskereskedelmi bolthálózat 

összességében szintén 2009-re szenvedett el egy jelentősebb visszaesést a lakosság számához 

viszonyítva (1.9–8. ábra). A régi hagyományok szerint a városban hetente van vásár ennek 

infrastrukturális megújítása a 2012-re történt meg EU-s pályázat keretében (ld. alább). 

 

 

1.9–7. ábra. Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 
(Adatok forrása: Teir) 
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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 rendelkezik saját városmarketing 

programmal 2010-ből, egyúttal a Rábaköz tájegységére is készült turizmusstratégia (2011) és 

marketingstratégia is (2013). A településfejlesztési dokumentumok szintén 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 

 termálvíz: gyógy- és wellness turizmus alapja 

 szénsav-fürdő: speciális egészségturisztikai szegmens kiaknázását teszi lehetővé 

A város jelenlegi imázsa összetett, egy mezőgazdasági és ráépülő ipari hagyományokkal rendelkező 

egykori rábaközi mezőváros képe bontakozik ki, ahol jelentősek a táji adottságok, a Hansággal, 

ezen keresztül a Fertő vidékével való kapcsolat, illetve a kapuvári gyógyvíz és szénsavfürdő bázisán 

megteremtett gyógy-üdülőhelyi jelleg. Ezt a képet lehet tovább építeni, olyan termékké formálni, 

amely a megye gazdag kínálatában – Csornával való együttműködésben, a turisztikai árnyékhatást 

elkerülve (ahol az azonos célokat megfogalmazók egymás vonzerejét rontják le) – még 

karakteresebben megjelenik. 

A turizmus infrastruktúráját tekintve fontos elem, hogy a város nem rendelkezik szállodával (a KSH 

adattárában az elmúlt 14 évben időszakosan 2010-ig tüntet fel egy szállodát). A város honlapján a 

kempinggel együtt tíz szálláshely, köztük vendégházak, apartmanok, panziók kínálják 

szolgáltatásaikat. A gyógyfürdőhöz kapcsolódóan a Flóra Termál Kft. 15 apartmant működtet, 

fürdővendégeinek száma év 45 ezer fő, eltöltött vendégéjszakájuk kb. 10 ezer fő. A fürdőtől nem 

messze található a 2007-ben megnyitott kemping, ahol 45 hely áll rendelkezésre. Tourinform iroda 

nincs a településen, a legközelebbi Fertődön és Győrben található. Még újabb, a városi Kapukom Kft. 

által bonyolított fejlesztés a Hany Istók Kerékpáros Centrum és Panzió, ahol kerékpár kölcsönzési és 

konferenciaterem bérlési lehetőség is rendelkezésre áll (1.9–3. táblázat). 
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1.9–3. táblázat. Fontosabb szálláshelyek és fejlesztéseik 

Szálláshely-szolgáltató 
neve 

Szálláshely címe 2007-2014 között megvalósult 
fejlesztés 

2014-2020 között tervezett 
fejlesztés 

Axter Kft. Kapuvár, Alsómező utca 45. 
Kapuvár, Arany János utca 46. 

Új épületet vásároltak, amelyben 3 
apartmant alakítottak ki 

Nem tervez fejlesztéseket 

Dukai Norbert Kapuvár, Piac tér 3. 2014. augusztusában nyílt meg a 
szálláshely, 12 fő befogadására 
alkalmas 

A szálláshely-szolgáltató 
tulajdonában lévő épület 
átalakítása szálláshelynek, 
kapacitásbővítés 

Flóra Termál Kft. Kapuvár, Fürdő utca 42. Szállásbővítés  adatszolgáltatás csatolva 

Henye Zsuzsanna Kapuvár, Kisfaludy sor 7. 2013. augusztusában nyitott, 
újonnan kialakított szálláshely 

Pályázati lehetőség esetén 
kapacitásbővítés 

HO-LE Bt. Kapuvár, Bercsényi utca 42. Nem volt fejlesztés Nem tervez fejlesztéseket 

Kapukom Kft. Kapuvár, Hidászi utca 2. Étterem, sörterasz megnyitása a 
Kerékpáros Centrumban és 
piknikpark kialakítása 

Jacuzzi és finn szauna üzembe 
helyezése, szálláshely bővítése 

Nagy Anna Kapuvár, Cseresznye sor 105. 2012-ben épült a vendégház Mivel teljesen új épület, ezért 
jelenleg nem tervez 
fejlesztéseket. 

Tarcsai és Társai Kft. Kapuvár, Termál utca Pályázati segítséggel szilárd 
burkolatú utakat építettek a 
kempingben. Webkamerákat 
telepítettek, és a világítást is 
korszerűsítették 

Pályázati lehetőség esetén a 
szociális helyiségek bővítése, 
vizesblokkok létesítése a terv 

Forrás: önkormányzat 

 

A turizmus több 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 

Fertőddel, Csornával és Pannonhalmával nagyjából egy szintre került Kapuvár 2013-ra. 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 (1.9–10. ábra). Hegykőre azért is érdemes figyelni, mert termálvízre és 

természeti tájra épül a turizmusa, tehát hasonló potenciálokkal rendelkezik, mint Kapuvár, amely 

hullámzó vendégszámot mutatott a vizsgált időszakban. Ha az egyéb szálláshelyeket is beleszámítjuk, 

akkor pl. Csornával összevetésben Kapuvárra mintegy 1300-zal több vendég érkezett 2013-ban. 

Ehhez kapcsolódóan igen figyelemre méltó, hogy Kapuváron a KSH adatai szerint 2003-ban még 386 

kereskedelmi és egyéb (régen: magánszállás) szállásférőhelyet írtak össze, míg 2013-ban mindössze 

261-et. A mélypont 2008-ben 141 férőhely volt. Lehetséges, hogy e fluktuáció mögött regisztrálási 

problémák is meghúzódnak, mindenesetre jó néhány további adatban is a 2000-es évek közepe 

hullámvölgyet jelent (vendégforgalom, vendégéjszakák száma, kihasználtság). 
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1.9–9. ábra. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken I. 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

1.9–10. ábra. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken II. 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

A külföldiek részesedése a vizsgált relációban Kapuváron a legmagasabb, Csornán a legalacsonyabb, 

előbbi itt jobban elkülönül (1.9–11. ábra). A vendégéjszakák trendje hasonló, Kapuvár 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). Ha az egyéb szálláshelyeket is figyelembe vennénk, 

akkor nagyobbak lennének az ingadozások és 2013-at tekintve Kapuvár és Csorna helyet cserélne 

(1.9–13. ábra). 
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1.9–11. ábra. Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 
1.9–12. ábra. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken I. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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1.9–12. ábra. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken II. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 
1.9–13. ábra. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi és egyéb szálláshelyeken, Kapuváron és Csornán. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

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. A kapuvári 

adatsorban is a 2000-es évek eleje jelentette a csúcsot megfigyelési időszakunkban, s az évtized 

közepe a mélypontot, azóta a külföldiek jelenlétében nem sikerült visszatornászni az adatot a 

maximum szintjére (1.9–14. és 15. ábra). 
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1.9–14. ábra. Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken I. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 
1.9–15. ábra. Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken II. 

(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 

1.9.3 A gazdaság területfelhasználása 

A város szerkezetében meghatározó a kisvárosias beépítésű belváros, és annak intézményi-

kereskedelmi, illetve szolgáltató funkciója, amely folyamatos átalakulásban van. Itt nem is elsősorban 

a sok városunkban tapasztalható, intenzív városperemi kereskedelmi negyedek fejlődése jelenti a 

változás kényszerét és okát, hanem az új típusú üzletek belvárosi megjelenése (pl. Spar). Ez talán 

szerencsésebb helyzetnek nevezhető, hiszen ezáltal legalább nem romlik a belváros kereskedelmi 

presztízse. 
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A városban egy nagyobb és egy kisebb ipari terület található. Utóbbi az említett húsüzem, ma már 

zárványszerű, kertvárosi lakóterületekkel körülvett tömbje. A város jelentősebb ipari zónája, 2000 óta 

ipari park címmel rendelkező területe a 85. sz. főút és a vasút között húzódik a város keleti peremén, 

ahol még tartalék, további betelepülők számára rendelkezésre álló területek is találhatók.  

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. Ilyen barnamezős területnek tekinthető jelenleg a volt húsgyár tömbje, amely egyre inkább 

konfliktusos pont, és ezért fejlesztendő és kezelendő a város életében. 

A város fontos gazdasági területe még a gyógyfürdő tömbje a város északkeleti részén, amelyhez 

kapcsolódóan – a fürdő fejlesztési terveivel összhangban további szolgáltató-gazdasági 

területfelhasználási telektömböket jelölt ki a szerkezeti terv.  

1.9.4 A gazdaságfejlesztés eszközei; a gazdasági versenyképesség tényezői 

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. 

 

 
1.9–16. ábra. A főváros közúti elérhetősége, 2013 

(Adatok forrása: KSH) 

 

Elérhetőség 

A hivatkozott térképeken Kapuvár és járásának közúti elérhetőségi viszonyaira irányítjuk a figyelmet. 

2013-as adatok alapján – amelyek tájékoztató jellegűek, modellszámítások eredményei, amelytől a 
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valóság eltérhet (alternatív adatok: lásd 1.15–1. táblázat) – a főváros elérhetősége (1.9–16. ábra – 

Kapuvár esetében 90 perc), a legközelebbi osztrák határátkelőhely elérhetősége (1.9–17. ábra – 23 

perc), a legközelebbi autópálya-felhajtó elérhetősége (1.9–18. ábra – 28 perc), és a legközelebbi 

megyeszékhely elérhetősége (1.9–19. ábra – 34 perc) vehető fontolóra. Országos viszonylatban – a 

térképek nélkül is köztudott –, hogy Kapuvár megközelíthetősége elsősorban az osztrák határhoz 

viszonyítva mondható jónak. 

 

 
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) 
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1.9–19. ábra. A legközelebbi megyeszékhely közúti elérhetősége, 2013 

(Adatok forrása: KSH) 

 

Szakképzési háttér 

A gazdaság szempontjából nem lényegtelen kérdés, a szakképzett munkaerőellátottság helyzete, 

illetve hogy a helyi oktatás miképpen segíti a képzett munkaerővel való utánpótlást. Az elmúlt 

időszakban e terület irányításában az állami feladatátvállalás, a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központok felállítása óta a településeknek már nincs ráhatásuk a helyi szakképzési rendszerre, az 

indítandó szakokról a központban döntenek. Ezzel párhuzamosan a térségi szakképző központok is 

megszűntek. Az ausztriai munkavállalás ugyanakkor nagy elszívóhatást gyakorol a szakképzett 

munkavállalók tekintetében, ami problémát jelent a helyi foglalkoztatók számára. 

A Kapuváron található Berg Gusztáv Szakiskola – korábbi ipari szakmunkásképző – két és hároméves 

képzéseket folytat, OKJ-s bizonyítvánnyal. Az iskola alapító okiratában a következő szakképesítések 

szerepelnek a szakiskola képzéseiben: asztalos, eladó, festő, mázoló, tapétázó, húsipari 

termékgyártó, ipari gépész, kőműves és hidegburkoló, pék, pincér, szakács. 

A város gimnáziumában hagyományos tantervű gimnáziumi oktatás folyik, vagyis a város szakképzési 

rendszere nem mondható széles körűnek. Térségi szinten ez a hiány a csermajori tejipari iskola 

újraindulásával oldódhatna, illetve említhető a Porpáczy középiskola és szakiskola Fertődön, ahol 

osztrák–magyar pénzügyi-számviteli ügyintézőket és turisztikai szervező-értékesítőket képeznek. 

Mozgástér a felnőttképzési rendszerben van. Erre jó példa a városból, hogy a Rábaközi Művelődési 

Központban az Európai Unió támogatásával a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szervezet 

valósította meg a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című központi kiemelt programot 

2012. augusztus 1. és 2015. január 31. között, amelynek fókusza az élethosszig tartó tanulás, azon 

belül is az alapkészségek fejlesztése, melyek fontos alakító tényezői a jólét biztonságának és a 

szociális hátrányok mérséklésének. A program keretében országosan 50 településen kínáltak idegen 

nyelvi, informatikai és egyéb területeken térítésmentes tanulási lehetőséget a munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetűek számára. A Kapuvári Nyitott Tanulási 
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Központ tanulási programjai között oktattak nyelvi és számítástechnikai ismereteket, mindennapi 

pénzügyeket, munkavállalói ismereteket, vállalkozási ismereteket, állampolgársági ismereteket, 

továbbá különféle témákat, mint zöldenergia a háztartásokban, egészséges életmód, együtt tanulás 

otthon a gyermekünkkel, okostelefon és táblagép használata, hatékony önmenedzselés, Artkalauz – 

találkozás kulturális értékeinkkel, érvényesülés nőként a mindennapokban. A Művelődési 

Központban a projekthez kapcsolódóan oktatási célokra két termet alakítottak ki, s a tanulási 

programok közül informatikai képzések, valamint angol és német nyelvi képzések valósultak meg. Az 

itt induló képzések ingyenesek voltak, s bíznak a program jövőbeni folytatásában is. 

A városban magánvállalkozásként az Agroprofi Kft. több területen végez képzéseket, így pl. 

aranykalászos gazda, gazda, biogazdálkodó, gyógy és fűszernövénytermesztő és zöldség-gyümölcs 

feldolgozó képzés, vizsgaszervezési palettájuk ennél is szélesebb, ezek mellett növényvédelmi 

tanfolyamokat is indítanak. 

Ipari park 

A Kapuvári Ipari Park 2000-ben kapta a címet a gazdasági minisztériumtól, miután az Önkormányzat 

1998-ban döntött létrehozásáról. A betelepülő vállalkozások száma, viszonylag kiterjedt marketing 

tevékenység mellett fokozatosan növekedett, még a gazdasági válság idején is. 2009-ben 26 cég 

működött a park területén. Mára a szám 19 működő vállalkozásra csökkent, 4 vállalkozás szerződött 

az ipari parkba településre. Az ipari parkban kb. 1000 fő dolgozik, az exportarány 14%.  

A park működtetését a városi tulajdonú Kapukom Kft. végzi, amely jogi, pályázati tanácsadást, irodai 

szolgáltatásokat is nyújt. Rendezvényeket a Hany Istók Kerékpáros Centrum konferenciatermének 

segítségével szerveznek, az épület tárgyalások lebonyolítására is alkalmas. A park teljes területe 67 

hektár, teljesen közművesített, ebből hasznosítható 52 hektár, szabad terület 8 hektár. Fontos 

fejlesztési potenciál itt, hogy ebből az önkormányzat kb.3 ha területtel rendelkezik. A park cégeivel 

mára folyamatos konzultációs kapcsolat alakult ki, tervezik a park bővítését is. Időközben megvalósult 

az inkubátorház felépítése, amelyben irodák, csarnokrészek találhatók. 

1.9.5 A gazdasági szervezetek fontosabb beruházásai, és elképzelései 

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 

programozási ciklusban 108 kapuvári pályázat nyert, összesen több mint 7 milliárd támogatási 

összeget lehívva, ebből 62 csak a GOP-on belül, 1,5 milliárd Forint támogatási összeget tett ki. 

TÁMOP, KEOP, NYDOP pályázati lehetőségeket is figyelembe véve 67 tág értelemben vett 

gazdaságfejlesztési célzatú pályázat nyert (1.9–4. táblázat).  

A legnagyobb értékű gazdaságfejlesztési beruházás a Proventha Zrt. galvanizáló- és szerszámüzem 

építéséhez kapcsolódott. Itt 27%-os támogatási intenzitással a cég 500 millió Ft visszanemtérítendő 

támogatást nyert, amely jelentős munkahelybővítést is jelent a város számára 2015-ben. Jelentős 

összegeket pályázott és nyert a Hungaroplant Kft. akácfajták technológiájának kifejlesztésére, a RAS-

Hő Kft. állati mélyalom és feldolgozóipari szerves hulladékok pelletálásának technológiafejlesztésére, 

az LV Metál Kft. technológia- és telephelyfejlesztésre, a Lillygreen Kft. technológiafejlesztésre, vagy a 

Ferroton Gépgyártó Kft. telephelyfejlesztésre. Örvendetes tehát, hogy a hagyományos fémfeldolgozó 

ipar mellett a környezetipar is jelentős fejlesztéseket hajtott végre a most lezáródó EU programozási 

periódusban. 
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1.9–4. táblázat. Nyertes pályázatok Kapuváron a 2007-13-as támogatási időszakban 

Támogatási konstrukció Nyertes pályázatok 
(db) 

GOP 1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 2 

GOP 1.3.1-08/1 Vállalati innováció támogatása 1 

GOP 1.3.1-08/2 Vállalati innováció ösztönzése 1 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 5 

GOP 2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 2 

GOP 2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára 1 

GOP 2.1.1-08/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 3 

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 6 

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 2 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 8 

GOP 2.1.1-11/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 1 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése 27 

GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 1 

GOP 2.2.1-11 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem 1 

KEOP 4.1.0 Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból 1 

NYDOP 1.3.1/D Telephelyfejlesztés 2 

NYDOP 1.3.1/D-11 Telephelyfejlesztés 1 

NYDOP 1.3.1/DE-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért 2 

TÁMOP 1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit 
szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével 

2 

TÁMOP 2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 
támogatására a konvergencia régiókban 

1 

TÁMOP 2.3.6.B-12-1/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban 3 

TÁMOP 6.2.4/A-09/1 "Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása 
egészségügyi intézmények számára" 

1 

TIOP 3.1.1-09/1 A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása 1 

Forrás: eupalyazatiportal.hu 

1.9.6 Ingatlanpiaci viszonyok 

Az ingatlanpiaci jellemzők Kapuvár társadalmi, gazdasági fejlettségéről eddig kialakuló képbe illenek: 

a Rábaköz térsége Győr-Moson-Sopron három nagyobb városa körüli magasabb átlag-ingatlanárakkal 

jellemezhető település-együttesek között alacsonyabb értékekkel jellemezhető (1.9–20. ábra). Az 

ingatlannet.hu adatbázisa szerint Kapuvár 2015 februárjában az átlag négyzetméterár 111 ezer Forint 

volt, a legolcsóbb lakás 41 ezer Forintos négyzetméter-áron, a legdrágább 314 ezer Forintos áron 

került az adatbázisba. Az eladásra kínált ingatlanok átlag alapterülete 134 négyzetméter, átlagára 

15,5 M Forint volt, a legolcsóbb lakást 4,2, a legdrágábbat 55 M Forintért árulták. Az átlagárak 

trendszerűen folyamatosan emelkedtek 2012-ig (157 ezer Forint), közben 2009-ben volt egy 

mélypont (87 ezer Forint).  
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1.9–20. ábra. Az ingatlanok átlagára négyzetméterre vetítve, 2015. 
(Adatok forrása: www.ingatlannet.hu/statisztika/) 

 

A város lakásállományának alakulását térségi összehasonlításban az 1.9–5. 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 Kapuvár városát 

sem. 2009-re a lakásállomány bővülése megtorpant, az ezredfordulót 100-nak véve a város bővülési 

üteme csak az országos átlag szintjén van. Társasház, tehát nagyobb fejlesztés is csak elvétve épült a 

városban az utóbbi években. 

 

1.9–5. táblázat. Kapuvár 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 

1.9–4. táblázat. Az év folyamán épített lakások Kapuváron 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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Kapuvár sokoldalú mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező település, ahol az élelmiszeripar 

több ágazata jelen van, illetve jelen volt gazdaságtörténelme során, mindig voltak, és a jelenben is 

vannak olyan vállalkozások, amelyek pozitívan járulnak hozzá a város imázsához. A könnyűiparban 

is egy sokoldalú szerkezet jött létre mára, amelyben két jelentős cég még az egykor nevezetes 

kisalföldi textilipar utolsó hírnökeinek tekinthető, másrészt a fémipar és az elektronikai ipar 

területén működik több cég, amelyek többnyire az osztrák és német piachoz kötődnek 

szorosabban, s egyben az északnyugat-magyarországi terület húzóágazatait reprezentálják. A 

térség vállalkozásai által végrehajtott gazdaságfejlesztési projektek többsége is ezekhez az 

ágazatokhoz kapcsolódott, de igen figyelemreméltóak a megújuló energiák területén indított 

projektek is. Az önkormányzat ipari parkját tekintve sikeres gazdaságfejlesztési időszakot tudhat 

maga mögött, sikeresen támogatta, illetve sikeresen használta ki azokat a gazdasági folyamatokat, 

amelyek Kapuvár kedvező helyzetéből fakadóan jelen vannak a térségben. 
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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 

Az önkormányzatok bevételi forrásai körében jelentős átrendeződés történt az utóbbi években az 

önkormányzati feladatellátás átalakításával párhuzamosan, amellett, hogy a költségvetési tervezés, a 

könyvvezetés és számvitel szabályai is megváltoztak. A bevételek körében megmaradt ugyan a három 

fő csoport (saját adók, átengedett központi bevételek, állami hozzájárulások, támogatások), 2013-tól 

a személyi jövedelemadó helyben hagyása, részbeni átengedése az önkormányzatok számára teljesen 

megszűnt, a gépjárműadó pedig 100%-ról 40%-ra csökkent. Az új önkormányzati törvény 

feladatfinanszírozási rendszert vezetett be, ahol a helyi önkormányzatok számára csak a kötelezően 

ellátandó, törvényben előírt egyes feladatoknak a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt 

közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását finanszírozza a központi költségvetés, mégpedig 

feladatalapú támogatással, vagy a szociális ellátó rendszerben még megmaradt a normatív alapú 

finanszírozás is. 

A 2013. évi költségvetési törvény szabályozza az 5000 fő feletti önkormányzatok 2012. december 31. 

napján fennálló adósságállományának átvállalásával kapcsolatos feltételeket. Kapuvár város még 

2009-ben, EU-s pályázatainak önerejének előteremtéséhez bocsátott ki 1 md Forint értékű svájci 

frank alapú kötvényt, ez tette ki adósságállományának jelentős részét. A Magyar Állam Kapuvár 

várossal 2013. február 22-án kötött szerződést, amely szerint 781.639.891 Ft összegű 

adósságkonszolidáció történt. Az átvállalásból 3.053.980 CHF összegű volt a kötvényből részlegesen 

átvállalt összeg, ez 736.192.418,80 Ft összegnek felelt meg. A kötvényállomány így 3.934.871 CHF-ről 

753.794,67 CHF-re csökkent június 28-ra. 

A 2014. évi költségvetési törvény alapján tovább folytatódott a települések adósságkonszolidációja. A 

jogszabály alapján a 2013. december 31-én fennálló adósságállomány tőke és kamat vonzatát 2014. 

február 28.-ával átvállalták. Az átvállalás következtében az önkormányzatnak 2014. évtől már hitel- 

és kötvénytörlesztéssel nem kellett számolnia, az adósságállomány megszűnt. 

A helyi adók közül a helyi iparűzési adóbevételek a város bevételeinek tetemes részét, mintegy 20-

30%-át teszik ki. 2007-ben 230 millió bevétel származott ebből a forrásból, amely 2008-ra 40 millió 

Forinttal növekedett, majd a gazdasági válság miatt 2010-re 250 millió alá csökkent. Az újbóli 

növekedés révén az adóbevétel 2012-re megközelítette a 300 millió Forintot, viszont ekkor a 

cégbezárások miatt esett vissza a következő évben, ám így is több lett az adóalap sávos 

csökkentésének bevezetése miatt. 2014-ben a várakozásokkal ellentétben a bevétel meghaladta a 

300 millió Forintot.  

A saját adók sorában város a magánszemélyek kommunális adóját (évi bevétel 40 millió Ft körül), és a 

telekadót alkalmazza (kb., 27 millió Ft), az idegenforgalmi adó összege minimális 2-3 millió Forint, 

ahol kismértékű növekedésre lehet számítani. 

A város költségvetése az állami intézményátvállalás és adósságátvállalás miatt tehát jelentősen 

karcsúsodott. Összevetésként megemlíthető, hogy 2011-ben még 6,2 milliárdos költségvetése volt a 

városnak, amely mára 2 md Forintosra csökkent.  
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1.10.1.2 Gazdasági program3 

Kapuvár városa 2015. március 30-án fogadta el Gazdasági Programját (2015-2019), amely rögzíti az 

időszak költségvetés-tervezésének elveit, az önkormányzat feladatait, és ezek ellátását végző 

intézményhálózatát, fejlesztésének elveit, céljait. A program elemzi az önkormányzati 

intézményrendszer működését, fejlesztési feladatait, a szociális támogatási rendszert, az 

önkormányzat kapcsolatrendszerét, és bemutatja a 2014–2020 programozási időszak tervezésének 

kereteit, elképzeléseit is. 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési intézményrendszere, város- és 

gazdaságfejlesztési tevékenysége 

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét részben saját szervezetén belül látja el a 

polgármester és a városfejlesztési osztály, illetve annak vezetője irányításával, részben a város 

településüzemeltető és kommunikációs cége, a Kapukom Kft. közreműködésével (lásd 1.11 fejezet). 

A város igen határozott, modell-értékű településfejlesztési programot hajtott végre a 2007–2014-es 

EU-s pályázati ciklusban, némely pályázat még most is folyamatban van. EU-s pályázati forrásból 

mintegy 4 milliárd Forint értékű pályázatot valósított meg a város 23 projekt keretében, amelyhez 

mintegy félmilliárd Forint önrészt tett hozzá. A hazai pályázatokban – 33 nyertes projekt, 257 millió Ft 

támogatás, 100 millió Ft önrész – főképpen épületfelújítások, rendezvény szervezések, 

eszközbeszerzések, létesítmény fejlesztések (pl. sportpályák) valósultak meg.  

Az Európai Uniós pályázatok közül az alábbiak emelhetők ki: 

1. A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével" 
(NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002) 

2. Településkép megújítása Kapuváron NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0004 
3. Települési alközpontok környezetrendezése NYDOP-3. 1.1 /D-2008-0004 
4. Lumniczer Sándor Kórház Angiológiai Rehabilitációs Központ kialakításának rekonstrukciós 

programja NYDOP-5.2.1/C-2008-0004 
5. Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron TIOP-2.1.3-07/1-2008-0007 
6. A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése NYDOP-3.2.1/B/12-2013-0006. 

számú projekt 
7. AT-HU "Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás" L00109 
8. "Határon Átnyúló Inkubációs Szolgáltatások Kialakítása" HUSK/0901/1.1.1/0124. 
9. "Marketingeszközök Létrehozása az Alsó-Csallóköz és a Hanság Termálturizmusához" 

HUSK/0801/1.3.2/0122. 
10. Rábaközi Gazdanapok 2013 
11. Ökomobilitás megalapozása a Rábaközben 
12. A Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése 
13. Bölcsőde fejlesztése Kapuvár 
14. Kapuvári óvodák energetikai korszerűsítése 
15. A Rábaközi Művelődési Központ színháztermének, mint a térség fontos közösségi terének 

minőségfejlesztése 
16. "SORS-TÁRS" - Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ kialakítása NYDOP-5.1.1/A-2008-0013 
17. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Kapuváron 
18. Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron TIOP-

1.1.1/07/1-2008-0560 

                                                           
3
 Kapuvár Város Önkormányzatának Gazdasági és Humán Programja 2015–2019 
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A felsorolásból látható, hogy a város– illeszkedve az Integrált Fejlesztési Stratégia céljaihoz – négy 

fontos területre koncentrálta a fejlesztéseit: a kapuvári belváros megújítására, a kórház 

struktúraváltására, a gyógyturizmus fellendítésének szándékával, a közlekedési (kerékpáros) 

infrastruktúra fejlesztésére, és a közintézmények korszerűsítésére. A város önértékelése szerint a 

fejlesztések eredményesek voltak, céljaikat elérték, lakossági elfogadottságuk megfelelőnek bizonyult 

(1.10–1. táblázat). 

2010-ben készült el a dr. Lumniczer Sándor Kórház új angiológiai épületszárnya, amely projektet több 

társprojekt egészített ki (érbeteg-kezeléscsomag kifejlesztése, megújuló energiás (napelemes) 

fejlesztés, járóbeteg-ellátás fejlesztése, szemléletformáló programok). A főprojekt révén 

nagyságrenddel nőtt az angiológiai kapacitás, a várólista jelentősen csökkent, ám még így is 

meghaladja a 8-10 hónapot.  

A fejlesztésekkel összefüggésben a város 2013-ban kezdeményezte az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatalnál a város gyógyhellyé nyilvánítását. Ennek feltétele gyógyintézmény jelenléte és a 

gyógyintézményi terület(ek) kijelölése, amely szintén megtörtént. Az eljárással kapcsolatos 

vizsgálatok folyamatban vannak. 

A városközpont teljes körű rehabilitációja 2012-re valósult meg, amely magában foglalta a Városháza 

épületének, a Rábaközi Művelődési Központnak, a Fő téri parkoknak, a piactérnek, temetői kiszolgáló 

épületnek, és a Szt. Anna templomnak a felújítását. Egy kapcsolódó projekt keretében pedig a volt 

járásbíróság épületét állították helyre, és kapott új funkciókat (1.10–2. táblázat). Még egy 2009-es 

projekt keretében környezetfejlesztési beavatkozásokat (játszóterek, pihenőhelyek, sétány, 

sportpálya kialakítása) végeztek Garta és Házhely településrész központjában. 

A kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében a város északi vonzáskörzetében új kerékpárút-hálózat 

létesült. Ez összeköttetést biztosít az ausztriai Wallern településtől egészen a kapuvári Hany Istók 

Kerékpáros Centrumig, amely a Kapukom Kft. fejlesztésében szintén EU támogatással épült, érintve a 

Hanság-főcsatornán megépített Báró Berg Gusztáv hidat is. 

A kis- és közepes vállalkozói szektor erősítése érdekében az önkormányzat a szlovákiai 

Nagymegyerrel inkubátorház építését valósította meg 2011. évben, amelyet egy cég teljes egészében 

ki is bérelt. Egy másik projekt segítségével pedig telephely-marketing kiadványt jelentettek meg. A 

fejlesztések a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

keretében valósultak meg.  

A város gazdaságfejlesztési tevékenységének jelentős része az ipari parkba összpontosul, ahol az 

önkormányzat cége, a Kapukom Kft. végzi a menedzsmentet. Az ipari park I. üteméhez kapcsolódóan 

megvalósultak az útfejlesztések, terület-előkészítések, és a II. ütem tervezése és megvalósítása is 

előrehaladott fázisba került. 

 

 



 

 
KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

105  

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. A munkaerő-piaci 
egyensúly 
megteremtése és 
társadalmi megújulás, 
a foglalkoztatottság 
szint emelésén és a 
kooperációra kész 
helyi közösségeken 
keresztül 

A rendezvény már több alkalommal rendezték 
meg pályázati forrásból, ez is sikerességét 
mutatja. 

100% 
Rábaközi Gazdanapok I., II., III., 
IV. V. 

A pályázatban megvalósított színpad felújítás és 
a színpad körüli festésben helyi vállalkozók 
vettek részt. 

100% 

A Rábaközi Művelődési 
Központ színháztermének, mint 
a térség fontos közösségi 
terének minőségfejlesztése 
8547872407 

A pályázatból felújított épületben a Nyitott 
Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ 
működik, immár kiváló körülmények között. 

100% 

"SORS-TÁRS" - Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központ 
kialakítása NYDOP-5.1.1/A-
2008-0013 

5 iskolában PC csomag, interaktív 
tábla+projektor+laptop, szavazócsomag és 
szervercsomag beszerzése történt meg. A 
diákok és az oktatók elégedettek az 
eszközökkel, minden nap használják őket. 

100% 

Az "intelligens iskola" modell 
infrastrukturális hátterének 
kialakítása Kapuváron TIOP-
1.1.1/07/1-2008-0560 

A projekt eredményeként a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet keretében önálló 
járóbeteg szolgáltatási egység jött létre, 
korszerű környezettudatos és energiatakarékos 
működést biztosító építészeti és 
épületgépészeti technológiával, teljes 
akadálymentes környezettel. Orvos-
technológiai eszközök beszerzése is történt. A 
fejlesztéssel megvalósult a XXI. század 
elvárásainak megfelelő színvonalú, teljes 
komforttal kialakított járóbeteg ellátó 
rendelőintézet. egynapos sebészet is működik. 

100% 

Kistérségi járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése 
Kapuváron TIOP-2.1.3-07/1-
2008-0007 

2. A helyi természeti 
erőforrások sokrétű 
hasznosítása 

Környezettudatos életvitelre és életmódra 
történő figyelemfelhívás. Energiafelhasználás 
csökkentése napenergia hasznosításával.  Az 
első ilyen projekt a Rábaközben. 

100% 
(folyamatban) 

Ökomobilitás megalapozása a 
Rábaközben 2105219901 

Energiafelhasználás csökkentése napenergia 
hasznosításával. 

100% 
(folyamatban) 

A Kapuvári Polgármesteri 
Hivatal épületének 
épületenergetikai fejlesztése 
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0030 

Környezettudatos életvitelre és életmódra 
történő figyelemfelhívás. Energiafelhasználás 
csökkentése külső hőszigetelés és korszerű 
fűtési berendezés használatával, külső 
nyílászáró cserével. A pályázatból új 
játékeszközöket is beszereztek a bölcsödének. 

100% 
Kapuvári óvodák energetikai 
korszerűsítése KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0183 

100% 
Bölcsőde fejlesztése Kapuvár 
NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003 

Energiafelhasználás csökkentése külső 
hőszigetelés és korszerű fűtési berendezés 
használatával, napenergia hasznosítással. 

100% 
Tűzoltó laktanya felújítása  
1812-1/2011/Ált. 

Energiafelhasználás csökkentése külső 
hőszigeteléssel és nyílászáró cserével. 

100% 
Király-tó Óvoda és Bölcsőde 
Arany J. utcai épületének 
felújítása 12205-30/2009. 

100% 

Kapuvár Térségi Általános 
Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat Kossuth utcai 
székhely nyílászáróinak cseréje 
41387 
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3. A természeti-, 
kulturális- és épített 
örökség értékein 
alapuló aktív- és 
egészségturisztikai 
potenciál növelése 

Elsődleges eredménye a több mint százéves 
épületek teljes felújítása (külső-belső), valamint 
a szénsavfürdőhöz kapcsolódó orvos-
technológiai fejlesztések. A kapuvári és 
környéki lakosság (és az ország más részeiről 
érkező) betegek kulturált, komfortos ellátását 
biztosítja a fejlesztés. Az ellátás színvonala 
jelentősen javult. 

100% 

Lumniczer Sándor Kórház 
Angiológiai Rehabilitációs 
Központ kialakításának 
rekonstrukciós programja 
NYDOP-5.2.1/C-2008-0004 

Kapuváron népszerű a kerékpáros közlekedés. A 
pályázat a város és az országhatár 
összeköttetését valósította meg, tehát hiányzó 
infrastruktúrát pótolt, miközben az eddigi 
turisztikailag feltáratlan területek 
megismerhetővé váltak. 

100% 
Fertő-Hansági Környezetbarát 
Mobilitás 
L00109 

4. Településen belüli 
társadalmi-gazdasági 
kohézió kialakítása 

A rendezvényt már több alkalommal 
megrendezték pályázati forrásból, ez a 
sikerességét mutatja. Nemcsak Kapuvár és 
Rábaköz lakosságát, hanem a termelőket, 
szolgáltatókat is megszólította, akiket a 
rendezvény megvalósításába is bevontak. 

100% 
Rábaközi Gazdanapok I., II., III., 
IV. V. 

A kistérség településeinek lakossága volt a 
célcsoport. Közvetlen cél: Kapuvár-Beledi 
kistérség természeti, kulturális és néprajzi 
értékeinek minél szélesebb körű 
megismertetése.  Közvetett cél a tájegység 
turisztikai látogatottságának növelése. A 
rendezvény sikeres volt. 

100% Kistérségi fesztivál 2011. 

5. Helyi innovatív 
gazdaság 
megerősítése, a 
térség gazdasági 
pozíciójának, 
versenyképességének 
erősítése 

A projekt keretében megépült inkubátorház 
jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik. 

100% 
Határon Átnyúló Inkubációs 
Szolgáltatások Kialakítása 
HUSK/0901/1.1.1/0124. 

A vendégéjszakák növekvő száma alapján 
elmondható, hogy a külföldi vendégek jelentős 
számban vannak jelen Kapuváron. 

100% 

Marketingeszközök 
Létrehozása az Alsó-Csallóköz 
és a Hanság 
Termálturizmusához 
HUSK/0801/1.3.2/0122. 

6. A település 
lakhatóságát és 
bemutathatóságát 
szolgáló fejlesztések 
megvalósítása 

Kapuvár és 11 településen a pályázatban 
megfogalmazott célokat elérték. A lakosság 
komfortérzete növekedett. 

100% 

A rábaközi közösségi 
közlekedés infrastrukturális 
fejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-
2013-0006 

Kapuváron népszerű a kerékpáros közlekedés. A 
pályázat a város és az országhatár 
összeköttetését valósította meg, tehát hiányzó 
infrastruktúrát pótolt, miközben az eddigi 
turisztikailag feltáratlan területek 
megismerhetővé váltak. 

100% 
Fertő-Hansági Környezetbarát 
Mobilitás L00109 

A helyközi buszos közösségi tömegközlekedés 
járatai ezen az utcán haladnak végig, a 
felújítással a lakosság, az utazó közönség, 
komfortérzete növekedett. 

100% 
Útburkolat rekonstrukció a 
Bercsényi utcában 0800081/08 
TEUT 

A 3 kamerából álló térfigyelő rendszer 
telepítése valósult meg a Fő téren és 
környezetében. Így növekedett a lakosság 
biztonságérzete, valamint visszatartó erőt is 
jelent. 

100% 
Térfigyelő kamerarendszer 
kialakítása Kapuváron 
856281983 

Megvalósult a házhelyi és gartai városrészen 
egy-egy alközpont és mindkét alközpontban 
játszótér kialakítása. A tapasztalatok szerint a 
házhelyi alközpont részben tölti be ezt a 
szerepet. Gartán az alközpont minden évben 
rendezvénynek ad helyet. 

80% 
Települési alközpontok 
környezetrendezése NYDOP-3. 
1.1 /D-2008-0004 

100% 

Településkép megújítása 
Kapuváron NYDOP-3.1.1/C-09-
2009-0004 –  
lásd alább külön lapon 
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Szabadság utca végén 2009-2010-ben 
felszámolták az illegális hulladéklerakót. A 
mentesítést követően az önkormányzat 
mezőgazdasági célra bérbe adta egy helyi 
gazdálkodónak a területet, így kerülték el azt, 
hogy újra hulladék kerüljön a területre. Jelenleg 
a terület egy részén épült meg a hulladékudvar, 
szintén pályázati forrásból. 

100% 

Illegális hulladéklerakó 
felszámolása Kapuváron aktív 
tudatformálás és új hasznosítás 
segítségével 
K-36-09-00005H 

A fejlesztéssel teljes értékű edzésmunka, 
szabadtéri testnevelésórák a téli időszakban is 
lehetővé váltak. 

100% 
Kisméretű (20x40 m) műfüves 
sportpálya építése 

A felújított sporttelepen kulturáltabb sportolás 
vált lehetővé. A nyílászárók cseréjével, a 
megújuló energiaforrás használatával 
energiatakarékosabb lett az épület fűtése, és 
melegvíz előállítása, a kerítés és a lelátó 
tetőszerkezetének felújításával biztonságosabb 
és esztétikusabb lett a sportlétesítmény 
környezete. Az akadálymentesítéssel a 
sportlétesítmény alkalmassá vált a fogyatékkal 
élő sportolók fogadására. 

100% 
Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra fejlesztése, 
felújítása (KSE felújítása) 

A rendbetétellel megvalósult Kapuvár 
polgárainak azon álma, hogy ily módon is 
méltóképpen tisztelegjenek az I. és II. 
világháborúban elesett helyi hősök előtt, 
valamint ébren tartja az I. és II. világháborúval 
kapcsolatos társadalmi emlékezetet, ezáltal 
hozzájárul a közös értékeken, történelmen és 
kultúrán alapuló magyar és európai identitás 
erősítéséhez. 

100% 

Kapuvár, Fő tér – Hősök 
Parkjában meglévő 
Világháborús Emlékmű 
rendbetétele 
KKETTKK-CP-02 
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1.10–2. táblázat. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulásának önkormányzati önértékelése 2. 

Projekt neve és tartalma:  

A kapuvári városközpont megújítása a természeti és 
történelmi értékek megőrzésével" (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-
2011-0002) 
Hősök Parkja, Várgödör, Várkert zöldfelületeinek teljes 
megújítása, szökőkút és szabadtéri színpad létesítése, Piac 
tér teljes felújítása, Városháza külső és RMK külső-belső 
felújítása 

Településkép megújítása Kapuváron NYDOP-3.1.1/C-09-
2009-0004  
Volt Járásbíróság épületének felújítása (pince teljes 
felújítása, ablakcsere, padlás hőszigetelése, külső vakolat 
javítása, új színezés) 

Várható hatások a városi környezet minőségére – különös 
tekintettel a közlekedésből eredő zaj- és légszennyezés 
alakulására 

A két projekt a zaj- és légszennyezettség alakulására nincs 
hatással.  

A fejlesztések lakossági elfogadottsága, a keletkezett 
terek, létesítmények tényleges használatával összefüggő 
megállapítások 

A projektek révén létrejött létesítmények használata 
gyakori, társadalmi elfogadottságuk széleskörű.  
A várgödör és a színpad, illetve várkert városi rendezvények 
színhelye, a piactéren hetente vásárok vannak, a városházán 
működik a járási hivatal és a polgármesteri hivatal, a 
művelődési központ a helyi kultúra fellegvára. A Piactéren 
található üzletek egy résznél nyílászáró csere történt és 
akadálymentesítés (amelyik üzlet konzorciumi partnerként 
részt vett), valamint a szintén a Piactéren található étterem 
felújítása történt meg. 
Településkép megújítása projektben épület-felújítás történt, 
a volt járásbíróság épülete kvázi szolgáltató központként 
funkcionál. Itt kap helyet pl. ÉGÁZ, NAV, OEP, 
Nyugdíjfolyósító Ig. kirendeltségei, Rábaköz Vidékfejlesztési 
Egyesület, Hanság Turisztikai Egyesület. 

Városi gazdaság bővülésére gyakorolt várható hatások 
A városközpont élhetőbb lett, rendezett környezet, felújított 
létesítmények jellemzik, amely – elenyésző mértékben – a 
helyi kiskereskedelemre is kedvező hatást gyakorol. 

A magánszféra városfejlesztési tevékenységekbe történő 
bevonásának elősegítése 

A piactéri fejlesztésekbe a magánszférát is bevonták. 
A pályázat lehetőséget adott ún. civil programalapon 
keresztül programok, rendezvények és akciók támogatására 
non-profit szervezeteknek, akik a városközpont 
megújításában társadalmi szerepvállalással részt vesznek, 
így kisebb mértékű pozitív hatásúnak értékelhető. 

A városi társadalmi különbségekre gyakorolt várható 
hatások 

A városközpontban az épületeket akadálymentesítették, 
jelentős pozitív hatásúnak értékelhető ezért. 

A hatások rövid szöveges összefoglalása 

A városfejlesztési projektek jellemző funkcióbővítő 
városrehabilitációs beavatkozásnak ítélhetők, ahol 
közterületek, illetve középületek megújítása, rehabilitációja 
valósult meg. A fejlesztések eredményeképpen a lakóhelyi 
elégedettség, a területek használati értéke növekedett. 

 

Egy más szempontú összegzés szerint a megvalósított projektek irányultsága – a ráfordított 

összegeket tekintve – három kiemelt terület köré csoportosítható. A legnagyobb mértékben a 

szolgáltatásfejlesztésbe tartoztak a 2007–2013-ban megvalósított projektek. Ezt követik a 

városképpel összefüggő fejlesztések, a településarculat tématerületei. A harmadik kiemelt fejlesztési 

irány az üzleti infrastruktúra fejlesztése volt a vizsgált időszakban. Örvendetes, hogy a fejlesztések 

közül jó néhány konzorciális formában valósult meg, ezek a közösségvezérelt fejlesztési gyakorlat 

előzményeinek, csíráinak tekinthetők (1.10–1. és 2. ábra). 
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1.10–1. ábra. A projektek megoszlása irányultság, illetve támogatási összeg szerint 
(Adatok forrása: önkormányzat) 

 

1.10–2. ábra. A projektek megoszlása irányultság, illetve támogatási összeg aránya szerint 
(Adatok forrása: önkormányzat) 

 

1.10.3 Foglalkoztatáspolitika 

A város fontos szerepet vállal a munkahelyteremtésben, ezt az ipari parkkal kapcsolatos fejezetekben 

már bemutattuk, továbbá a húsgyár újraindítása körül is katalizátor szerepben van a városvezetés. 

Folyamatos a párbeszéd a helyi vállalkozások és az önkormányzatok között, utóbbi igyekszik 

kedvezményekkel segíteni a kis és mikro vállalkozások fennmaradását, megerősödését.  

A közfoglalkoztatás átalakuló rendszerében törekednek a hátrányos helyzetű, munkaerőpiacról 

kiszoruló emberek munkaerőpiaci reintegrációjára. A közfoglalkoztatás az utóbbi években 15 fő körül 

mozgott.  

1.10.4 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

A város nem rendelkezik nagy lakásállománnyal, ez is kismértékű csökkenést mutatott az elemzési 

időszakban, lényeges átalakulások nem történtek, új bérlakásépítés nem valósult meg, sőt a 



 

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

110  

rendszerváltozás utáni időszakból nincsenek lakások, így a bérlakásállomány továbbra is 

meglehetősen idős korú, több mint fele a második világháború előtt épült, ezzel is összefüggésben a 

90% igen rossz műszaki állapotban van. A lakott lakások átlagos alapterülete 47 m2, az összes lakás 

(70 db) közül 14 összkomfortos, 37 komfortos, 11 félkomfortos, 7 komfort nélküli, 1 szükséglakás 

Szintén kedvezőtlen trend, hogy a lakbérhátralék az utóbbi években jelentős növekedésen ment 

keresztül (1.1–3. és 4. táblázat).  

 

1.10–3. táblázat. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakott lakások adatai 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lakások száma (db) 66 67 67 67 65 63 64 62 

Üres lakások száma 0 7 9 8 11 0 3 5 

Lakbérhátralék (ezer Ft) 3516 4244 4855 6847 4310 5866 7546 8709 

Építés éve (db)         

1900-ig 22 22 22 22 22 20 20 20 

1901-1945 16 17 17 17 17 17 17 15 

1946-1959 1 1 1 1 1 1 2 2 

1960-1969 13 13 13 13 13 13 13 13 

1970-1979 9 9 9 9 7 7 7 7 

1980-1989 5 5 5 5 5 5 5 5 

1990-től 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: önkormányzat 

1.10–4. táblázat. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások állományának változásai 

2007-ről 2008-ra 1 db új lakás került kialakításra 1 irodából (Rákóczi u. 14.) 

2008-ról 2009-re 1 lakás eladva (Kossuth u. 15.), 1 lakás megvásárolva (Rákóczi u. 37.) 

2009-ről 2010-re - 

2010-ről 2011-re 2 lakás elbontva (Dr. Lumniczer u. 6.) 

2011-ről 2012-re 4 lakás eladva (Kossuth u. 15., Szent István király út 26., Fő tér 29., Kossuth u. 4.), 2 lakás 
megvásárolva (Rákóczi u. 37., Rákóczi u. 75.) 

2012-ről 2013-ra 1 lakás megszűnt (2 lakás egybenyitva Szent Katalin u. 43.) 2 lakás megvásárolva 
(Rákóczi u. 37., Rákóczi u. 83.) 

2013-ről 2014-re 2 lakás eladva (Édász Kapcsolóház) 

Forrás: önkormányzat 

A város lakás lakáskoncepciója 2011-ben készült.4 A koncepció rögzíti a szociális bérlakás-kiutalás 

szabályait, a bérlakások használatának, fenntartásának rendjét. A lakásállomány felújítására évente 

néhány millió Forint áll csupán rendelkezésre, ezekből csak a legszükségesebb, illetve sürgős 

problémákat tudják orvosolni (beázások, veszélyes állapotok elhárítása). A város igyekszik 

elidegeníteni a gazdaságtalanul fenntartható, illetve felújítható lakásokat. 

A lakások mellett Kapuvár 15 üzlethelyiséggel rendelkezik, ezekből 11 a Fő téren található. Ezek 

alapterülete átlagosan 60m2, mindegyiket bérleményként hasznosítják. A Fő téren található volt 

óvodát felújítás után szintén bérleményként adták ki. A volt rendőrségi épületet a város átvette az 

államtól, és ott többek között a Castrum SC sportolói kaptak lehetőséget edzőtermeik kialakítására.  

                                                           
4
 Kapuvár Városi Önkormányzat Lakáskoncepciója, 2011 
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A lakáskoncepció jelentős területeket, több utcát említ, mint a város területi bővülésének, 

lakóterületi parcellázásoknak a helyszínét. Részben e területeken a város is rendelkezik néhány 

beépíthető-fejleszthető telekkel. 

1.10.5 Intézményfenntartás 

Az állami feladatátvállalás következtében a települések életében markáns változások zajlottak le az 

elmúlt években. Közismert, hogy a kórházak és az iskolák állami fenntartói kezelésbe kerültek. A 

köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a 3000 főt meghaladó 

önkormányzatok esetében a szakiskolák kivételével ugyanakkor az önkormányzatokra bízza az iskolák 

működtetését (1.10–5. táblázat).  

1.10–5. táblázat. Állami intézményátvétel Kapuváron 

Forrás: önkormányzat 

 

Ahogy az 1.8.1 fejezetben említettük, a korábban megyei fenntartású múzeumok viszont az 

önkormányzatok fenntartásába kerültek, így a kapuvári muzeális kiállítóhely a művelődési központ és 

könyvtár kötelékébe került át. 

1.10.6 Energiagazdálkodás 

A város közszolgáltatási feladatellátása keretében a 100%-os tulajdonában álló Kapuvári 

Hőszolgáltató Kft.-n keresztül oldja meg a távhőszolgáltatást a város nagyobb intézményei számára 

(művelődési központ, gimnázium, szakiskola, kórház, városi sportcsarnok), és mintegy 270 lakossági 

fogyasztó részére. A hőenergia 70%-ban földgázból, 30%-ban faaprítékból származik. A cég 2009-ben 

és 2011-ben jelentős felújításokat hajtott végre EU-s támogatásokból. Az energiagazdálkodással 

részletesebben az 1.16 fejezetben foglalkozunk. 

Ahogy az önkormányzati pályázatokat bemutattuk, látható volt, hogy Kapuvár az elmúlt időszakban 

sok energiahatékonysági fejlesztést hajtott végre fenntartásába, vagy működtetése alá tartozó 

ingatlanokon. Megújuló energiahasznosítás még nincs az önkormányzati ingatlanokon, itt a 

Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztésére vonatkozó – fent említett pályázat az 

egyik első, ami meg fog valósulni.. Az újonnan épített inkubátorház, illetve a Király tó Óvoda és 

Bölcsőde bölcsődei része, a gartai és a lakótelepi tagóvoda energiatanúsítással rendelkezik.  

  

Átadott Intézmény Új fenntartó Átadás éve 

Kapuvár Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltósága 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2012.01.01 

Dr. Lumniczer Sándor Kórház és 
Rendelőintézet 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet 

2012.05.01 

Berg Gusztáv Szakiskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013.01.01 

Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013.01.01 

Kapuvár Térségi Általános Iskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013.01.01 

Metrum Zeneiskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013.01.01 
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

A városban a településüzemeltetési szolgáltatásokat jelentős részben a Kapukom Kommunális 

Kommunikációs és Ipari Park Kft. végzi (a közvilágítás, közművek üzemeltetését lásd részletesebben 

az 1.16 fejezetben). A cég 2011-ben jött létre ezen a néven, és egy sor településüzemeltetési feladat 

ellátását vállalta fel a tulajdonos önkormányzati szándékoknak megfelelően. Feladatai az alábbi 

területekre terjednek ki, a felsorolásból látható, hogy nem csak településüzemeltetésről van szó. 

Parkolási szolgáltatás 

 A tevékenységet két parkolóőr látja el, egy adminisztrátor háttértámogatásával. A parkolási 

helyzetet a 1.15 fejezetben mutattuk be részletesebben. 

Karbantartási feladatok 

 A feladatokat két fő karbantartó látja el, a munkavégzés a város közintézményeire terjed ki. A 

cég szakműhelyt is kialakított az Édász-házban (Osli út 1.).  

Piac működtetése, piaci helypénzek beszedése 

 A városi cég 2011-ben vette át a feladatokat, az átvétel beváltotta az elvárásokat, kedvező 

tapasztalatokkal járt. 

Balatonakali ifjúsági tábor 

 A tábori infrastruktúra jelentős felújításra szorul. 

Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz, városi kommunikáció szervezése 

 A cég 2011-ben vette át a kommunikációs feladatok, közöttük a rádió működtetését a 

Rábaköz Rádió Kft. beolvasztásával. A rádió 17 ezres vételkörzetében kereskedelmi 

bevételeiből nem él meg, ezért a hirdetési bevételeket az önkormányzati megrendelések 

egészítik ki. A rádiónak két fél állású státusza van. A kommunikációt illetően az önkormányzat 

nem csak a médiamegjelenések összehangolását, hanem azok finanszírozását is a cégre bízta. 

Pályázatok, pályázati marketing 

 A cég tevékenysége ezen a területen komoly bevételi lehetőségeket jelent. Tevékenységük 

nem csak a városra, hanem már a tágabb térségre is kiterjed. 

Parkgondozás, zöldfelületek karbantartása 

 A cég 2011-ben vette át a feladatokat, a korábbi egyéni vállalkozó a cég kötelékébe került 

városi főkertészként. 

Ipari park és inkubátorház (a tevékenységet korábbi 1.9. fejezetben részleteztük) 

Hany Istók Kerékpáros Centrum és Panzió (a tevékenységet az 1.9. fejezetben részleteztük) 
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A városüzemeltetés vonatkozásában a további feladatokat és azok ellátóit az 1.11–1. táblázat foglalja 

össze. 

 

1.11–1. táblázat. Kapuvár településüzemeltetési szolgáltatói, 2015 

Parkolás, karbantartás, piac, parkgondozás Kapukom Kft. 

A Szent Kereszt Temető üzemeltetése és 
fenntartása 

JÓSZÍV Temetkezési Kft. 

A közvilágítás hálózat többségi tulajdonosa E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
2015. évi közvilágítási és intézményi 
áramkereskedő 

MVM Partner Zrt. 

Kéményseprő-ipari szolgáltatás KÉTÜSZ Kft. 
A helyi közutak kialakítása és fenntartása Kapuvár Városi Önkormányzat  
Helyi-autóbuszközlekedés Sereg-Kapu Közlekedési Kft. 
Települési szilárd hulladékszállítás STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Város távhőszolgáltatás Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 
Víziközmű-szolgáltatás Pannon-Víz Zrt. 

 

Az önkormányzatok település és gazdaságfejlesztési tevékenysége szempontjából meghatározó 

változások történtek az elmúlt években. Ilyen volt az állami adósságátvállalás, illetve az oktatás és 

az egészségügy területén működő intézmények egy részének (bölcsődék, óvodák, és helyi körzeti 

orvosi és fogászati ellátás stb. kivételével) állami fenntartásba vétele. A város rugalmas hivatali 

struktúrát alakított ki, amelyhez tulajdonában lévő cégeiről is, amelyek között a városüzemeltető 

és kommunikációs cég emelhető ki sokoldalú tevékenységével. A város részben e cégein keresztül, 

ám főképpen saját jogán igen intenzív pályázati periódust tudhat maga mögött. A projektek négy-

öt fő területen valósultak meg: városközpont megújítása, egészségturizmus, kerékpáros és közúti 

infrastruktúra, ipari park, közintézmények felújítása. 
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1.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA  

1.12.1 Természeti adottságok  

Kapuvár és térsége két kistáj találkozásánál fekszik: a Fertő-Hanság medence és a Rábaköz. Ezeken 

belül is a Hanság és a Kapuvári-sik tájrészletek azok, amelyek meghatározzák természeti viszonyait. A 

Rábaköz az Ős-Rába kavicstakarójából épült fel, enyhén hullámos felszínű síkság, folyóvizekben 

(részben átalakított vizekben) gazdag. 

A Hanság egykor hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű összefüggő lápterülete volt. Az egykori 

lápterület a Fertő tótól keletre elterülő, azzal együtt kialakult – a Rábaköz és a Mosoni-síkság közé 

ékelődött – nyugat-keleti irányban hosszan elnyúló süllyedő és feltöltődő medence, tengelyében a 

Hansági főcsatornával. Hossza Lébénytől a Fertőig 55 km; szélessége átlagosan 12 km. A bősárkányi 4 

km-es lápszűkület két medencére osztja: a nyugati törzsmedencére (ez a Kapuvári, vagy Déli-Hany) és 

északi részmedencére (ez a Lébényi-, vagy Északi-Hany). A Dél-Hanság 4643 ha, az Észak-Hanság 

pedig 4059 ha területen fekszik. Más-más forrásokban a különböző szerzők eltérő módon 

értelmezték a Hanság területi kiterjedését. A lehatárolás történhet a genetikai talajtípus elterjedése 

szerint; a mezőgazdasági táj alapján; az erdőgazdasági táj kiterjedése és a vízzel mindenkor elöntött 

terület nagysága szerint is. 

1.12.1.1  Geológia és domborzat, talaj 

A Rábaköz fő genetikai talajtípusa a réti talaj, amely emberi hatásra – itt a folyószabályozások, 

lecsapolások révén kedvező folyamatokról beszélhetünk – a mezőségiesedés, sztyepesedés révén 

csernozjom réti talajjá alakult át, így a jó mezőgazdasági talajadottságok jellemzik a térséget. 

A Hanság átlagos tengerszint feletti magassága 113-117 m. A sík felszínből, elsősorban a peremi 

részeken, 3-4 m magas, szél által kialakított dombok, úgynevezett gorondok emelkednek ki. A 

területnek természetes lefolyása semmilyen irányban nincs. A táj néhány dombhát kivételével sík. 

Felszíne a peremrészektől kiindulva enyhén lejt a medence belseje felé, valamint a Pomogy-Fertőd 

vonaltól kelet felé is. Törzsmedencéjének felszíne átlag 3-4 méterrel mélyebb környezeténél. 

Legmélyebb területe a Dél-Hanságban, a Király-tó környékén helyezkedik el. A Fertő-Hanság 

medence mélyedésének nyugati és déli határát élesen vonja meg a Fertőmelléki dombvonulat illetve 

az Ős-Ikva kiemelkedő hordalékkúpja. Ez az éles határvonal a talajviszonyok tekintetében is 

megmutatkozik. Míg a peremi részeken gyakoribbak az erodált erdőtalajok (barna erdőtalajok és 

rendzinák), addig a medencében inkább hidromorf talajképződmények: öntés-, réti és szikes talajok 

találhatók. A Hanságban az intrazonális láptalajok dominálnak. Amennyiben a felszín mélyedései 

feltöltődnek szerves anyagokkal, intrazonális rétláp talajok képződnek. A talajvízszint nem süllyed 1 

m alá. A bomló szerves anyagokból tőzeg képződik, ami ma a Hanságban fél méteres vastagságot ér 

el. Valamikor ez elérte a helyenkénti 10 méteres vastagságot is. Abban az esetben, ha a rétláp 

utánpótlása megszűnik, a levegő hatására a tőzeg elbomlik és átalakul egy fekete, humuszban gazdag 

kotu talajjá. A Hanságban ma megtalálhatjuk a tőzeges illetve a kotus rétláp talajokat is. 

1.12.1.2  Vízrajz 

A Hanság hajdan Magyarország egyik legnagyobb összefüggő lápterülete volt. Jelentős területeket 

borított víz mely szeszélyes és néha rendkívül kiszámíthatatlan volt. Ugyanakkor az itt élők életében, 

megélhetésében is fontos szerep jutott neki. A Hanság vizein valamikor élénk halászat zajlott. Mára 
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azonban mind a táj arculata, mind pedig hasznosítása, szerepe is megváltozott. A korábban hatalmas 

területet kitevő vízi élőhelyek a csatornázások következtében jelentősen beszűkültek. 

1.12.1.3  Klimatikus viszonyok 

A Hanság tájegység a Kisalföld éghajlati körzetbe tartozik. Jellemző a mérsékelten meleg nyár, nem 

túl zord tél és viszonylag kisebb csapadékbizonytalanság. A napfénytartam 1900 óra, az évi 

középhőmérséklet 9,5°C, a tenyészidőszak hő összegei a sokévi átlag alapján alacsonynak 

mondhatók. A kapuvári állomáson mért adatok sokévi átlaga szerint 50%-os valószínűséggel elért, 

illetve meghaladott csapadékösszegek értéke 665 mm, az átlagé pedig 670 mm. Az uralkodó szél ÉNy 

irányú, erősségének évi középértéke pedig 1,8-2,0 Beaufort fok. 

1.12.1.4  Élővilág 

Növényzet 

A Hanság a magyar flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidékének kisalföldi flórajárásába 

(Arrabonicum) sorolható. A Hanság sokáig a Fertő-medencéjével szoros kapcsolatban lévő, azzal 

összefüggő vízrendszert alkotó hatalmas kiterjedésű lápos élővilág volt. Az egykor mocsaras-

zsombékos vidék mára nagyrészt kultúrtáji képet mutat. Eredeti természetes határai pedig jóval 

kisebbre zsugorodtak. E változások főként a 18. század második felében történt lecsapolások és 

csatorna építések következményei. Az egykor hatalmas nyílt vízfelületekkel, nádasokkal és 

láprétekkel borított terület legmélyebb és állandóan víz alatt fekvő részeit lápi növényzet, a 

magasabb, néha szárazzá váló részeket pedig „savanyú” füvek borították. Ez utóbbiak remek 

legelőként és szénatermő kaszálóként szolgáltak az itt élő emberek számára. A táj változatos felszínét 

jelenleg is különböző vastagságú tőzegréteg, lápi talaj fedi. A tőzeges talaj elbomlott és félig 

elbomlott növénymaradványokat tartalmazó talaj keveréke. Éppen ezért természeténél fogva gazdag 

szerves anyagokban. Jellemző e talajra, hogy igen gyakran meglehetősen nedves, vízzel jól átjárt. A 

Hanság ideális élőhely számtalan tőzeges, lápos környezetet kedvelő növény számára. 

Állatvilág 

A Hanság állatvilága az Alföldi (Pannonicum) faunakörzet második faunajárásába, a Kisalföldhöz 

(Arrabonicum) tartozik. Faunája a Fertőhöz hasonlóan nagyon gazdag, azzal sok esetben 

hasonlóságokat mutat. Számos ritka, védett faj található az Észak- és Dél-Hanság területén is. Az 

állatvilágra jellemzőek a síkvidéki tavak, kiterjedt láprétek és égerláperdők faunaelemei, posztglaciális 

fajokkal. 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1  Tájtörténeti vizsgálat 

A táj arculata az utóbbi időkben jelentős változásokon ment keresztül. Ezekben a változásokban 

számos tényező együttesen működik közre. Természetes és mesterséges folyamatok egyaránt 

okolhatók egy-egy negatív, vagy akár pozitív, jótékony változás bekövetkeztéért. Természetes okok 

lehetnek akár a klíma viszonyok változásai. A Fertő tó mederváltozásait elsősorban a természetes 

klimatikus változások okozták többször is. A nedves élőhelyek beszűkülése – például a Hanság 

területén – magyarázható a nagymértékű, mestersége csatornázási és lecsapolási folyamatokkal. A 

lecsapolások során mind a táj, az élőhely és az életközösség is jelentősen átalakult. A Hanság-
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főcsatorna 1813 és 1840 közt épült meg. Legfontosabb feladata a Hanság vizeinek kordában tartása 

volt. A korábbi lápok, mocsaras ingoványok helyét szárazabb szántók és legelők vették át. A 

láperdőket nagyrészt telepített nemesnyárasok váltották fel. Az Észak-Hanságra jellemző ősi 

nyírlápok mára teljesen kipusztultak. A mai nyíresek már pionír származékerdők. A hasznosításba 

bevont területeken az eredeti környezettől idegen kultúrnövények mezőgazdasági termelése indult 

meg. A korábbi nyugodt, rejteket és élelmet biztosító élőhelyek bolygatottá váltak, így számos faj 

vesztette el otthonát és volt kénytelen távolabbi új otthon találni. E folyamatok következtében 

történhetett meg, hogy több hajdan honos állatfaj kipusztult, eltűnt a vidékről. A Hanság tőzeges 

talajának az a tulajdonsága, hogy optimális nedvességviszonyok mellett nagy terméseredmények 

elérését teszi lehetővé. Szárazság idején azonban a talajvíz leszáll, a tőzeg kiszárad, a termés 

tönkremegy. A tőzeges területeken nagy veszélyt jelent a vízhiány következtében, rendszerint 

kánikula idején keletkező talajtűz. A Fertő tó esetében fontos az eutrofizáció és a tó elöregedési 

folyamatának figyelembe vétele. Az elöregedés folyamatát jól mutatja a part menti nádas 

előretörése. 1872 és 1879 között a nádas 62 km2-ről 171 km2-re nőtt. A Hanság-csatorna megépítése 

után a folyamat még jobban felgyorsult. A későbbi szervezettebb és körültekintőbb zsilipkezelés 

eredményeként a vízszint magasabbá vált, így az elnádasodás is lelassult. Az utóbbi idők egyik 

jelentős programja a dél-hansági területén található Nyirkai-Hany vizes-élőhely rekonstrukciója. 

1.12.2.2  Tájhasználat értékelése, művelési ágak 

A tájhasználat változása tekintetében elsősorban a Hanságból vannak kutatási információk. Az adatok 

jól mutatják a mocsarak és lápok visszaszorulását, a gyepek, és a legeltetés ideiglenes uralomra 

jutását a 19. században, majd a szántók előretörését (1.12–1-2. ábra). 

 

1.12–1. ábra. Tájhasználat változása a Hanságban 
(Forrás: Tájhasználat és tájalakítás a Hanságban a 18-20. században. Fertő-Hanság Nemzeti Park, Takács 

Gábor) 
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1.12–2. ábra. Felszínborítottság változása a Hanságban 

(Forrás: Fertő-Hanság Nemzeti Park, Takács Gábor.) 

 

1.12–2. táblázat. Földhasználat művelési ágak szerint, Kapuvár, 2015 

Művelési ág Terület (ha) Terület (%) 

Erdő 28974815 30,2 

Gyep (legelő) 97290 0,1 

Gyep (rét) 1431788 1,5 

Gyümölcsös 7252918 7,6 

Halastó 121514 0,1 

Kivett 13937555 14,5 

Nádas 1570 0,002 

Szántó 44235507 46,1 

Összesen 96052957 100,0 

Forrás: takarnet.hu 

 

Kapuvár város területe 9605 hektár, ebből belterület 710, külterület 8895 ha. A város területének 

művelési ág szerinti megoszlását – fentiekkel összefüggésben – az 1.12–2. táblázat mutatja. Ez 

alapján megállapítható, hogy a város területei nagy vonalakban az országos átlag szerint oszlanak 

meg a művelési ágakban. A szántó és a művelés alól kivett terület egy kicsit kevesebb, az erdő 

valamivel több. 

1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Kapuvár északi, hansági területe a megyei területrendezési terv szerint térségi tájképvédelmi 

területbe soroltak.  
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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. ábra. Térségi jelentőségű tájképvédelmi 

terület. 

(Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei TrT) 

 

1.12–4. ábra. Országos jelentőségű tájképvédelmi 

terület 

(Forrás: OTrT 2013) 

 

1.12.3.2  Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 

érték, emlék 

Országos védelem – Fertő-Hanság Nemzeti Park védett és fokozottan védett természeti területei 

A lecsapolásokat követően a hansági tavak többsége megszűnt. A tőzegbányászat következtében 

alakultak ki kisebb tavak (Királytó, Tündértó és Fövenyes-tó), ezek és a lecsapoló-öntöző rendszer 

csatornái nyújtottak menedéket az egykori lápvilág hínár-, hal- és kétéltű fajainak. A nyílt vizes 

élőhelyek és a mocsárvilág helyreállítását célozzák a 2001-ben megindult hansági vizes 

élőhelyrekonstrukciók, amelyek első lépése a Nyirkai-Hanyban valósult meg és jelenleg van 

folyamatban az Osli-Hany elvizesítése. A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében az Öntésmajorban található múzeum épületének felújítása befejeződött. 

Helyi védelem 

A város területén az 1.12–1. táblázatban közölt növények állnak helyi védelem alatt.  
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Natura 2000 területek 

Kapuvár város területén az érintett Natura 2000 területek, melyek a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság területi illetékességéhez tartoznak:  

 „HUFH30005 Hanság”: különleges madárvédelmi terület 

 „HUFH20001 Rábaköz” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 „HUFH 30005 Hanság” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

A Rábaköz Natura 2000 területét elsősorban az erdők és az ún. rábaközi kisvízfolyások előfordulása 

jellemzi. Az erdők közül legnagyobb mennyiségben a pannon cseres-tölgyesek fordulnak elő. Jelentős 

a keményfás ligeterdők és a pannon gyertyános-tölgyesek aránya is. Sajnálatos módon a térség 

1.12-1. táblázat: Kapuvári helyi jelentőségű védett természeti területek listája 

 

 

Forrás: Helyi Építési Szabályzat 
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természetes erdei az elmúlt évtizedek intenzív használata miatt rendkívül megfogyatkoztak. 

Többségük helyén intenzív fenyő és akác ültetvényeket találunk. A terület kiterjedése 6143,25 ha, és 

besorolás szerint a Hansággal együtt a kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területekhez 

tartoznak. 

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. Kapuváron magterület és ökológiai folyosó található területe a védett 

területek (országos, Natura2000) egybeesnek.  

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.  

 

1.12–5. ábra. Részlet Győr-Moson-Sopron megye 
területrendezési tervéből. 

 

1.12–6. ábra. Részlet az Országos Területrendezési 

Tervből 

 

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 fejlesztések 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 csökkenthetők. Leggyakoribb probléma az infrastruktúra fejlesztések, a 

beépített területek növelése és a természetvédelem, tájvédelem szempontjainak ütközése.  

A tervezett fejlesztések közül előreláthatóan az ipari park területnövekedése és az M85 autópálya 

megépítése fog leginkább tájhasználati konfliktusokat generálni, ezek kezelésére az ökológiai 

gazdálkodás elterjesztése, vagy a védettségi szintek emelése lehet megoldás. 
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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  

Kapuvár belterületén a zöldfelületi rendszer összes összetevője megtalálható. A zöldfelületek 

funkciójuk és használatuk módja szerint három csoportba oszthatók: 

 Korlátlan közhasználatú zöldfelületek. Ide tartoznak a közparkok, lakó kertek játszóterek 

sportpálya valamint a közlekedési területek zöld felületei, és a védő fásítások. A városi szintű 

és lakóterületi közparkok a városlakók, idelátogatók rekreációs igényeit elégítik ki. 

 Korlátozott közhasználatú zöldfelületek. Ide tartoznak az időben korlátozott, általában 

intézményekhez kapcsolódó közhasználatú zöldfelületek: ilyen zöldfelület a temető és a 

fürdő. Az intézményi zöldfelületeket korlátozottan látogatható intézményi területek alkotják, 

ezek közül több is a belvárosban található 

 Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: e kategóriában a közintézmények hivatalok ipari 

létesítmények zöld felülete valamint a családi házak kertjei tartoznak. 

Szerkezeti szempontból igazán jelentősek még a biológiailag aktív vízfelületek: a Kis-Rába képes 

biztosítani a város átszellőzését. Kapuvár zöldfelületi arculatát a települést átszelő Kis Rába határozza 

meg: a nagyjából észak déli irány kapcsolatot teremt a Hanság és a Rábaköz természeti területeivel. A 

város meglévő zöldfelületei is ehhez a tengelyhez kapcsolódnak. E tengelyen a zöldfelületi 

intézményrendszer még hiányos, nem épült ki teljes körűen. Kelet nyugati irányban nincs 

természetes zöldfelületi tengely, a város zöldfelületi rendszerének egyik hiányossága ez.  

Kapuvár magas színvonalú tájépítész kultúrával rendelkezik, ennek értékei jelennek meg a Pátzay Pál 

Múzeum, valamint a Lumnitzer Kórház kertjének kialakításában. A két kert értékes faállománnyal 

rendelkezik, az intézmények területén túl ez a struktúra erős átmenettel szűnik meg, szigetszerűvé 

téve e két értékes területet. 

1.13.1.2  Zöldfelületi ellátottság értékelése  

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2006. (IX. 19. ) rendelete szól a város 

zöldterületeinek fenntartásáról, használatáról és védelméről. Ebben kerültek meghatározásra a 

zöldterületek létesítésének, fásításnak, fasorok telepítésének, gondozásának, a közhasznú 

zöldterületek fenntartásának, használatának, védelmének szabályai. 

1.13–1. táblázat. Zöldfelületek Kapuváron 

 
(Forrás: Egészségterv, Kapuvár PH. 2011) 
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Az Önkormányzat 2008. év végén 39,79 ha zöldterülettel rendelkezett az 1.13–1. táblázat szerinti 

megoszlásban. A város zöldfelületi borítottsága elsősorban a régebbi, beállt családi házas zónában, 

illetve a lakótelepek területén kedvező. Meg kell azonban jegyezni, hogy a hagyományos 

lakóterületek területei mellett hiányoznak a védőfásítások. Leginkább szembetűnőbb a hiány a 

lakóterületek és szántó területek határán. Kisebb problémaként említhető, hogy a sűrű beépítésű, 

történetileg kialakult, többnyire zártsorúan beépült belvárosi városrészben alacsony a zöldfelületi 

borítottság, a közlekedési területek zöldfelületein belül több helyen hiányosak az utcai fasorok, 

utcafásítások, a temetők területe gondozott, védőfásítása azonban helyenként hiányos, illetve hogy a 

fürdő és a kemping területe rendezett, igényes zöld felületi eleme a város zöldfelületi rendszerének, 

a környező területek azonban még valamelyest rendezetlenek. 

Alacsony területaránnyal és minőségi mutatókkal rendelkeznek az alapfokú oktatási intézmények. 

Helyenként hiányosak a zöld felületekhez kapcsolódó kiszolgáló létesítmények: kerékpártárolók, 

információs táblák, ülő alkalmatosságok, szemét tárolók, sokoldalú használatot lehetővé tevő 

funkciógazdag játszóterek. 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái  

A településen megfogalmazható zöldfelületekkel kapcsolatos problémák és konfliktusok a 

következőkben összegezhetők: 

 A jelenlegi zöldfelületi rendszer még nem teljes. A zöldfelületekben gazdag erdőterületeket 

összekötő zöld folyosó zöldfelületi rendszerré fejlesztésére nem történtek lépések (HÉSZ-ben 

javaslatok megjelennek). Ez abból adódóan, hogy a település közigazgatási nagy része 

szélerózióval veszélyeztetett kategóriába tartozik jelentős és orvosolandó probléma. 

Konfliktusforrást jelent ugyanakkor, a mezőgazdasági területek művelői, tulajdonosainak 

ellenérdekeltsége, vagy az út menti fásítás esetén az út fenntartójának érdektelensége, 

illetve az, hogy az önkormányzat terület híján nem nagyon tud az ilyen célú fejlesztéseket 

véghezvinni.  

 Kedvező a magánhasználatú zöldfelületi elemek gondozásában a lakossági általános 

hozzáállás, ugyanakkor egy-egy elhanyagolt terület (főleg a növekvő allergén növények miatt) 

konfliktusforrás lehet. 

 Zöldfelületi szempontból konfliktusforrást jelentenek a fejlesztések. Ezek többsége a 

zöldfelületi elemek ideiglenes (felvonulási terület) vagy tartós megszűntetésével jár 

(véglegesen beépített). Sok esetben fakivágással, vagyis csak lassan pótolható zöldfelületi 

elemek lehet ezeket a beruházásokat megvalósítani. 
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata 

Jelen fejezetben tárgyaljuk a város mai szerkezetét, annak történeti kialakulását. A tartalmi 

egyszerűsítések végett nem vizsgáljuk újra a művelési ágak megoszlását (ld. 1.12.2 fejezet), az 

önkormányzat tulajdoni helyzetét (ld. 1.10.4 fejezet), az épített környezettel kapcsolatos 

konfliktusokat összevontan mutatjuk be az 1.14.4 fejezetben, az építmények funkció, beépítés és 

karakter szerinti vizsgálatát pedig a városrészi elemzésekkor tesszük meg. 

1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata5 

Kapuvár és Csorna két tipikus kisalföldi mezővárosunk, amelyek szerkezete bizonyos mértékig az 

alföldi mezővárosokéhoz hasonló, vannak azonban fontos különbségek is. Ezek 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 település magjában található egykori vár – Kapu vár – eredete a 10-11. századra nyúlik vissza, 

amikor a település a nyugati gyepű védelmének fontos szereplője, ispánsági székhely volt. A 

főútvonalat – a Kapuvár–Babót utat – is magna via néven említik a források. Kezdetben a vár a babóti 

határhoz tartozott. A 13. században a várispánság szervezete felbomlott, a területet Sopron 

vármegyéhez csatolták. Később a vár a Kanizsaiak, majd utódlás révén a Nádasdyak kezébe került, s 

kialakult a vár körüli település is. A várat és a települést a törökök kétszer foglalták el rövid időre.  

A településszerkezet formálódására természetesen a vízrajzi adottságok is erősen hatottak, főképpen 

a településfejlődés elején. A Rábaköz és a Hanság peremén fekvő Kapuvár esetében egy magasabban 

fekvő földnyelven található a település központja. Az I. katonai felmérés idején még élőbbek voltak 

ezek a vízrajzi „kényszerek”; a soproni országúton a város határában három híd található, a Kis-

Rábából fattyúágak indultak a Hanság felé. Kapuvár nyugati határa ekkor még feltehetően 

vizenyősebb rét-legelőterület volt, délen pedig az erdő a település lábáig ért. A mai Győr–Sopron 

országút még nem létezett, Kapuvárról az 1663-ban alapított, és vele ekkor már egybeépült Gartán 

keresztül ment a főútvonal Szany irányába (1.14–1. ábra). Gartát a Nádasdyak alapították, a vár 

muskétásainak letelepítésével, de később német telepesek is érkeztek ide. 

A város központjában láthatók az uradalmi és vár épületek, templom, temető. A források szerint 

bizonyos, hogy a földesúri birtok irányításához kapcsolódóan Kapuváron is kialakult az ún. belső 

major, a 19. század közepi kataszteri térképen már jól láthatóak ennek földesúri épületei (1.14–2. 

                                                           
5
 Forrás: Örökségvédelmi hatástanulmány. Kapuvár Rendezési Terve, Talent-Plan Kft., 2004; Lenner T: Adalékok 

Kapuvár történeti földrajzához. In: Szabó V., Orosz Z., Nagy R., Fazekas I. (szerk.): IV. Magyar Földrajzi 
Konferencia, Debrecen, 2008. pp. 426-431; Somfai A: Kisalföldi és alföldi mezővárosok különbsége, kisvárosi 
értékek védelme. Tér és Társadalom 16. (2002) 1. pp. 59-98. 
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ábra). A belső major és az egyházi épületek egy lazább településszövetet képeztek a város 

belsejében, amely a mai kor szerencséjének kovácsa volt: a belváros tágas, magas zöldfelület-

ellátottságú térségként maradhatott fenn. Jól látható az is, hogy mekkorát bővült a város az első 

katonai felmérés óta, az addig szinte egyutcás település alaprajza ekkorra már meglehetősen 

összetetté vált, a keresztutcák révén északi és déli irányban is megnyúlt. 

 

1.14–1. ábra. Kapuvár és Garta az I. katonai felmérés térképén (1763–1787). 
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/) 

 

1.14–2. ábra. Kapuvár és Garta a Habsburg kataszteri felmérés térképén (1860k). 
Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/ 
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A 19–20. század eleji fejlődésben meghatározónak bizonyult, hogy a koncentrálódó nagybirtok, az 

elmaradó földosztás, de a vízjárta környékbeli területek szorítása miatt is lakótelek és földínség 

alakult ki, így megindult a településszerkezet sűrűsödése. A mezővárosok építészetében a földesúri 

törekvések, így pl. Kapuvár esetében a vár, illetve várkastély 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, vagyis ez a térkép valójában 1876 

után keletkezett. A vasútállomás városközponttól való távolsága miatt területi fejlődését tekintve 

nagy hatást nem váltott ki a város fejlődésére, a mezőgazdaság árutermelésbe való bekapcsolása 

azonban fontos hajtóerő volt. Kapuvár és Garta 1923-ban egyesült. A III. katonai felmérés térképlapja 

nem mutat érdemi városbővülést a korábbi felméréshez képest (1.14–4. ábra). 

 

1.14–3. ábra. Kapuvár és Garta az II. katonai felmérés térképén (1806–1869). 
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/) 

 

A századfordulóra kialakult a Fő tér palotasora, az 1930-as majd az 50-es években is jelentős 

telekosztások voltak az északi részen, ekkor alakult ki a mai Házhely városrész. 1924-ben a belső 

major területén az Eszterházyak felépítették húsüzemüket, amely később körülnőtt a város. A déli 

irányú bővülés mérsékeltebb volt, a vasútvonalat máig alig lépte túl a település.  

A szocializmus időszakában elsősorban K–Ny-i irányban nőtt a város, elsősorban családi házas 

házhely-kijelölések történtek, de ekkor épült a város jelentősebb lakótelepe is a győri út bevezető 

szakaszánál, de kisebb rekonstrukciós, intenzifikáló jellegű tömbház építések, áruház építés is 

megvalósult a belváros ritkább szövetű részén. 

A rendszerváltozás után markáns folyamatként tapintható ki a volt TSZ területeken meginduló ipari 

fejlődés, illetve a belvárosi területeken történő, a belváros rekonstrukcióját elősegítő társasház 

építések, és bizonyos mértékű új lakóterületi fejlődés is megfigyelhető. 
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1.14–4. ábra. Kapuvár az III. katonai felmérés térképén (1869–1887). 
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/) 

 

A településre összességében a nyitott, laza beépítés jellemző. Legsűrűbb a beépítés a Fő tér déli 

feléhez csatlakozó lakótömbökben, itt tömbfeltárással is feltárták, és egyben sűrítették a területet. A 

város történeti lakóterületei a falusias jegyeket is még magukon hordozzák helyenként a fésűs, 

oromzatos házak képében. Ezek azonban már ritkaságszámba mennek, gyakrabban fordulnak elő az 

egyébként szalagtelkeken is az utca vonalával párhuzamos gerincű, városi házak, vagy ezek átmeneti, 

kevert típusai. A külsőbb lakónegyedekben már a szocializmus időszakában elterjedt típusház-

variációk („Kádár-kocka”, alpesi ház stb.) a jellemzőek, ezek különböző mértékű átépítési formáival 

lehet találkozni, csakúgy mint a korunkban előforduló különféle lakóháztipusoktól a minimalistától 

egészen a gazdagon díszített villaszerű beépítésig. 

1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Kapuvár 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 7%-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 magasnak mondható. A 

külterületeken a majorok területe számít beépítésre szánt területnek, ezen belül is Öntésmajor 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. 
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1.14.1.3 Funkció vizsgálat 

A város sajátossága, hogy intézményei közül a legtöbb belvárosi elhelyezkedésű kezdve a sort az 

egyházi épületektől, a városi közigazgatási épületeken, Lumniczer kórházon át a két Spar 

bevásárlóközpontig. Ez részben a fenti fejezetben vázolt településszerkezeti fejlődésnek köszönhető. 

Garta valós alközpontként funkcionál, történeti, városmorfológiai, funkcionális tekintetben is, ez 

kevésbé mondható el Házhely településről. A még külsőbb lakóövezetek sok esetben 

funkciószegényebbek, különösen kiemelhető ez a külterületi egyéb lakott helyek esetében 

(Kistölgyfamajor, Miklósmajor, Kistölgyfamajor). 

A város tulajdonában álló alulhasznosított, üres épületek: 

 volt szolgabíróság épülete Szt. István kir. u. 11. 

 Dr. Lumniczer S. u. 10. volt érosztály épülete 

 Iskola u. 27. volt általános iskola 

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

A városban a következő barnamezős területek találhatók: 

 volt Kapuvári Húsgyár Zrt. üzeme 

Az épület állaga folyamatosan romlik, a városnak mérlegelni kell a rendelkezésre álló eszközöket, 

amellyel a terület reorganizációját elősegítheti. Fontos kérdés az is, hogy a terület funkcióváltása 

szóba jön-e, ehhez rendezési terv módosítás szükséges lehet. 

 volt Rába gyár (részben hasznosított) 

 Kistölgyfamajor 

 Miklósmajori laktanya (állami tulajdonban) 

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 Garta magjában. A belvárosban a belső majorsági tömböt részben a volt húsgyár, résben 

lakóházak foglalják el, s fontos szerkezeti-morfológiai elem a részben pavilonos elrendezésű kórház 

telke is. A belváros déli oldalán találjuk a legsűrűbb telekrajzolatot is, ám itt tömbfeltárással lazították 

a telekstruktúrát. A település magjaiban gyakoriak a besűrűsödés jeleit mutató telektömbök is, ahol a 

telek hosszában több épületrész található egymás mögött, de gyakran a telkek is felaprózódtak. 

Különösen a házhelyi 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 (1.14–5. ábra). 
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1.14–5. ábra. Tipikus telekstruktúrák Kapuváron(belváros, Garta, külvárosok) 
(Forrás: Kapuvár város alaptérképe – az önkormányzat tulajdonában) 
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1.14.3 Az épített környezet értékei  

Kapuvár 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 Kapuvár történeti 

településnek számít. Ez az 1.14.1 fejezetben bemutatott történeti fejlődése, és annak szerkezeti 

elemei indokolják. A kisalföldi, rábaközi mezőváros beépítésének általános karaktere, a közterületek 

és a beépítés lépték-arányai, a beépítések történeti karaktere megőrzendő, átmentendő az utókor 

számára, mint ilyen a jövőbeni fejlesztések és építkezések során figyelembe veendő körülmény. 

1.14.3.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A településen mintegy 53 régészeti lelőhelyei található a helyi építési szabályzat szerint (a Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása szerint 51), ezek 

részben belterületen, részben külterületeken, ill. a majorok területén helyezkednek el, de főképpen a 

település északabbi területein. A lelőhelyek többnyire a mocsárból egykor kiemelkedő szélfútta 

dombok, ún. gorondokhoz kapcsolódnak. Ezek voltak kezdetben kizárólagosan alkalmasak az emberi 

megtelepedésre, ezért indokolt régészeti védelmük. A régészeti lelőhelyek majd a 85. sz. 

gyorsforgalmi út építésekor lépnek elő fejlesztési tényezővé, ám a tervezett nyomvonal kevés 

lelőhelyet érint a szerkezeti terv szerint. A régészeti lelőhelyek listája a város helyi építési 

szabályzatában található meg, a legfrissebb nyilvántartást a Forster központ vezeti. 

1.14.3.2 Műemlék, műemlékegyüttes 

Kapuváron három műemléket tartanak nyilván: a Fő téri Esterházy-kastély, ugyanitt a Búsuló Krisztus 

szobor és a római katolikus Szent Anna templom. A város 2004-ben elfogadott rendezési tervéhez 

készült örökségvédelmi hatástanulmány részletesen bemutatja a város építészeti 

örökségvédelmében végbement változásokat, különböző törekvéseket. Rámutatott arra, hogy a 

városban nem sikerült a népi építészeti örökség, illetve a városi polgári építészeti örökség országos 

védelmét foganatosítani, ezért a helyi védelem alá vonást javasolta.  

1.14.3.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők. Helyi védelem 

A város az örökségvédelmi hatástanulmány javaslatának eleget téve alkotta meg a 2/2006. (I.31.) 

rendeletét a városképet meghatározó épületek, építmények védelméről. Az azóta többször 

módosított rendelet meghatározza a helyi építészeti védelem alatt álló épületek építési előírásait, de 

a város egész területére vonatkozóan is városképvédelmi intézkedéseket foganatosított. A hatályos 

rendelet 27 lakóépületet véd, ezen kívül 24 szakrális szobrot, útszéli keresztet, 8 köztéri szobrot, 6 

templomot, 7 emlékművet, 11 egyéb építményt, 27 temetői sírkövet és építményt. Területi 

védelemben részesítették az izraelita temetőt.  

1.14.4 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A városképi problémák sorában megemlíthetők a szocializmus időszakának helyenként 

léptéktévesztő, idegen tömegformálású épületei (különösen a két nagyáruház), még ha ezek mára 

megszokottakká is váltak a helyi lakosság körében. Ezek átépítése, városképi illesztése városépítészeti 

igényként fogalmazható meg a jövő számára. A húsgyár tömbje történeti kialakulása miatt mára 

lakóterületekkel körülvett, ipari zárvány, amely sajátos városképi szituációt, konfliktust okoz. 

Városképi megfontolások a gyár esetleges fejlesztése, rekonstrukciója esetén szintén szóba jöhetnek. 
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Kisléptékű, ám szintén zavaró városképi konfliktusokat okoznak a pusztuló, romos házak, amely a 

város lakóterületein sokfelé előfordulnak. A Rába part városépítészeti fejlesztése, elsősorban 

zöldterületfejlesztési feladatokkal a jövő feladata, különösen a város déli területein, ahol a feltárás is 

még a feladatok közé tartozik.  

A városperemek, városkapuk kettőssége figyelhető meg Kapuváron. A nyugati és keleti városkapu 

inkább városias, különösen az utóbbi, míg az északi és déli városkapuk inkább falusiasak. Ehhez 

hasonlóan a városperemek a területek többségében jelenleg harmonikus átmenetet biztosítanak a 

város és a „természet” között. E szempontból problematikusabbak az ipari gazdasági területek, ahol 

tájképjavító fásításokkal lehetne kedvező tájképi és egyben környezetvédelem hatást elérni. 

Kapuvárnak nem egyedi műemlékei, nem műemléki városmagja adja épített értékét, hanem a 

kisvárosi települési szövet, a beépítés alföldies nyitottsága, helyi karaktere, a település sajátos 

látványvilága, a Kis-Rába folyóhoz csatlakozó beépítések szépsége, Kapuvár központjának 

közterületei és zöldfelületei, Garta városrész történelmi karaktere, és telekszerkezete. 
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1.15 KÖZLEKEDÉS 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

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. táblázat). 

 

1.15–1. ábra. Kapuvár 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 

Megyeszékhely – Győr Autópálya nélkül 49,3 km 44 perc 67 km/h 

Régió központ – Győr Autópálya nélkül 49,3 km 44 perc 67 km/h 

Főváros – Budapest M1 172,1 km 107 perc 97 km/h 

Főváros – Budapest Autópálya nélkül 191,4 km 162 perc 71 km/h 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusszal 

Központok Távolság Átlagos 
utazási idő 

Átlagos utazási 
sebesség 

Átlagos napi járatszám 
(oda-vissza) 

Megyeszékhely – Győr 50,4 km 72 perc 42 km/h 30-30; átszállással 2-3 

Régió központ – Győr 50,4 km 72 perc 42 km/h 30-30; átszállással 2-3 

Főváros – Budapest 222,0 km 250 perc 53 km/h átszállással 3-3 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége vasúttal 

Központok Távolság Átlagos 
utazási idő 

Átlagos utazási 
sebesség 

Átlagos napi járatszám 
(oda-vissza) 

Megyeszékhely – Győr 46,0 km 42 perc 66 km/h 19-18 átszállással 6-5 

Régió központ – Győr 46,0 km 42 perc 66 km/h 19-18 átszállással 6-5 

Főváros – Budapest 177,0 km 134 perc 79 km/h 9-10; átszállással 25-25 

 

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. 

Kapuvár járás területén a 85. sz. II. rendű főút halad végig, érintve a térség központját és innen éri el 

az osztrák határt. A főútvonal mellett a környező településeket a korábbiakban kialakult sugaras 

elrendeződés alapján lehet megközelíteni rendkívül rossz minőségű mellékutakon. Elsőrendű főút 

nem halad át a településen, de a 85 sz. főúton haladva könnyen megközelíthető az M1 autópálya. 

85 sz. Győr–Nagycenk II. rendű főút 

A településen belül Győri út – Fő tér – Szent István király utca neveket viseli kelet–nyugati irányban. A 

járási központ egyik főútja, 2x1 sávos aszfalt burkolatú út, amelyen meglehetősen nagy az átmenő 

forgalom. 2013-as adatok szerint ez átlagosan napi 11456 egységjárművet jelent (10184 járművet), 

ezen belül 852 tehergépjárművet. (Összevetésül: Csornán ezek az adatok mintegy 19000 E/nap, 

15000 J/nap, illetve 2742 J/nap tehergépjármű esetén.) 

8529 sz. Kapuvár–Tőzeggyármajor összekötő út 

A Damjanich utca nevet viseli a településen belül. A települést északi irányba köti be a közlekedési 

hálózatba. 2x1 sávos aszfalt burkolatú út közepes állapotban van. 
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8514 sz. Bősárkány–Kapuvár összekötő út 

Az Osli utca nevet viseli a településen belül. észak- keleti irányba teremt kapcsolatot a 2x1 sávos, 

aszfalt burkolatú út. 

8611 sz. Kapuvár–Beled–Celldömölk összekötő út 

A településen belül a Rákóczi Ferenc utca-Kisfaludy sor neveket viseli. A járási központot a Kapuvártól 

délre elhelyezkedő településekkel köti össze. 2x1 sávos, aszfalt burkolatú út, közepes állapotban. 

8601 sz. Szilsárkány–Kapuvár összekötő út 

A Babóti sor nevet viseli a településen belül.2x1 sávos, aszfalt burkolatú út. Kapuvár déli részén 

helyezkedik el (1.15–2. ábra). 

86302. sz. Kapuvár vasútállomáshoz vezető út 

A Vasút sor nevet viseli a településen belül. 1 sávos aszfalt burkolatú út, rossz állapotú. Kapuvár déli 

részén helyezkedik el (1.15–2. ábra). 

 

 

1.15–2. ábra. Kapuvár belső közlekedési hálózata 
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Kapuvár és a járási települések között a gépjárművel való közlekedés eljutási idejét és távolságát a 

1.15–2. táblázat foglalja össze. Jól látszik, hogy bármelyik településre a járásközpontból könnyen, 

gyorsan el lehet jutni. A járási települések útjainak adatait az 1.15–3. ábra mutatja be. 

1.15–2. táblázat. Járási települések elérése Kapuvárról gépjárművel 

Járás települései Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási 
sebesség 

Agyagosszergény 8,5 km 10 perc 51 km/h 

Babót 4,6 km 7 perc 39 km/h 

Beled 16,7 km 14 perc 72 km/h 

Cirák 19,0 km 15 perc 76 km/h 

Dénesfa 21,5 km 18 perc 72 km/h 

Edve 21,9 km 20 perc 66 km/h 

Gyóró 14,3 km 13 perc 66 km/h 

Himod 10,4 km 10 perc 62 km/h 

Hövej 6,9 km 7 perc 59 km/h 

Kisfalud 9,5 km 9 perc 63 km/h 

Mihályi 11,3 km 11 perc 62 km/h 

Osli 8,0 km 10 perc 48 km/h 

Rábakecöl 20,5 km 16 perc 77 km/h 

Répceszemere 27,5 km 23 perc 72 km/h 

Szárföld 7,4 km 6 perc 74 km/h 

Vadosfa 14,7 km 16 perc 55 km/h 

Vásárosfalu 20,4 km 17 perc 72 km/h 

Veszkény 7,0 km 8 perc 53 km/h 

Vitnyéd 3,5 km 4 perc 53 km/h 

 

 

1.15–3. ábra. Járási települések közútjainak hossza 
(Adatok forrása: KSH, 2013) 
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Baleseti mutatók alakulása 

Kapuvár településről és a járási településekről elmondható, hogy a baleseti mutatók az átlag közeliek 

vagy az alattiak. 2009 és 2010-ben növekedtek járási központban a balesetek száma, de 2012-re 

csökkentek (1.15–4. ábra). Ezekben az években ugrásszerűen megnőttek a személygépkocsik és 

kerékpárosok okozta balesetek száma. 

 

1.15–4. ábra. Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve 
(Adatok forrása: KSH, 2013) 

 

Motorizációs mutatók 

A település motorizációs mutatói (352 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, ahogy azt az 

életminőséget tárgyaló fejezetben is jeleztük. 

Kapuvár évente forgalomba helyezett gépjárműveinek száma alulmaradnak az országos átlaggal 

szemben, és a megyei és a régiós tendenciákkal közel azonos értékeket mutatnak. 2010-ig csökkenő, 

majd innentől növekvő tendenciát mutat országos és települési szinten is az értékek (1.15–5. ábra). 

Az elmúlt években a településen folyamatosan csökken a benzinüzemű gépkocsik aránya (2005-ben 

81%-ról 2013-ben 73%-ra) és emelkedik mind a gázolaj (18%-ról 26%-ra), mind az egyéb üzeműeké 

(0%-ról 1%-ra). Ez a tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei tendenciákkal. 

A 85. sz. főút és az összekötő utak sugár irányba ágaznak ki a település központjából, aminek 

köszönhetően a többi járási település is könnyen elérhető személygépjárművel. 
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1.15–5. ábra. Évente forgalomba helyezett gépjárművek száma 
(Adatok forrása: utadat.hu) 

 

1.15.3 Közösségi közlekedés 

A távolsági közlekedés meghatározója a távolsági autóbusz közlekedés, de a vasúti közlekedés is 

biztosítja a több megye megközelíthetőségét. A településen helyi autóbusz közlekedés is jelen van. 

1.15.3.1 Közúti 

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 Északnyugat-Magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt.-be. Kapuvár buszpályaudvara a Sport utcában található. 

A helyközi közlekedés minden járási települést elér, de a szolgáltatási színvonala eltérő. A következő 

táblázat mutatja be az egyes települések elérhetőségét. 

Helyi közösségi közlekedés: 

Kapuvár járási központban a Sereg Kapu Kft. üzemelteti a helyi járműveket. Nem a megszokott helyi 

közlekedés üzemel Kapuváron. Ehhez kapcsolódóan nincsenek mindenhol kiépített buszmegállók és a 

járművek sem tartoznak a szóló vagy a csuklós busz járműkategóriába, helyettük 8 személyes 

kisbuszok közlekednek. A járművek az Ifjúsági utca és a Vasútállomás között közlekednek. A 

menetrend össze van hangolva a vasúti menetrenddel. A járművek kb. 6 órától 19 óráig üzemelnek. A 

menetrend az iskolakezdéshez és a tanítási órák végéhez van igazítva, illetve a reggeli 

munkakezdéshez és délutáni munkavégzéshez.6 

                                                           
6
 Forrás: http://www.kapuvar.hu/informacio/kozlekedes/ 



 

 
KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat 

137  

1.15–3. táblázat. Kapuvár elérhetősége a járás településiről helyközi autóbusz járattal 

Járás települései Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Agyagosszergény 9,6 km 10 perc 58 km/h 44-44 

Babót 6,4 km 12 perc 32 km/h 14-14 

Beled 23,1 km 38 perc 36 km/h 18-15; átszállással 0-2 

Cirák 17,9 km 29 perc 37 km/h 13-8; átszállással 4-1 

Dénesfa 20,2 km 34 perc 36 km/h 11-10; átszállással 1-1 

Edve 27,4 km 44 perc 37 km/h 8-6; átszállással 3-4 

Gyóró 16,2 km 25 perc 39 km/h 12-12; átszállással 1-1 

Himod 11,4 km 17 perc 40 km/h 13-14 

Hövej 8,8 km 15 perc 35 km/h 12-14; átszállással 1-0 

Kisfalud 13,6 km 23 perc 35 km/h 17-15 

Mihályi 15,2 km 26 perc 35 km/h 17-15 

Osli 11,5 km 21 perc 33 km/h 8-10; átszállással 0-1 

Rábakecöl 30,9 km 50 perc 37 km/h 9-8; átszállással 4-4 

Répceszemere 38,5 km 56 perc 41 km/h 4-5; átszállással 5-4 

Szárföld 7,0 km 8 perc 53 km/h 38-41 

Vadosfa 18,6 km 31 perc 36 km/h 14-11; átszállással 0-1 

Vásárosfalu 25,8 km 41 perc 38 km/h 9-8; átszállással 2-4 

Veszkény 5,1 km 6 perc 51 km/h 42-45 

Vitnyéd 4,5 km 8 perc 34 km/h 53-53 

 

1.15.3.2 Kötöttpályás 

A város dél- keleti részén található a 8 vágányú állomás. A 8 sz. vasútvonal Győr- Sopron- Ebenfurth 

között közlekedik. Ez a vonal GYSEV magyarországi legfontosabb vasúti fővonala, Magyarországon kb. 

85 km hosszú. Egyvágányú, villamosított és a megengedett sebesség 100-120km/h között mozog. 

Kapuvár állomást érinti a 450a vonal, ami Kapuvár és Osli állomás között üzemelt a 12 km hosszú 

vonalszakasz. Másik megszűnt vonal a 450b vasútvonal, ami Kapuvár és Tőzeggyár között 

közlekedett. Ezek az egykori Kapuvári Gazdasági Vasút elemei voltak (1.15–6. ábra). 

 
1.15–6. ábra. A GySEV vonalhálózati térképe 
(Forrás: http://www2.gysev.hu/rolunk/137) 
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Kapuvár állomásra jellemző az időszakos jegykiadás és a felvételi épület úgy lett kialakítva, hogy a 

mozgáskorlátozottak számára is elérhető legyen a mosdó. A kapuvári állomásról természetesen nem 

mindegyik járási települést lehet megközelíteni vasúttal. A 1.15–4. táblázat foglalja össze az eljutási 

időket és távolságokat. 

1.15–4. táblázat. Vasúti elérhetőségi idők a kapuvári járásban 

Járás települései Távolság Átlagos 
utazási idő 

Átlagos utazási 
sebesség 

Átlagos napi járatszám 
(oda-vissza) 

Agyagosszergény Nincs vasúti közlekedés! 

Babót Nincs vasúti közlekedés! 

Beled 36,0 km 47 perc 46 km/h átszállással 12-12 

Cirák Nincs vasúti közlekedés! 

Dénesfa 39,0 km 51 perc 46 km/h átszállással 12-12 

Edve Nincs vasúti közlekedés! 

Gyóró Nincs vasúti közlekedés! 

Himod Nincs vasúti közlekedés! 

Hövej Nincs vasúti közlekedés! 

Kisfalud Nincs vasúti közlekedés! 

Mihályi Nincs vasúti közlekedés! 

Osli Nincs vasúti közlekedés! 

Rábakecöl Nincs vasúti közlekedés! 

Répceszemere Nincs vasúti közlekedés! 

Szárföld 5,0 km 5 perc 60 km/h 11-11, átszállással 4-5 

Vadosfa 31,0 km 42 perc 44 km/h átszállással 11-12 

Vásárosfalu Nincs vasúti közlekedés! 

Veszkény 28,0 km 88 perc 19 km/h átszállással 8-7  

Vitnyéd 8,0 km 9 perc 53 km/h 11-10 

 

A fő közösségi közlekedés Kapuváron az autóbuszos közlekedés. Vasúttal csak Kapuvártól keletre 

és nyugatra fekvő településeket lehet elérni, ami kevésnek mondható Kapuváron helyi autóbusz 

közlekedés is megtalálható, ami nem mondható hagyományosnak. Kisbuszok szállítják az 

utasokat, aminek az előnye, hogy az üzemeltetési költség viszonylag alacsony. Hátránya, hogy 

nincsenek kiépített megállók és nincs megfelelő utastájékoztatást, így a kapuvári lakosok tudják 

csak igénybe venni a szolgáltatást., mivel csak ők ismerik, hogy pontosan hol lehet felszállni a 

buszokra. 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A 85 sz. főút mentén a Győri út- Gesztenye sor- Szent István király utca mentén kerékpárút vezet az 

út egyik oldalán. A Kossuth Lajos utca-Rákóczi Ferenc utca mentén helyenként nem túl jó állapotú 

zöldsávval elválasztott aszfalt burkolatú kerékpárút vezet végig. A Damjanich u. mentén is 

kerékpárutat létesítettek, amely a Margit híd utcáig gyalogos kerékpárútként épült meg. 

A településen található Hany Istók Kerékpáros Centrum, ahol a túrákhoz 40 db kerékpárt lehet 

kölcsönözni. Ezzel is összefüggésben a város északi vonzáskörzetében új kerékpárút-hálózat létesült. 
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Ez összeköttetést biztosít az ausztriai Wallern (Valla) településig, illetve az andaui (mosontarcsai) 

hídig. 

1.15.5 Parkolás7 

Kapuvár településen van kijelölt fizetős parkolás. A díjfizető időszak munkanapokon 8-17 óra között, 

szombaton 8-13 óra között van. Vasárnaponként és ünnepnapokon ingyenes a parkolás. Két 

különleges parkoló van a településen, aminek más a díjfizető időszaka: 

 Piac tér parkolóhelyen díjköteles munkanapokon 8-16 óráig, csütörtökön 14-16 óráig. 

 Kölcsey utcán (Batthyány utca – Rába sor között) lévő parkolónál díjköteles időszak 

csütörtökön 6-13 óra között és szombaton 6-13 óra között. 

Fizetős parkolók a településen: 

 Hanság parkoló 

 Hanság parkoló (HANSÁG-COOP Zrt.) 

 Dr. Lumniczer Sándor u. 

 Kórházi parkolók 

 Piactér 

 Kölcsey u. (Cseresznye sor- Batthyány utca között) 

 Kölcsey u. (Batthyány utca –Rába sor között) 

 Szt. István király u. 

 Kis-Rába Áruház 

 Fő tér 9. szervizút 

 Deák F. u. 

 Kossuth u. 2. 

 Gesztenye sor 

 Fő tér 16. szervizút 

 Belső u. 

 Erzsébet királyné utca 

 Fő tér 2. SPAR Áruház környezete 

.  

                                                           
7
 Forrás: http://www.kapuvar.hu/informacio/parkolas/ 
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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 ivóvízzel való ellátottság tekintetében Kapuvár 100%-osnak tekinthető, az város egész területén 

elérhető ez a szolgáltatás, a népszámlálás időpontjában valamennyi lakásba be volt vezetve a 

vezetékes ivóvíz. A meglévő vízmű telep és a vízmű kutak biztonságos működést tesz lehetővé a 

városban, mely az ipari fogyasztók esetleges növekvő igényét – oltóvíz – telekhatáron belüli tározóval 

lehet megoldani. A vízmű eredetileg Kapuvár ellátására létesült, a környezőtelepülések 1988-tól 

csatlakoztak a rendszerre. A vizet nyolc mélyfúrású kútból nyerik, a kutak a Fürdő utcában található 

vízmű közelében vannak. A víz jó minőségű, vastalanításra nincs szükség. A vízbázis kapacitása kb. 

7900 m3/nap. A vízbázis sérülékeny földtani közegben helyezkedik el, ezért a vízügyi igazgatóság 

védőidom tervet készíttetett a területre, kijelölve a védőidomokat, védőterületeket.  A telepen két 

1000 köbméteres víztározó segítségével lehet a fogyasztási ingadozásokat áthidalni. A napi átlagos és 

csúcs vízigény bizonyos hullámzást mutatott az utóbbi években, vélhetően adott év 

tenyészidőszakában lehullott csapadék – öntözővíz-igény – függvényében (1.16–1. táblázat). 

1.16–1. táblázat. A vízfogyasztás adatai Kapuvári üzemmérnökség területén 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Napi átlagos vízfogyasztás 
(m

3
/nap) 

1850 1900 2050 2100 2000 2200 2100 1600 

Napi csúcs vízigény 
(m

3
/nap) 

1950 2000 2200 2300 2100 2600 2500 1900 

Bekötéssel ellátott 
lakóingatlanok száma (db ) 

4509 4549 4614 4628 4633 4753 4760 4770 

Elosztóhálózat hossz 
bekötővezetékkel (fm) 

118342 118822 119602 119770 119830 121270 121354 121354 

Szolgáltatott víz 
mennyisége (m

3
/év) 

752259 783720 818930 828670 803900 868018 835299 722946 

Az egy km-re vetített 
meghibásodások száma 
(db) 

4 7,3 5,1 8,7 10 5,9 3,75 3 

Forrás: Pannon-Víz adatszolgáltatás 

Kapuváron a háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége a KSH szerint 350 m3, az összes víz pedig 

420 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 3 km-rel, azóta 56,4 km-es a hálózat.  

A kapuvári üzemmérnökség két részre oszlik, mind a vízellátás, mind a szennyvíz-elvezetés 

szempontjából. Kapuvár a térség északi részének központja, mindkét tekintetben (1.16–1. ábra). 
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1.16–1. ábra. A Pannon-Víz Zrt. kapuvári üzemmérnökségének területe. 

Forrás: http://www.pannon-viz.hu 

 
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés 

A vízellátáshoz szorosan kapcsolódik a csatornázottság kérdése, hiszen mind a környezet 

terhelésének csökkentése, mind a lakosság komfortérzetét növeli ezen infrastrukturális elem 

megléte. Miután a város területe vízfolyásokkal szabdalt, fokozottan ügyelni kell felszíni vizek 

védelmére, melynek egyik módja a teljes körű csatornázottság elérése. Az újonnan épülő lakások 

esetében mára már teljesen természetes, hogy közcsatornával ellátott ingatlanról van szó. Kapuvár 

meglévő lakásállományára vonatkoztatva, a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba kapcsolt lakások 

aránya a 2000-es évek közepén még 88 % volt, mára ez az arány 97,2%-ra növekedett, tehát közel 
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teljesnek mondható. A csatornahálózat kiépítés legnagyobb fejlesztése még 2005-2006 között volt, 

amikor a hálózat hossza Kapuváron 18,1-ről 54,4 km-re nőtt, azóta 2008 és 2009 között csak kisebb, 

2,2 km-es növekedés történt. 

A gravitációs rendszerű csatornahálózat az összegyűjtött és elvezetett szennyvizet a helyi 

szennyvíztisztító fogadja, mely biológiai tisztítás után a teljes mennyiséget tisztítottan vezeti a Kis-

Rábába (1.16–2. táblázat). 

1.16–2. táblázat. A szennyvízkezelés adatai Kapuvári üzemmérnökség területén 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A szennyvíztelepre 
érkezett szennyvíz 
mennyisége (m3/év) 

1046499 1015323 1067570 1109662 948004 843265 1027133 916230 

Átlag (m3/nap) 2941 2778 2924 3040 2597 2304 2814 2510 

Lakossági (m3/nap) 2041 1948 2044 2130 1817 1614 1970 1757 

Közületi (m3/nap) 900 830 880 910 780 690 844 753 
Forrás: Pannon-Víz adatszolgáltatás 

A keletkezett szennyvíz mennyiségéről települési szinten a KSH szerint igen jelentős csökkenés ment 

végbe az ezredforduló óta. 2000-ben még majdnem 1,2 millió m3 szennyvizet vezettek el a 

kibocsátóktól, míg ez a szám 2011-re megfeleződött, 2013-ra pedig már majdnem csak harmada, 412 

ezer m3 volt. E csökkenésben a húsgyár bezárása is szerepet játszhatott. Az egész térség adatait 

tekintve viszont nincs egyértelmű trend, viszont jelentős ingadozások szintén történtek az utóbbi 

években (1.16–2. táblázat). 

A kapuvári szennyvíztisztítóban a következő települések szennyvizét tisztítják még: Babót, Veszkény, 

Szárföld, Osli, Öntésmajor, Vitnyéd, Hövej, Himod és Csermajor. A szennyvíztisztító a vízműhöz 

hasonlóan Kapuvár észak-keleti határában található. Az eleveniszapos rendszerű szennyvíztisztító 

első ütemét 1974-ben adták át, azóta több korszerűsítésen esett át. 2013-ra újabb, jelentős 

rekonstrukciót hajtottak végre az üzemben, amelynek révén új homok és zsírfogó ikerműtárgy, 

párhuzamos előülepítő rendszer, iszaprothasztó tornyok létesültek, felújították az eleveniszapos 

medencéket. A rothasztó tornyok révén 30%-kal kevesebb szennyvíziszap keletkezik, amelynek 

bűzhatása is alacsonyabb. 

1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A belváros és a frekventált részek felszíni csapadékvíz elvezetése zárt rendszeren keresztül működik. 

Ez kb. 15-20%-a a teljes hálózatnak. A többi 80-85% pedig nyílt árkos rendszerű, szikkasztásos 

üzemben működik. Szükséges lenne a szikkasztásos jelleg teljes megszüntetése, helyette a gravitációs 

úton történő vízelvezetés lenne a megoldás. Ennek milliárdos költségét, pályázati úton kell 

előteremteni. Kapuvár város felszíni csapadékvíz elvezetés tekintetében engedélyezési 

tervdokumentációval rendelkezik, a vízjogi létesítési engedély beszerzése folyamatban van. 

A város csapadékvizének befogadója a Kis-Rába, a Külső-Vámház-ér, a Belső-Vámház-ér, a Répce, a 

Kis-Répce, valamint a Lökös árok. A Kis-Rába, a Vámház-ér és a Répce folyamatos vízhozamú 

vízfolyás, a többi csak időszakos. A vízfolyások kezelői a Kapuvári Vizitársulat és az Észak-Dunántúli  

Vízügyi Igazgatóság.  
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A környezetvédelmi program8 szerint csapadékos években látszik meg különösen a csapadékvíz-

elvezető rendszer hiányossága, amikor a város mély fekvésű részein akut belvizes helyzetek alakultak 

ki. A legkritikusabb városrész a Kis-Rába–Külső-Vámház-ér által határolt terület. A csapadékvíz 

elvezető rendszert az Önkormányzat az útfelújítási tevékenységgel párhuzamosan, folyamatosan 

végzi a rendelkezésre álló források függvényében. 

1.16.2 Energia 

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

A Kapuváron található mintegy 80 km-nyi kisfeszültségi hálózat révén a megyei villamosenergia-

fogyasztók 2,3%-a a megawattórában mért szolgáltatott villamos energiának alig 2%-át jelenti, mely 

jórészt (91%) háztartási fogyasztót jelent. A város lefedettnek minősül, az elmúlt évek műszaki 

fejlődése magával hozta annak lehetőségét, hogy zavartalanabb szolgáltatás valósulhasson meg. 

Azonban ha folytatódik a jelenlegi trend, a fogyasztók egyre több műszaki gépet, elektronikai eszközt 

állítanak üzembe, amely a jelenlegi rendszerek terhelhetőségét erősen korlátozhatja a jövőben. A 

korábban tervezett alternatív energiák bevezetésével költségmegtakarítás érhető el, amennyiben 

hajlandóság mutatkozik a kezdeti telepítési költségek finanszírozására.  

A város villamosenergia-szolgálatója az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., amely a település 

villamosenergia-ellátását több 22 kV-os kábel- és szabadvezeték-hálózatra telepített közel 70 db 

22/0,4 kV-os transzformátorállomáson keresztül biztosítja. A legnagyobb fogyasztók egyike a 

Kapuvári Hús Zrt. volt, továbbá jelenleg a Provertha Zrt., a Cserpes Sajtműhely Kft., az LV-METAL Kft., 

a Diadal Zrt., a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. fűrészüzeme stb. Az elmúlt időszakban folyamatosan 

korszerűsítették, fejlesztették a hálózatot (kábelcserék, oszlopcserék, vezeték egyesítések), illetve a 

kapuvári alállomást, emellett több új fogyasztó hálózatra kapcsolása is megtörtént. A közvilágítás 

tekintetében 2011-ben történt kismértékű bővítés-fejlesztés, a fényforrások energiatakarékos LED-es 

izzó-cseréje egyelőre tervben van. A közvilágítás kereskedője az MVM Partner Zrt. 

A statisztikai adatok szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók száma 2008 óta mérsékelten 

csökkent, 4835-ről 4695-re (az összes fogyasztó 5200 alatt van). Ezzel párhuzamosan a szolgáltatott 

energia mennyisége is csökkent, a 2003-as 17,7 millió kWh-ról, 13 millió kWh-ra állt be az utóbbi 

néhány évben. Az összes felhasznált villamos energia mennyisége vélhetően a többször említett 

gyárbezárásoknak tulajdoníthatóan a 2007-11 közötti 32-35 millió kWh-ról 2013-ra 25 millióra 

csökkent. Vagyis ha realizálódnak a város iparfejlesztési tervei, a korábbi, jelenleg kihasználatlan 

kapacitások fedezetet nyújtanak majd jó ideig a fogyasztás-bővülésre. 

A háztartási vezetékesgáz-fogyasztók száma fokozatos növekedést mutat, az utóbbi másfél 

évtizedben majdnem duplázódott számuk, ám még mindig csak a villamosenergia-fogyasztók 

számának felét érik el. Az összes gázfogyasztó száma, nem egész 300-zal több, vagyis 2600. A 

fogyasztott gáz mennyisége a 2003-as 9,2 millió m3-ről drasztikus csökkenésen ment keresztül 2013-

ban már csak 3,7 millió volt. A háztartási fogyasztás 2004-ben ért a csúcsára, 3,6 millió m3-rel, az 

utóbbi években ez az érték 2,3 millió körül alakul. Mindezek a számok jelzik, hogy jelentős 

átalakuláson ment keresztül ez az energiaágazat, a nagyfogyasztók helyét számtalan lakossági 

kisfogyasztó vette át. A gázszolgáltatást több éve a GDF Suez Zrt. végzi.  

                                                           
8
 Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja. Kapuvár Város Önkormányzata Városfejlesztési Osztály, 2011–

2014. 
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A városban – lakótelepei révén – megtalálható a távhőellátás is, amelynek Magyarországon általában 

kedvezőtlen a megítélése drágasága, rugalmatlansága miatt. A szogáltatást a város cége, a Kapuvári 

Hőszolgáltató Zrt. végzi. A cég földgázból állítja elő a hőenergiát. Egy területen távhőtermelőtől 

vásárol hőenergiát, amelyet megújuló energiából (faaprítékból) végzi a termelést. A cégre 

vonatkoztatva az energiatermelés forrásaránya: 70% gáz, 30% megújuló energiából értékesített hő. A 

legnagyobb városi fogyasztók a közintézmények sorából kerülnek ki: Rábaközi Művelődési Központ, 

Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, Lumniczer Sándor Kórház, Városi Sportcsarnok, Berg Gusztáv 

Szakiskola. A fogyasztók száma összesen kettő híján 300, ebből 9 külön kezelt intézmény és 22 

közület, a többi lakossági háztartás. Az értékesített hőenergiára 2009-től van adat, a lakossági 

fogyasztás 2010-11-ben 11 ezer GigaJ környékén volt, 2012-13-ban viszont 10 ezer alatt maradt. A 

kiemelt fogyasztók távhőenergia-fogyasztása hasonló nagyságrendű volt, 7-9 ezer GJ között mozgott 

a második évezred második évtizedében. A Kft. folyamatosan korszerűsíti infrastruktúráját, 2009-ben 

a cég összekötötte a hőelosztó vezetékét, a megújuló energiából hőenergiát termelő, távhőtermelő 

hőközpontjával. 2011. évben a távhőrendszer rekonstrukciója történt meg, ekkor a földbe fektetett 

csővezetékek kritikus állapotban lévő szakaszait újították fel, majd 2014-ben a kritikus állapotú 

hőtermelő kazánokat cserélték le használtan vásárolt kazánokkal. A cég a következő években is 

jelentős fejlesztéseket tervez, többek között teljes kazánházi rekonstrukciót, megújuló energiára 

alapozott rendszer felépítését, kondenzációs hőtermelők beépítését, a távhővezetékek és kémények 

rekonstrukcióját. 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

A városban már több példát is találunk megújuló energiaforrások használatára. A termálfürdőhöz 

kapcsolódóan megépült társasházi lakásokban termálhőt használnak a fűtésre, de a termálvizet 

közvetlenül is a lakásokba vezették.  

A termálvízzel kapcsolatosan az a probléma, hogy a külterületen található, korábban fűtési célokra 

használt városi termálkút (K84) jelenleg nem üzemeltethető, így a termálstrandot a szomszédos 

kertészet területén található másik termálkút (K61) vizével táplálják, amely tulajdonosa a Flóra 

Gyógyfürdő és Lakópark Kft. A városi termálkút adatai (a vízbázis azonos a két kút esetében, tehát a 

víz jellemzői azonosak): 

• Nyári vízfelhasználás: 200 l/p, 280 m3/d 

• Téli vízfelhasználás: 600 l/p, 840 m3/d 

• Éves átlag: 204.400 m3 

• Vízbázis: 1761 m talppontmélység 

• kitermelhető vízmennyiség: Q=800 l/min, t=62°C 

A szélerőművek telepítésére előrehaladott tervek vannak a városban, azonban az országos kvóta 

miatt ezek megvalósítása egyelőre nem lehetséges. A nap energiáját egyedileg, épületekre telepített 

napkollektorok és napelemek révén használják. Az önkormányzat több előkészített tervvel is 

rendelkezik napenergia hasznosítására. 

Fontos tényező még a biogáz. Ahogy fentebb említettük, biogázt termelnek a kapuvári 

szennyvíztisztító szennyvíziszapjára alapozva, illetve a miklósmajori szarvasmarha-tenyészet almos és 

hígtrágyáját felhasználva is, amely fejlesztések mind nemrégiben valósultak meg. 
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1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények közül a bölcsőde, a gartai és a lakótelepi tagóvoda, illetve az 

inkubátorház rendelkezik energiatanúsítvánnyal. 

A városháza energetikai korszerűsítése – amelynek keretében napelemeket is szerelnek az épületre – 

egy nyertes pályázat révén e munka írásának idején kezdődött meg. Ugyancsak pályázati forrásból 

korszerűsítették az óvoda két épületét. A városközpont megújítás keretében a Rábaközi Művelődési 

Központ és a városháza épületét is felújították. Ennek köszönhetően előbbi épületben a 

távhőenergia, utóbbi esetében a gázfelhasználás csökkent jelentős mértékben. 

1.16.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 

építmények) 

Kapuvár város területén a Magyar Telekom többfajta vezetéses és mobil technológián alapuló 

szolgáltatást nyújt: vezetékes telefon, vezetékes Internet, vezetékes IPTV, mobil telefon, mobil 

Internet. A térség kábel TV szolgáltatója a Magyar Telekom leányvállalata, a Vidanet Zrt. (9024 Győr, 

Orgona u. 10.). A cég hálózata a város teljes területét 100%-ban lefedi. A hálózat nagy része E.ON 

kisfeszültségi oszlopsoron, kisebb része alépítményben található. A hálózaton jelenleg analóg és 

digitális kábeltelevízió, internet és telefon szolgáltatás vehető igénybe. 

A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy távbeszélő vonalakkal ellátott lakások száma-aránya 

csökkenőben van, ugyan 2012-13 között újfent növekedést mutattak a számok: 86%. A kábeltelevízió 

elterjedtsége fokozatosan növekszik, ma már a lakások 70%-ában megtalálható. Ugyanez 

elmondható az internetre, amely – ugyan korábbi évekből nincs adat – ma már 56%-os elterjedtségű. 
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ellátandó helyi 

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, a környezeti elemek szennyeződésének megszüntetését, illetve a szennyezés 

megelőzését (Kapuvári Városszépítő Egyesület, Öntés Jövőéért Alapítvány, korábban: Kertbarát Kör).  

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. Kapuvár Városára vonatkozóan 2001-ban készült el az első program, 

amelyet rendszeresen felülvizsgáltak (2003, 2005, 2007, 2009), majd 2011-2014-os időszakra 

megtörtént a környezetvédelmi program újraalkotása. 

Az alfejezetek többsége az érvényben lévő környezetvédelmi program, hatályos területrendezési terv 

és a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltárás (2012) c. 

dokumentum alapján a környezetre vonatkozó, a városra és a tágabb térségére is érvényes 

legfontosabb megállapításokat foglalják össze. A sugárzás védelem kérdéskörét relevancia hiányában 

nem tárgyaljuk. 

1.17.1 Talaj 

A talaj a földkéreg legkülső, termékeny rétege, a földi élet egyik alapja, a növényeket ellátja 

tápanyagokkal, vízzel, megköti és átalakítja az anyagokat. Védelméről kötelességünk gondoskodni. A 

város talaját veszélyeztető forrásokat három csoportba sorolhatjuk: mezőgazdasági hulladék, 

kommunális hulladék, ipari hulladék. 

Az első kategóriába az állattartó telepek talajszennyező hulladéka tartozik. A második kategóriába a 

Kapuvár–kistölgyfapusztai bezárt hulladéklerakó telep és a szennyvíztelep sorolható, mint szennyező 

forrás. A harmadik kategória a keletkező ipari természetű veszélyes hulladékokat foglalja magába. 

Talajszennyező hulladék az állattartó telepek esetében a szerves trágya, potenciális veszélyt jelent a 

talajra és a talajvízre a tárolt hígtrágya, hiszen földmedrű tározókban van elhelyezve. Veszélyt jelent 

akkor is, ha nem megfelelően van hígítva. Az elhullott tetemek nem megfelelő elhelyezése szintén 

talajszennyező forrás. Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 71/2003. (VI.27.) FVM 

rendelet szabályozza. Kapuvár város közigazgatási területén az állati hulladék begyűjtését, szállítását 

és kezelését az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. végzi szerződés szerint.  

A talaj védelme szempontjából megemlítendő, hogy a város közigazgatási területét két lelőhely érinti, 

mindkét nyersanyaglelőhely bányatelekkel védett, hatályos, kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi 

tervvel rendelkezik: 

- Kapuvár I. - tőzeg, lápföld jogosított cég: FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. 

- Babót IV. – kavics jogosított cég: ASDAG Kavicsbánya és Építő Kft. 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása 

szerint az elmúlt öt évben rendkívüli környezetszennyezés Kapuvár város közigazgatási területén nem 

történt. A termőföld védelme érdekében a földhivatal szakhatósági eljárás keretében juttatja 
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érvényre az ágazati jogszabályokban előírtakat. Ennek megfelelően az engedélyezési eljárás alá eső 

tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb 

minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történhet. 

Termőföldet más célra csak kivételesen lehet felhasználni, átlagosnál jobb minőségű termőföldet 

más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. Az 

igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek  

Magyarország a felszíni vizeket illetően jellegzetesen tranzitország, ami azt jelenti, hogy a 

vízkészletek mind mennyiségileg, mind minőségileg döntő mértékben függnek a szomszédos 

országokban tett beavatkozásoktól. A magyarországi folyók vízkészlete csaknem teljes egészében 

(96%-ban) külföldről származik. 

A felszín alatti vizek Magyarország stratégiai jelentőségű készletét adják, hiszen az ország vízellátása 

95%-ban ezekre támaszkodik, és ez az arány magasabb, mint a legtöbb európai ország mutatója. A 

felszín-közeli talajvizek a települések környezetében azonban általában szennyezettek. 

A Kis-Rába vizét egy ponton mechanikusan szűrik a városban. A környezetvédelmi program szerint a 

folyóba került kerti hulladék okoz folyamatosan problémát. Vízminőségi kárelhárításra 2006–2010 

között három esetben volt szükség a Kis-Rábán, mely szennyezések a kapuvári szennyvíztisztító telep 

többletterhelése, illetve karbantartási munkák okoztak. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

Győr-Moson-Sopron megye területén levegőminőségi mérőállomás Sopronban, Győrben, 

Mosonmagyaróváron és Sarródon működik, Kapuvári mérési adatok közvetlenül nem állnak 

rendelkezésre. Kapuvár levegőminőségét alapvetően a közlekedési eredetű és a fűtési eredetű 

légszennyező anyagok határozzák meg. Ősszel és tavasszal ehhez párosul még az avar- és kerti 

hulladék nyílt téri égetése. Ezen a téren pozitív eredménynek számít a Rekultív Kft. – a korábbi 

szolgáltató – által évente október és december hónapok között – az őszi lombhullás idején – végzett 

4 hétvégén házhoz menő avarhulladék gyűjtés a településen előre meghirdetett módon. A házaknál 

összegyűjtött, és a Szolgáltatónak átadott primer hulladék mennyisége évről-évre emelkedik. 2011. 

évben mindösszesen 65 700 kg avar elszállítására került sor. A levegő terheltsége az avar 

elszállításával egyre jobban csökken, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásának is 

köszönhető. További javulás érhető el a levegőtisztaság terén a Sopron és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Rendszer keretén belül megvalósuló szelektív hulladékgyűjtéssel. Ma ehhez 

kapcsolódóan már az STKH Kft. végzi az avargyűjtést.  

Az ipari szennyezőknél a szigorú környezetvédelmi előírások betartása miatt a technológia 

korszerűsítése, egyes üzemek bezárása jelentett levegőterhelés-csökkentést az elmúlt években. A 

Kapuvári Hús Zrt. a termelés újraindítása esetén válhat ismét jelentős szaghatást okozó szennyezővé. 

Kapuvár vonatkozásában a levegő minőségét illetően mérési adatok nem állnak rendelkezésre, a 

légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú 

melléklete szerint Kapuvár a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” 

sorolandó, tehát a SO2, NOX, a CO az F zónacsoportba, a szilárd anyag az E zónacsoportba tartozik. A 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
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határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklete alapján az E csoportba azon 

területek tartoznak, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

felső és az alsó vizsgálati küszöb között van; F csoport pedig azon területek, ahol a levegőterheltségi 

szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

A fenti ismereteket figyelembe véve megállapítható, hogy Kapuvár területének levegőminősége 

nitrogén-oxidokkal, kén-dioxiddal és szén-monoxiddal gyengén szennyezett, szálló porral közepesen 

szennyezett. A minősítés nem mérésen, hanem a zónabesoroláson alapul. Az OKIR származtatott 

adatai szerint például a NOX-ek kibocsátása folyamatosan növekedett, 2013-ban 16 tonna volt 

(megjegyzendő, hogy az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

közlése szerint ugyanez az érték 24,7 tonna volt). Szálló por értékéről nem áll rendelkezésre adat. 

A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program több célt határoz meg az üvegházhatású gázok, valamint a 

levegő minőségével kapcsolatban. A helyi önkormányzatok számára a levegőminőség védelmével 

kapcsolatban a következő feladatokat tartalmazza, melyek Kapuvár vonatkozásában is lényegesek: 

- A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok teljesítése, elsősorban a kis 

tüzelőberendezésekkel kapcsolatban. 

- Szennyezés nélküli, vagy a legkisebb levegőszennyezést okozó megoldások előnyben részesítése 

a közlekedésfejlesztést, iparfejlesztést érintő önkormányzati döntések során. 

- Lakosság folyamatos tájékoztatása. 

A Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott egyéb feladatok Kapuvár Város 

Önkormányzatát nem érintik, mivel a település területe nem tartozik azon csoportba, akiknek 

levegőtisztaság-védelmi intézkedési programot, valamint szmogriadó tervet kell készítenie. 

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés  

A városban e szempontból a 85. sz. fűútvonal átkelő szakasza jelenti, ahol különösen a 

nehézgépjárművek okozta zaj és rezgés terheli a lakosságot és az épületek állapotának gyorsabb 

amortizációjához is hozzájárul. Az üzemi zajforrások – vasút, ipari park – nem mondhatók túl 

jelentősnek. Előbbi esetében a vasútvonal villamosítása évtizedek óta jelentősen enyhített a 

problémán, az üzemek pedig a lakóterület szélén helyezkednek el. Újraindítás esetén itt újfent a 

húsgyár léphet elő komolyabb konfliktusforrássá. 

Jelentős problémát okoznak a szórakozáshoz, szabadidő-eltöltéshez kapcsolódó zajforrások. Az 

újonnan létesített üzemi és szabadidős zajforrások esetén a jegyzőhöz zajhatárérték megállapítás 

iránti kérelmet kell benyújtani, majd az engedélyezett határértéket be kell tartani. Jelenleg ez alapján 

25 zajforrást tartanak nyílván. A településen zajbírságot még nem róttak ki. A településen készült 

helyi zajvédelmi rendelet, azonban a tervezetet még nem fogadták el. 

1.17.5 Hulladékkezelés  

A településen a hulladékszállítási közszolgáltatást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, miután a város csatlakozott a Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz.  

A településen a KSH adatai szerint mintegy 400 lakás – vélhetően döntően nem vagy csak 

időszakosan lakott lakások – nincs bevonva a rendszeres hulladékgyűjtésbe, a 4391 népszámlálási 
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lakásmennyiség mellett 3980 volt ez az érték. Az összes elszállított települési szilárd hulladék 

ingadozást mutatott az utóbbi évtizedben. A 2006-os 3300 tonnáról 2008-ra 4400 tonnára, majd 

átmeneti csökkenés után ismét 4000 tonnára nőtt a mennyiség, majd 2013-ra 2500 tonnára esett 

vissza, amelynek okaként részben a szelektív hulladékgyűjtést lehet megjelölni, részben pedig a 

hulladékgyűjtésbe bekapcsolt fogyasztók számának visszaesését. Ugyanis a lakosságtól elszállított 

hulladék hasonlóan ingadozott, a 2012-es 3500 tonnáról 2013-ra 2100 tonnára esett vissza, a 

szolgáltatásba bevont lakások száma pedig 2009 után esett vissza kétszázzal a fent említett értékre. A 

szelektív hulladékgyűjtésre a KSH-nál 2011-től van adat, jóllehet a közszolgáltatás annál jóval régebbi, 

ekkor az összes fogyasztó bekerült a rendszerbe. Az elszállított szelektíven gyűjtött hulladék 

mennyisége esetében 2011-2012-ben 100-110 tonnáról lehet beszélni. A szolgáltató adatai szerint 

2007-2008-ban mintegy 40 tonna volt az évi mennyiség (papír és műanyag), míg 2009-től 15-20 

tonnát mértek, már három anyagfajtában, az üveget is beleértve. 

1.17.6 Vizuális környezetterhelés 

Vizuális környezetterhelésről olyan esetben beszélhetünk, amikor bizonyos épített, vagy emberi 

beavatkozás hatására létrejött tájelemek látványa zavarólag hat közvetlen, vagy tágabb 

környezetükre. Gyárkémények, hírközlési tornyok, magasházak, víztornyok, bányák hatása 

távolabbról is érzékelhető, míg a közművezetékek, és nagyméretű földművek döntően közvetlen 

környezetükben zavaróak. Kapuvár esetében nagy jelentőségű, távolról érzékelhető zavaró vizuális 

elemről nem beszélhetünk. 

1.17.7 Árvíz- és belvízvédelem 

Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a település belterületén a Hansági 

szakaszmérnökség kezelésében a Kis-Rába és a Vámház-ér, külterületen pedig a Répce, a Kis-Rába és 

a Vámház-ér vehető figyelembe az árvízvédelem szempontjából, azonban a villámárvíz 

veszélyeztetettség igen csekély, nagyvízi medernek pedig egyik sem számít. A Kis-Rába magas 

vízvezetésű csatorna, belvíz befogadó funkciója nincs, vízutánpótlása folyamatos. A belvízelvezetés 

tekintetében a város déli határában, a Babóti határcsatorna részöblözetében lép fel időről időre, itt 

nem megoldott a belvízelvezetés, a korábbi mezőgazdasági felszín-átalakítási munkálatok miatt.  

1.17.8 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák  

A települések fejlesztése, illetve fejlődése, építése, működése és fenntartása jelentős környezeti 

problémák forrása lehet. E problémák adódhatnak a települési és területi funkciók kialakításából, a 

létesítmények okozta alapvető környezeti változásokból, illetve számos esetben a település 

létesítményei maguk is környezetterhelő forrásokká válhatnak. A települési környezetben 

leggyakrabban előforduló főbb környezeti problémák származhatnak az építési tevékenységből, a 

beépítési módból, a településfenntartással és -üzemeléssel együtt járó terhelésekből, 

szennyezésekből. 
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1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM 

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 Kapuvár nagyobb déli területe az első-második 

fokozatba tartozik, viszont Öntésmajor 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. 35) 

 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A településen alábányászott területek, barlangok és pincék nem találhatók, ezért ezek tárgyalását 

mellőzzük. 

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 Kapuvár is 

megtalálható. E területen azonban feltehetően nem a lejtős tömegmozgások okozhatnak problémát, 

hanem az egykori lápi- és mocsaras felszín után hátramaradt talajok állékonysága, talajvízproblémák 

stb. 
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1.18–2. ábra. Rendszeresen belvízjárta területek. 
(Forrás: Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve http://gis.teir.hu/rendezes_gyms_trt_ov/) 

 

1.18.1.2 Földrengés veszélyeztetett területei 

A Kisalföld síkvidék, nagyszerkezeti, földrengéses törésvonalak területét nem érintik, tehát ez a 

megállapítás illik Kapuvár és térségére is (1.18–3. ábra). Forrásaink azonban nem egyöntetűek ebben 

a tekintetben. Egy másik elemzés szerint a Kapuvári-síkon a földrengések veszélye súlyos, ahol a 

kistájon belül a kistáj 50%-a alacsonyabb földrengés-veszélyes fokozatba tartozik (1.18–4. ábra). 

 

1.18-3. ábra. Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 
(Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/images/001.png) 
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1.18–4. 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 (1.18–5. és 6. ábra). 

 

1.18–5. ábra. Az árvízveszély mértéke Magyarország kistájaiban 
(Forrás: Szabó J. et al. Természeti veszélyek Magyarországon. Földrajzi Értesítő 56. (2007) 1-2. p. 23) 



 

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

154  

 

1.18–6. ábra. A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon 
(Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés Magyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság http://vmkatig.hu/KEK.pdf) 

 

1.18.2.2 Belvízveszélyes, mély fekvésű területek 

 

1.18–7. ábra. Rendszeresen belvízjárta területek. 
(Forrás: Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve http://gis.teir.hu/rendezes_gyms_trt_ov/) 
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A város területének északi, öntésmajori része rendszeres belvízjárta terület, itt beépítésre szánt 

terület a megyei területrendezési terv szerint csak kivételesen jelölhető ki (1.18–7. 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 
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1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY  

A Teir adatbázisa szerint Kapuváron egy tőzegbánya működik. A területen kavics, homok és agyag 

előfordulásával is kell számolni, ezek különösen akkor kerülhetnek a figyelem középpontjába, ha a 

gyorsforgalmi-út építés eléri Kapuvárt is. Ez esetben a tájvédelmi szempontok figyelembevételével 

kell a bányanyitásokat engedélyezni. Felhagyott bányáról nincs adat. 

A város 2011-ben készült környezetvédelmi programja ugyanakkor két helyrajzi számon tüntet fel 

bányát, az említett, Florasca Kft. által működtetett tőzegbányát, és a Babót IV jelű kavicsbányát. 
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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. 

Ezen negatív hatások ellen 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: 

 Az első a közlekedési kereslet csökkentése, ennek megoldása többek között a jelenlegi 

városszerkezetet átalakítva, több kisebb központtal rendelkező, úgynevezett policentrikus 

városszerkezet létrehozásában rejlik (Kapuvár méretű kisvárosok esetében kevésbé releváns). 

 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 

(amelyeknek pozitív egészségügyi hatásai sem elhanyagolhatóak!) 

Kapuvár településen fent említett lehetőségek közül a települési alközpontok adottak, ezeknek 

azonban nincs jelentős kereskedelmi és szolgáltató funkciója. A közösségi közlekedés a város 

belterületén belül jelenleg korlátozottan életképes, alig-alig versenyképes más közlekedési módokkal 

szemben, csak a busz–vasút relációban, a tanuló és munkavállalói ingavándorforgalmat tekintve tud 

jelen lenni a településen. A városban kisbuszokkal biztosítják a helyi közlekedést, ami valamilyen 

szinten környezetkímélőbb közlekedési forma, mint nagy buszokkal való kiszolgálás. A települési 

kerékpáros közlekedési morál és arány infrastruktúrától függetlenül mindig is magas volt Kapuváron, 

itt az infrastruktúra hálózatos fejlesztésével további javulást lehet remélni a klímabarát közlekedés 

terén. Ha az emberek biztonságos és kijelölt kerékpáros útvonalon közlekedhetnek, szívesebben 

választják ezt az utazási formát. 
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
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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. Kapuvár, mint a Rábaköz két valódi városának egyikének esetében az 

fogalmazható meg, hogy a kedvező országon belüli fekvés, a pozitívnak mondható szomszédsági 

hatások – Ausztria közelsége, Sopron közelsége, a megye egészének dinamikus gazdasága – miatt 

tudta tartani városhierarchiában elfoglalt pozícióját, előrelépés nem történt, de hátralépés sem. A 

város szocializmusban leépülő intézményrendszere – elsők között megszüntetett járási tanács, és a 

járási szinthez kapcsolódó intézmények – mára stabilizálódott, a gazdaság relatív pozíciótartása 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 turizmus 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 

Kapuvár népessége az országos trendeknek megfelelően az 1980-as népszámlálás óta viszonylag 

egyenletes ütemben fogy. A népességcsökkenés ütemére sem a nagyobb gyárbezárások, sem az 

ausztriai munkalehetőségek kiszélesedése nem volt érdemi hatással, a rendszerváltozás utáni 

évtizedben tapasztalt némileg nagyobb ütemű fogyás mérséklődött a második évezred első 

évtizedére. Kapuvár egyelőre kimaradt a megyében – elsősorban a nagyobb városok környezetében 

tapasztalható bevándorlási boom-ból. A jelentős, átlagosnál erősebb fokú elöregedés mellett a 

felsőfokú végzettségű népesség nagy arányú növekedése érdemel figyelmet, ugyanakkor az 

elvándorlás elsősorban a fiatal képzett rétegeket érinti, jelezve, hogy számukra kevés a munkahely a 

városban. Jelentős társadalmi konfliktusok nincsenek, mindez a társadalmi-gazdasági fejlettségnek, 

illetve az egyik irányban sem kiugró vándorlási különbözetnek is betudható. A város identitása erős, 

azonban a Hanság és a Rábaköz potenciáljait tekintve ez a terület tovább erősíthető. 

2.1.3 Gazdaság 

A kapuvári gazdaság szerkezetében jelentős változások történtek az utóbbi évtizedben. A város 

korábbi nagyfoglalkoztatói (húsgyár, Rába) válságba kerültek, leépültek és megszűntek. Előbbi 

esetében a termelési hagyomány továbbvitele és feltámasztása markáns városfejlesztési szándék, 

utóbbi esetében kis- és középvállalkozások viszik tovább a termelési profilt a városban. A város 

sikeresen váltott szerkezetet, a munkanélküliség a gazdasági válság idején sem szökött az egekbe, a 

korábbi monisztikus gazdasági szerkezetet egy több lábon álló struktúra váltotta fel. Ez tovább 

szilárdítható, a város fejlesztési elképzelései ebbe az irányba mutatnak. Mindazonáltal az utóbbi 

évtizedben jelentős számú munkahely szűnt meg a városban, ezzel összefüggésben az Ausztriába 

ingázók száma megnövekedett, különösen az EU-csatlakozás után. Mindezen körülmények miatt a 
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munkahelyek szakképzett munkaerő-hiánnyal küzdenek, amely a bővülés lehetőségeit igencsak 

bekorlátozza. 

2.1.4 Táji és természeti adottságok 

A táj arculata az utóbbi időben jelentős változáson ment keresztül. Változásoknak számos forrása 

van: így többek között a változó klimatikus viszonyok, a gazdasági szerkezet átalakítását szolgáló 

antropogén beavatkozások, a megváltozott társadalmi–gazdasági infrastrukturális keretek is 

hozzájárultak a táj arculatának változásához. 

A tájképvédelmi területen a táji természeti adottságoknak megfelelő művelődési ágak megtartása 

kiemelt feladat. A tervezett fejlesztéseket kapcsolatosan tájhasználati konfliktusok kerülhetnek 

előtérbe az M 85 autópálya megépítése kapcsán, valamint az ipari park fejlesztésével kapcsolatosan. 

A tőzeges területeken kánikula esetén komoly veszélyt jelent a keletkező talajtűz. 

2.1.5 Zöldfelületek 

A település közel 40 hektárnyi zöldterülettel rendelkezik. A belvárosban jelentős az intézményi 

zöldfelületek aránya, ugyanakkor a zártsorúan beépült belvárosi lakóterületen alacsony a zöldfelületi 

fedettség. Az alacsony beépítési százalék miatt a kertvárosok zöldfelületi fedettsége kedvező. A 

települési zöldfelületi rendszeréből több helyütt hiányoznak a zöldfelület mozaik rendszerét 

összekötő zöld folyosók. 

Sajátos lineáris eleme a zöld felületi rendszernek a Kis-Rába. A biológiailag aktív vízfelület jelenleg 

csak korlátozottan képezi integrált részét a zöldfelületi rendszernek. A külvárosi szakaszokon 

elsősorban az ökológiai szerepe érvényesül, a belvárosban - a zöldfelületi létesítmények kiépítésének 

hiányosságai miatt - korlátozottan szolgál rekreációs célokat is. A város átszellőztetésében a folyó 

kiemelkedő szerepet kap. 

A zöldfelületi funkciók bővítésével a város zöldfelületi rendszerének minőségi színvonala tovább 

emelkedhet. 

2.1.6 Épített környezet 

Kapuvár az elmúlt EU-s tervezési időszakban két-három olyan összefüggő városfelújítási pályázatot 

valósított meg, amely a belváros szebbé tételét célozta meg; környezetrendezési, környezetfejlesztési 

és épületfelújítási munkálatok folytak a város középpontjában. Ez a funkcióbővítő jellegű 

városrehabilitáció emelte a belváros használati értékét. Ugyanakkor az épületek – középületek – 

megújítása, korszerűsítése terén további teendők maradtak, itt a magánszféra segítése is igényként 

fogalmazható meg. A város az elmúlt időszakban felismerte, hogy fontos a helyi épített örökségének 

védelme, és megalkotta az erre irányuló szabályzást. A rábaközi – kisalföldi – mezőváros építészeti 

karaktere fontos érték, amely a turisztikai vonzerők közé is bekapcsolható. Az épített környezet – az 

ingatlanpiaci mechanizmusokkal a háttérben mindig fontos indikátora a helyi társadalom 

életszínvonalának. 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 



 

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

162  

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 

A 85. sz. főút átmegy a városon. Az átmenő forgalom egy része teherforgalom, ami 

forgalombiztonsági és környezetvédelmi problémát jelent. 

A 85 sz. főút és az összekötő utak sugár irányba ágaznak ki a település központjából, aminek 

köszönhetően a többi járási település is könnyen elérhető személygépjárművel. Ennek a szerkezeti 

sajátosságnak köszönhetően, azonban a települések közötti kapcsolat is csak Kapuvár központján 

keresztül tud bonyolódni. Szükség lenne a központot elkerülő vonalakra. Kapuváron több kijelölt 

fizetős parkoló található, ami megoldást jelenthet a parkolási problémákra. 

A fő közösségi közlekedés Kapuváron az autóbuszos közlekedés, minden járási települést el lehet 

érni, de eltérő szolgáltatási színvonallal. Emellett Kapuváron helyi autóbusz közlekedés is 

megtalálható, ami nem mondható hagyományosnak. Kisbuszok szállítják az utasokat, aminek az 

előnye, hogy az üzemeltetési költség viszonylag alacsony. Hátránya, hogy nincsenek kiépített 

megállók és nincs megfelelő utastájékoztatás, így a kapuvári lakosok tudják csak igénybe venni a 

szolgáltatást, mivel csak ők ismerik, hogy pontosan hol lehet felszállni a buszokra. Vasúttal csak 

Kapuvártól keletre és nyugatra fekvő településeket lehet elérni, ami kevésnek mondható, ugyanakkor 

a vasút így is az elővárosi, illetve interurbán közlekedés fontos eszköze lehet a városban. 

A település fő útjai mentén (85 sz. főút, Damjanich utca, Rákóczi Ferenc utca) kerékpárút vezet végig. 

Ennek ellenére nem teljes kerékpáros hálózat, ezért szükség lenne több települési kerékpáros 

kapcsolat kiépítésére. 

 

2.1.8 Közművek 

Kapuvár infrastrukturális ellátottsága átlagos.  

A vezetékes ivóvíz ellátottság teljeskörűnek mondható. A felszíni vizek védelme érdekében a 

csatornázottság különösen fontos szerepet kap. Ennek köszönhetően a közműolló folyamatosan 

záródik, mára már 10 % alatt van. A szennyvíztelepen biológiai tisztítás folyik a teljes tisztított 

mennyiség a Kis-Rábába kerül. A térség többi településéhez hasonlóan a csapadékvíz elvezetés terén 

jelentkeznek a legkomolyabb problémák. 

Kapuváron az energiaellátás jelenleg minden fogyasztó számára biztosított. A fogyasztói szokások 

megváltozásával azonban a jelenlegi rendszerek terhelhetősége valószínűleg erősen korlátozódik fog. 

A kapacitásbővítés alternatív energiaforrások bevonásával is elérhető, erre vonatkozóan már 

fogalmazódtak meg fejlesztési elképzelések. 

A vezetékes földgázhasználat felhasználása a statisztikák szerint teljes egészében fűtési célokat 

szolgál. Az egyes városrészek fejlesztése kapcsán a gázhálózat bővítésére a településrendezési 

tervben foglaltak szerint van lehetőség. 

A távbeszélő fővonalak számában nincs jelentős eltérés a Kapuvárhoz hasonló települések átlagától, 

a mobilszolgáltatók előretörése miatt fejlesztési igény nem jelentkezik. 
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2.1.9 Környezetvédelem 

Kapuváron talajterhelési szempontból az állattartó telepek a bezárt hulladéklerakó-telep és a 

szennyvíztelep jelentkezik pontszerű tartós terheléssel.  

A település közigazgatási területén belül két bányaterületét is található melyek műszaki üzemi tervvel 

rendelkeznek. 

A fejlesztési elképzelések megfogalmazásakor és megvalósításakor különös tekintettel kell eljárni a 

felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében. A felszínközeli talajvizek a település környezetében 

különösen érzékenyek. 

Levegőtisztaság mérés nincs Kapuvár területén. A gazdasági szerkezet átalakulásának köszönhetően 

érezhetően csökkent az ipari jellegű szennyezés mértéke. További javulás várható a közlekedési 

hálózat fejlesztésével, az M 85-ös autópálya megépítésével. Ugyanezen fejlesztések a közlekedési 

zajterhelés értékét is jelentősen csökkenthetik. 
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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 egyik hosszú távon egyre problematikusabbá váló folyamata a csökkenő lakosságszám és az 

ezzel járó elöregedés. Ez mind inkább 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 célja ezen állapotértékelés függvényében nem lehet más, mint a népességfogyás fékezése, 

megállítása, 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 városban érezhetően szerepet kapott az ausztriai munkavállalás, ennek mértékét ugyanakkor fékezi 

az, hogy a várossal határos osztrák térségek – Fertőzug – ausztriai és burgenlandi viszonylatban is 

fejletlenebb területnek számít. Ezzel együtt Kapuváron nem okozott munkaerőpiaci sokkot a patinás 

üzemek – húsgyár, Rába – bezárása, sőt a helyi vállalkozók helyenként hiányát látják a szakképzett 

munkaerőnek. 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 Kapuvár helyzete országosan igen kedvezőnek mondható, lakossága nagy átlagban jó 

életszínvonalon él, ez győri, soproni összevetésben is megállja a helyét. Sőt, ha a város lehetőségeit 

nézzük, a kapuvári önkormányzat rendelkezik azokkal a fejlesztési potenciálokkal, amelyek a jövő 

szempontjából bizakodásra adnak okot. 
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése 

 

3.1.2.1 A település településhálózatban betöltött szerepének SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeség 

 Stabilizálódó településhálózat 

 Foglalkoztatási szerep 

 Szűk vonzáskörzet Sopron és az osztrák határ 
közelsége miatt 

 Hiányos közintézményi hálózat: bíróság, 
közjegyőség hiánya 

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 

 Gyarapodó értelmiség 

 Óvodai, bölcsődei ellátás színvonala 

 Nincsenek jelentős szegregátumok a 

településen 

 Nincsenek nagy társadalmi térbeli 

különbségek 

 Tradicionális kisalföldi kisváros – kedvező 

társadalmi atmoszféra 

 Népesség csökkenése, elöregedés 

 Nincs 24 órás sürgősségi betegellátás 

 Fiatalok elvándorlása 

Lehetőség Veszély 

 Iskolák fejlesztése 

 Felnőttképzés 

 Fiatalok számára otthonteremtési 

támogatás, foglalkoztatás-fejlesztési 

kezdeményezések 

 Fiatalok számára szórakozási lehetőségek 

bővítése 

 Népesség további csökkenése, elöregedés 

 A kvalifikált munkaerő elvándorlása, fiatalok 

további elvándorlása 

 Területi szegregáció felerősödése, 

városrészek leromlása 
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3.1.2.3 A gazdaság SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeség 

 Több lábon álló gazdaság 

 Kereskedelmi egységek száma, színvonala 

 Nincs környezetszennyező ipar 

 Alacsony munkanélküliség 

 Képzett munkaerő 

 Vállalkozások száma magas, összetétele 

kedvezőbb (nagyfoglalkoztatók jelenléte) 

 Turisztikai adottságok 

 Szénsavfürdő, termálfürdő 

 Mezőgazdasági területek ellátottsága, jó 

minősége 

 Termelési, élelmiszeripari hagyományok 

 Ipari park, inkubátorház működése 

 Az önkormányzat aktív helyi 

gazdaságfejlesztő tevékenysége 

 Osztrák munkavállalás miatt helyi 

munkaerőhiány 

 Magas szintű szállások hiánya 

 Komplex turisztikai kínálat hiánya 

 Szakképzési rendszerre kisebb a helyi 

ráhatás 

Lehetőség Veszély 

 Élelmiszeripari hagyományok kiaknázásának, 

a biogazdálkodásnak a támogatása 

 Megújuló energiák kiaknázása 

 Szénsavfürdő és termálfürdő 

továbbfejlesztése 

 Munkahelyek további csökkenése 

 Az osztrák munkaerőpiac további képzett-

munkaerőt elszívó hatása 

 Az elkerülő-út építésének elhalasztása 

 

3.1.2.4 A táji- és természeti adottságok SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Jelentős termál és gyógyvíz kincs 

 Hanság természeti területei, Nemzeti Park 

 A történeti tájhasználat jelentősen 
visszaszorult 

 Szántó és erdőterületek relatív magas 
aránya a Hanságban 

 Részben kihasználatlan természeti 
adottságok a turizmusban, helyi identitás 
erősítésben (Kis-Rába, Rába folyó) 

Lehetőségek Veszélyek 

 A történeti tájhasználattal 
összeegyeztethető termelési módok, 
gazdálkodási formák (ökogazdálkodás) 
elterjesztése 

 Helyi védettségű területek országos 
védettség alá helyezése 

 A gyorsforgalmi út fejlesztésével megváltozó 
táji karakter és tájhasználat 

 Felszín alatti vízkészletek sérülékenysége nő 
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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 

 Összefüggő zöldfelületi rendszer hiánya 

 Kis- Rába, mint zöldfolyosó 
kihasználatlansága 

 Lakóterületi zöldfelületek ellátatlansága, 
minőségi problémái 

Lehetőségek Veszélyek 

 Ökológiai zöldfolyosó kialakítása a Kis-Rába 
mentén 

 A gyorsforgalmi út megépülésével a jelenlegi 
85-ös út visszaépítése, szomszédos 
zöldfelületeinek összekapcsolásával 

 Intézményi zöldfelületek fejlesztése és 
bekapcsolása 

 Lakóterületi fejlesztésekkel a zöldfelületek 
csökkenése 

 Idegenforgalom fellendülésével a 
konfliktuspontok száma megnő 

 

3.1.2.6 Az épített környezet SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeség 

 Karakteres belvárosi településkép 

 Mezővárosi épített örökség 

 Belváros funkciógazdagsága 

 Nyugalmas kisvárosi környezet 

 Majorok falusias nyugalma 

 A város fejlesztésének gyakorlatilag nincs 

földrajzi korlátja (de: a városi szétterülés 

nem kívánatos) 

 Kis-rába karakteres partszakaszai 

 Sétálóutca hiánya 

 Környezetbe nem illeszkedő, romló állapotú 

tömbházak 

Lehetőség Veszély 

 Belvárosi rehabilitáció folytatása, az elkerülő 

út megépítése után a belváros közlekedési 

rendszerének újragondolása 

 A magánerős fejlesztések, örökség-

fejlesztések támogatása, ösztönzése 

 Sétálóutcák kialakítása 

 Karaktervesztés 

 Városszéli kereskedelem erősödése révén a 

belváros funkcionális leépülése 
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3.1.2.7 A közlekedés SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Ny-K kapcsolat megfelelő (85 sz. főút), 
emellett sugárirányú kapcsolatok a város 
központjából 

 Ny-K irányú kerékpáros kapcsolat jó 

 Kerékpáros Centrum van a településen 

 Győr közelsége 

 M1 közelsége 

 Távolsági autóbusz-közlekedés Győr-
Kapuvár, megfelelő járatsűrűség 

 A 85. sz. főút átmegy a városközponton 

 Nagy az átmenő teherforgalom a városon 

 Vasúti közlekedéssel kevés járási települést 
lehet megközelíteni 

 Helyi autóbusz közlekedés van a 
településen, de kisbuszokkal szolgálják ki a 
várost 

 A megállók lefedettsége alacsony 
színvonalú, az utastájékoztatás és az 
akadálymentesítés alacsony színvonalú  

 Kerékpáros közlekedésben hiányoznak a 
térségi kp. kapcsolatok, a települési kp. 
kapcsolatok, az utak minősége helyenként 
nem megfelelő  

 Járdák rossz állapota 

Lehetőségek Veszélyek 

 A megállók korszerűsítése 

 Kerékpáros közlekedés fejlesztése (Táncsics 
Mihály utca, Rábacsanakutca-Osli utca, 
Veszkényi utca) 

 Elkerülő út építése (M85) 

 A vasút népszerűségének fellendítése 

 Kerékpár tárolók elhelyezése 

 Átmenő teherforgalom további növekedése 

 A helyi buszok kapacitása csökkeni fog 

 Az utak állapotának további romlása 
 

 

3.1.2.8 A közművek SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Kedvező infrastrukturális ellátottság 

 Szennyvízhálózat kiépítettségének javulása, 
közműolló további szűkülése 

 Csapadékvíz és belvízelvezetés 

 Távfűtés kedvezőtlen társadalmi megítélése 

Lehetőségek Veszélyek 

 Csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése  Közműfejlesztési projektek nem komplex 
módon valósulnak meg 

 

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 

 Több iparterület a várostestbe van 
ékelődve, amely konfliktusokat idéz elő a 
lakófunkciójú városrészekkel 

Lehetőségek Veszélyek 

 Épületek energiaigényének csökkentése 

 Alternatív energia hasznosításának 
növelése: termálvíz és szélenergia 
kihasználásával 

 Ipari területek növekvő 
környezetszennyezése 

 Felszíni és felszín alatti vizek szennyezése 
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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. 

A húsgyár területének tervezett hasznosításának meghiúsulása, a terület további leromlása, csakúgy 

mint az újrainduló, rosszabb esetben környezetterhelő tevékenység közelpes-magas kockázatot 

jelent a település számára. 
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3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

 

3.1–1. ábra. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata 

 

  



 

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

172  

3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 

 

3.2.–1. ábra. Kapuvár 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 

Kapuvár Integrált Városfejlesztési Stratégiája négy városrész-típust határozott meg, ezektől mi sem 

térünk el: Kapuvár, Garta, Házhely és a majorok. Utóbbiak közül Öntésmajor egyéb belterület, 

Kistölgyfamajor, Földvármajor, Miklósmajor és Patyiház külterületi lakott hely. Az IVS nem kísérelte 

meg térképen ábrázolni a városrészeket, mivel a határaik már nehezen megállapíthatók. A 3.3–1. 

ábrán mi erre kísérletet tettünk. Házhely városrész elhatárolása nem problematikus, a Damjanich 

utcai teleklábak mentén, a húsgyár, illetve a Kis-Rába, Osli út által jól elhatárolható.  

Garta valóban problematikusabb, itt a mapire.eu honlapon található kataszteri térképeket 

használtuk, ahol a két, korábban különálló közigazgatású város határai láthatók. Garta és Kapuvár 

határa különösen a 85. sz. főút mentén nem állapítható meg teleklábak vagy utcavonalak mentén, 

ezért e helyen többnyire utcavonalakra egyszerűsítettük a mai határokat. E térképi elhatárolás tehát 

jelzésértékű, Kapuvár és Garta szerves összenövésének, vagy az ipartelepeknek a szétvágása 

valójában nem indokolt, erre ezért itt pl. akcióterületi lehatárolást építeni nem lehet. 

Kapuvári IVS-ének sajátossága, hogy az akcióterületek lefedték az egész központi belterületet, ezért 

fentiek kapcsán – a történelmi városrészek pontos elhatárolása híján – az önkormányzat 93/2014. 

(V.29.) ÖKT határozatában foglalt megerősítés után a KSH ezekre szolgáltatta városrészi adatait. Így 

alább mindkét felosztás szerint elemezzük a város területi tagozódását (3.3–2. ábra). 
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3.3–1. ábra. Kapuvár történelmi városrészei 
(Forrás: Google Maps) 
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3.3–2. ábra. Kapuvár városrészei – IVS akcióterületei 
Jelmagyarázat: 1: Belváros 2: Kapuvár ÉNY és Házhely, 3: ÉK-i gazdasági terület 4: Turisztikai-gazdasági terület 

5: Lakótelep 6: Kapuvár DNY és Garta 7: Iparterület 8: DNY-i gazdasági terület 9: NY-i perem, tartalék 
üdülőterület 10: északi perem, illetve Öntésmajor, további majorok 

(Forrás: Kapuvár IVS) 

 

3.3.1.1 Kapuvár településrész 

A térképen zöld színnel jelzett terület többféle funkciójú, szerepű városrészt foglal magába. A szűk 

értelemben vett Belváros a városháza, a kapuvári múzeum, a kórház és a kereskedelmi, pénzügyi 

szolgáltatások, a városi piac, illetve több oktatási intézmény telephelye. A beépítés jellemzően egy-

két emelet magasságú történeti korú épületekkel, néhány 1970-es évekbeli foghíjbeépítéssel, illetve 

több reprezentatív 1990-es években épült társasház is meghatározza a vároképet. Ezek mellett 

háromemeletes, 1960-70-es években épült – a városházához és az azt körbevevő parkhoz keletről 

csatlakozó – tömbös jellegű beépítés is előfordul. Szintén itt található a városi művelődési központ 

épülete, amelyhez a 85. sz. út túloldalán – egykor a kastélypark szerves részeként – a Rába-palota 

épülete csatlakozik. Sajátos módon, itt közvetlen közelségben két Spar szupermarket is működik.  
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3.3–1. kép. Képek a belvárosból 

 

Ezt a városias beépítésű részt kisvárosias, kertvárosias gyűrű veszi körül, amely a húsgyárat 

elválasztja a településközponttól. Az IVS belváros lehatárolása (3.3–2. ábra – 1-es terület), ennél 

valamivel tágabb, magába foglalja a kapuvári húsgyár területét, az előbb említett kertvárosias 

lakóterület északi részét, illetve az Osli–Veszkényi út kereszteződésében elterülő, központi helyzetű 

temetőt is.  

A húsgyár a tervezés időszakában üresen állt, tehát barnamezőnek tekinthető, jóllehet ismertek és 

erősek a város szándékai a termelés újraindítására és a  
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3.3–2. kép. Képek a húsgyárról 

 

A temető választja el a belvárostól a város egyetlen igazi lakótelepét, ahol több ütemben épültek fel a 

házak egy víztoronyt magába foglaló park keretezéseként (2. ábra – 5-ös terület). A lakótelepi házak 

mellett itt található a Berg szakiskola, a Széchenyi általános iskola és egy szupermarket is. 

  

  

3.3–3. kép. Képek a lakótelepről 

 

A belvárost – szűk és tág értelemben is – sűrű, illetve ritkább beépítés egyaránt jellemzi. A 

nagyvárosias beépítéssel a temető, a húsgyártól nyugatra elterülő tömbbelső tágas zöldfelülete áll 

kontrasztban. 
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A várost – és annak főképp szűk értelemben vett kapuvári részét – keletről, északkeletről intézményi-

ipari övezet keretezi. Az iparterület a gartai vasútállomástól kiindulva a 85. sz. főút északi oldaláig, a 

volt Rába futómű gyárig, illetve a Kapuvári Ruhaipari Zrt. telephelyéig terjed. Az ipari parkhoz 

nyugatról csatlakozik a Sport utcai sporttelep. Északkeleten pedig a termálfürdő, a kemping, a Hany 

Istók kerékpáros centrum, ezek keleti szomszédságában a Nádasdy park, továbbá a Kapuvári 

Kertészet Kft telephelye található, több kisebb cég mellett. Az iparterület, illetve a turisztikai tömb és 

a kertészeti tömb külön-külön akcióterületnek számított az IVS-ben. 

  

  

3.3–4. kép. Képek az északkeleti turisztikai-gazdasági területekről 

 

A 3.1–2. ábrán 2-essel jelölt terület Házhelyet olvasztja egybe Kapuvár településrész északi–

északnyugati lakóövezetével, ehhez hasonlóan a 6-os számmal jelölt terület Gartát olvasztja egybe a 

déli lakóövezetekkel. Kapuvár településrész lakóövezeteinek funkcióellátottsága alacsony, de nem is 

okoz ez problémát a város méreteit figyelembe véve. A lakóterületek között nem lehet megfigyelni 

jelentős státuszbeli különbségeket, társadalmi szegregációra a lakóterületek képe alapján nem lehet 

következtetni. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a népesség elöregedéséből fakadó leromlás, 

slumosodás, illetve a pontszerű megújulás jegyei egyaránt megfigyelhetők. Fontos karakter-elem – 

amely a lakóterület értékét növeli – a Kis-Rába vízfolyása, amelynek partját a déli részeken jobban be 

lehetne vonni a közterületekbe, sétányosítással, helyenkénti feltárással. A lakóterületekbe néhol 

intézményi épületek, itt-ott kevésbé rendezett területek ékelődnek. 
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3.3–5. kép. Képek Kapuvár északi és déli lakóterületeiről 
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Közlekedési szempontból az egész városban barrier hatást okoz a 85. sz. főút várost átszelő szakasza, 

emellett a déli lakóterületek szempontjából némi elszigeteltséget okoz, hogy a Kis-Rábán át gyenge a 

kapcsolat Garta városrésszel. Gyalogosan a Pátzay iskolai átjáróig, autóval a Kossuth Lajos utcai Szent 

Anna hídig kell kerülni északi irányban, vagy déli irányban a vasúton túl a Zrínyi utcánál lehet 

megközelíteni Gartát. 

 

3.3.1.2 Garta településrész 

Garta eredetileg a mai Rákóczi utca mentén kiépült, lényegében egyutcás település volt, amely a 

Kapuvárral való összenövés során vált összetett településszerkezetűvé. Mai területét tekintve 

funkciókkal gazdagon ellátott, a város rendőrkapitánysága, sportpályája, buszpályaudvara, vasúti 

állomása is itt található, emellett általános iskolák, orvosi rendelők, idősek klubja, és több 

vendéglátó, illetve kereskedelmi egység is alközponti jellegét erősíti. A településrész központja 

településmorfológiailag is érzékelhető, a gartai templom környezetében városiasabb, sőt emeletes 

beépítés is előfordul, illetve a korábbi eredetet jelző hosszabb szalagtelkek is jól láthatók a város 

kataszteri térképén. Az épített örökség körébe tartozó házak több helyen sajnos rossz állapotban 

vannak, de akad stílusos újjáépítés is. Ezek mellett új beépítések is előfordulnak a főutcai házsorban, 

a településperemen pedig újonnan épülő lakóutcát is találhatunk. 
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3.3–6. kép. Képek Gartáról 

 

Közlekedési szerepe a közösségi közlekedésben jelentős tehát, emellett a déli irányú átmenő 

forgalmat is bonyolítja Babót és Mihályi irányába. A város ipari parkja is részben a történeti Garta 

területén található. 

  

3.3–7. kép. Képek az ipari parkból 

 

3.3.1.3 Házhely településrész 

Házhely relatíve kicsiny településrész, az IVS akcióterületeinek sorában nem is tekintették külön 

városrésznek, pedig településszerkezetileg jól elválik a környező városrészektől, igaz sajátosságaiban 

nem különbözik lényegesen. Karakteradó eleme az 1991-ben felszentelt Sarlós Boldogasszony 

temploma, amely a településrész közepén helyezkedik el. Emellett orvosi rendelő és óvoda, de a 

kerékpárút mellett újonnan épült vendégház is található a városrészben. Az épületek állapota a többi 

lakóterülethez kapcsolódóan változatos, és foghíjtelkek is előfordulnak még. 
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3.3–8. kép. Képek Házhely településrészből 

 

3.3.1.4 Majorok 

A majorok a földesúri, uradalmi gazdálkodás folyományaként jöttek létre, többségük 19. századi 

előzményekkel rendelkeznek, tehát az Esterházyak, illetve Berg Gusztáv igazgatásának idejéből. A 

majorok a földek megművelését segítettek, általuk a földeken dolgozók könnyebben tudták ellátni 

napi munkájukat. A majorok egészen a Hanság lecsapolásáig fontos szerepet játszottak. Az uradalmi 

gazdasági rendszer részeként a majorokat és más gazdasági egységeket (cukorgyár, húsgyár, 

kendergyár, fővonali vasútállomások) összekötő, egészen az 1950-es évekig bővülő Kapuvári 

Gazdasági Vasút működött, amelynek a sínmaradványai helyenként még a városban is láthatók. 
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A majorok közül Öntésmajor a legnagyobb, község-szerű településrész, ahol az adatok szerint 88 

lakás és 153 lakó élt 2011-ben. A település legfontosabb funkciója a Fertő-Hanság Nemzeti Park által 

működtetett Hanság élővilága kiállítás. Ezt eredetileg 1981-ben hozták létre, majd állagromlás miatt a 

múzeum 2004-ben bezárt. Az újranyitás EU-s támogatású felújítási projekt segítségével 2012-ben 

történt meg. Emellett a településen étterem, egykori tanteremből kialakított kápolna és orvosi 

rendelő található. A majorban elvétve új, és felújított házakat is láthatunk, ennek ellenére még sok a 

beépítetlen terület, ilyen például a bezártnak tűnő szövetkezeti italbolt körüli térség is. 

A többi majornak ma is alapvetően mezőgazdasági funkciója van, ez legnyilvánvalóbb Miklósmajor 

esetében, itt a KSH Helységnévtár adatai szerint 12 lakás van és 24 lakó. Ugyanez a szám 

Földvármajor esetében három lakás és két lakó, Kistölgyfamajor esetében pedig 20 lakás és 4 lakó, 

Patyiház két gátőrházában pedig 2 lakás és 4 lakó. 

Miklósmajorban a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. nagyüzemi szarvasmarha-tartást folytat, amelyhez 

kapcsolódóan 2010-ben a vidékfejlesztési program támogatással biogázüzemet is létesítettek, több 

más korszerűsítés végrehajtása mellett. E majorban található még a határőrlaktanya üresen 

árválkodó épülete is. 

  

  

3.3–9. kép. Képek Öntésmajorból és Kistölgyfamajorból 

 

3.3.1.5 Városrészi adatok statisztikai elemzése 

Ahogy említettük a KSH a kapuvári IVS által lehatárolt területekre, városrészekre szolgáltatta a 2011-

es népszámlálási adatokat. Öntésmajor adatait láthatóan a 10. területhez sorolták, népességszáma és 

lakásainak száma a fent közöltekkel egyenlő (3.3–1. táblázat). 
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3.3–1. táblázat. Kapuvár városrészeinek statisztikai adatai 

Mutató 
megnevezése 

Kapuvár 
összesen 

1. 
városrész 

2.  
városrész 

3. 
városrész 

4. 
városrész 

5. 
városrész 

6. 
városrész 

7. 
városrész 

8. 
városrész 

9.  
városrész 

10. 
városrész 

Külterület 

Városrészek neve  Belváros Házhely+ÉNY 
ÉK 

gazdasági 
terület 

Turisztikai 
terület 

Lakótelep Garta+DNY Iparterület 
NY-i 

perem 
Üdülőterület Öntésmajor Majorok 

Lakónépesség száma 10495 1526 2779 11 82 1297 4399 142 63 

A kijelölt 
területre nem 

áll 
rendelkezésre 

adat 

153 43 

Lakónépességen 
belül 0-14 évesek 
aránya 

13,7 14,3 14,1 27,3 12,2 9,4 14,0 35,2 22,2 7,2 14,0 

Lakónépességen 
belül 15-59 évesek 
aránya 

61,9 62,5 61,3 54,5 56,1 69,2 60,4 59,2 55,6 53,6 72,1 

Lakónépességen 
belül 60-X évesek 
aránya 

24,4 23,3 24,5 18,2 31,7 21,4 25,6 5,6 22,2 39,2 14,0 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 
az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

15,4 10,9 17,8 0,0 8,7 13,0 15,7 19,0 5,7 24,4 48,4 

Felsőfokú 
végzettségűek a 25-
X korcsoport 
arányában 

13,0 18,1 9,6 28,6 18,8 14,3 13,3 12,5 19,0 3,2 0,0 

Lakásállomány (db) 4381 752 1049 3 76 606 1704 44 19 88 40 

Alacsony komfort 
fokozatú lakások 
aránya 

5,5 3,2 6,7 0,0 0,0 0,3 7,0 6,8 0,0 12,5 25,0 

A komfort nélküli, 
félkomfortos és 
szükséglakások 
aránya a lakott 
lakásokon belül 

3,7 2,2 4,7 0,0 0,0 0,3 4,9 7,0 0,0 

 

7,7 5,9 

Egyszobás lakások 
aránya a lakott 
lakásokon belül 

4,3 8,8 3,0 0,0 0,0 1,4 4,7 2,3 0,0 0,0 5,9 

Rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon (15-59 
évesek) belül 

32,2 29,8 32,9 16,7 26,1 29,4 33,4 33,3 28,6 

 

35,4 41,9 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon belül 

8,7 6,0 10,4 0,0 6,5 5,6 9,2 13,1 2,9 7,3 35,5 

Foglalkoztatottak 
aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

61,7 65,0 61,5 75,0 72,0 64,7 59,7 66,3 60,5 52,5 58,8 

Foglalkoztatott 
nélküli háztartások 
aránya 

34,7 34,2 35,1 0,0 29,7 30,6 36,3 16,3 28,6 49,2 36,8 

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási 
csoportokban 
foglalkoztatottak 
aránya 

46,9 39,2 53,8 16,7 40,5 45,6 45,8 42,1 42,3 67,9 40,0 

A gazdaságilag nem 
aktív népesség 
aránya 
lakónépességen 
belül 

53,5 51,6 55,0 45,5 51,2 45,6 55,1 59,9 57,1 62,7 51,2 

Munkanélküliek 
aránya 

7,0 6,8 6,5 0,0 7,5 7,2 7,7 0,0 3,7 7,0 4,8 

Tartós 
munkanélküliek 
aránya (legalább 360 
napos) 

4,1 3,7 3,9 0,0 2,5 4,0 4,8 0,0 0,0 3,5 0,0 

Forrás: KSH adatközlés, 2011-es népszámlásás 
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A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a leginkább elöregedett településrész Öntésmajor, s 

különösképpen a többi major területén élő néhány tucatnyi lakosság. A gazdasági területeken élők a 

turisztikai terület kivételével inkább fiatalosabb szerkezetűek, míg a lakóterületek értékei a városi 

átlagot hozzák. Érdekes módon a lakótelepen mind a fiatal, mind az időskorúak aránya átlag alatti. 

Mindezekkel összefüggésben Öntésmajorban a legrosszabbak az oktatási adatok, mind alapfokú, 

mind felsőfokú végzettségűek arányát tekintve. A belváros adatai jobbak ezen a területen, míg az 

északi lakóterületeké rosszabb. Leszámítva azt, hogy az egyszobás lakások terén a belvárosnak van 

városi átlagot kétszeresen meghaladó mutatója (ez a történelmi épületállomány jelenlétével 

magyarázható), a státuszmutatók terén inkább az északi, északnyugati, illetve a déli lakóterületek 

bírnak átlag feletti mutatókkal (alacsony végzettség, alacsony presztízsű foglalkozási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya) viszont munkanélküliségi adatok itt is átlagosak. 

Összességében tehát megállapítható, hogy egyértelműen, több mutató tekintetében szegregációt, 

illetve jelentős társadalmi különbségeket mutató városrész Kapuvár területén a nagyobb 

lakóterületeket tekintve nincsen. Öntésmajor népessége elöregedés és ezzel összefüggésben lévő 

mutatók (alacsony végzettség, rosszabb lakásmutatók) tekintetében tűnik ki. A lakótelep népessége 

többnyire átlagos jellemzőket mutat, elöregedés, státuszromlás egyelőre nem mutatható ki. 

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 összesen négy szegregáció szempontjából érintett terület volt 

elkülöníthető, amelyből három erősen leromlott, de még nem szegregált területnek, és egy 50 főt 

meghaladó lakosságszámú szegregált területnek lett minősítve. A város átlaga e mutató tekintetében 

ebben az időpontban 13,8% volt. Szegregátumnak egy terület minősült a város déli részén az Ady 

Endre és Széchenyi utcák által közrefogott tömb, egy veszélyeztetett terület pedig az Öntésmajorban 

volt megtalálható. 

Az ITS tervezésének folyamatában a KSH 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 együtt a város átlaga is csökkent az indikátor mutatót tekintve (8,7%). 
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Ezek alapján Kapuváron a Honvéd utca környezete bizonyult szegregátumnak, illetve a Kossuth–Jókai 

utcák tömbje szegregációval veszélyeztetett területnek (3.3–3. ábra). A területek mutatóit részletezi 

a 3.3–2. táblázat. 

3.3–2. táblázat. A szegregátumok statisztikai adatai. 

Mutató megnevezése Kapuvár 
összesen 

1. 
szegregátum 
(Honvéd u.-

tól északra a 
Szabadság u. 

mindkét 
oldala) 

2. szegregátum 
(Jókai M. u. - 

Bercsényi M. u. 
- Rákóczi F. u. - 
Vörösmarty M. 

u. - Névtelen 
u.) 

Lakónépesség száma 10495 100 83 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,7 21,0 18,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,9 65,0 61,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,4 14,0 20,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

15,4 55,4 41,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

13,0 0,0 5,4 

Lakásállomány (db) 4381 21 31 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 5,5 9,5 3,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

32,2 58,5 45,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

8,7 43,1 31,4 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 61,7 41,8 53,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,7 51,9 37,0 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

46,9 71,4 51,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

53,5 67,0 62,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 7,0 15,2 6,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

4,1 3,0 6,5 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

3,7 10,0 3,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,3 5,0 25,9 

Forrás: KSH adatközlés, 2011-es népszámlásás 
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3.3–3. ábra. Kapuvár szegregátuma és szegregációval veszélyeztetett területei. 
(Forrás: KSH, 2011-es népszámlálás) 

 


