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HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1.

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK

1.1.1. A település helye a településhálózatban
Nagycenk település a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megye keleti határán
fekszik. Része a Soproni járásnak. Közlekedésföldrajzi helyzete roppant kedvező, hiszen
közvetlenül a Győr-Sopron összekötő 85. számú főút és a Sopron-Balaton összekötő 84. számú
főút mentén fekszik. A település mellett halad el az építés alatt álló Győr-Sopron M85
gyorsforgalmi főút, melynek csomópontja lesz a település felé. Emellett áthalad a településen a
GySEV 8 sz. Győr-Sopron vasútvonala és a 15. számú Sopron-Szombathely vasútvonala. A
településről ezeken a kapcsolatokon felül Hidegség felé a 8525. jelű állami mellékút, Fertőboz
felé pedig a 85811. jelű állami mellékút ad összeköttetést.

forrás: openstreetmap

A település területe 19,46 km2.
A települést északról Kópháza, Fertőboz és Hidegség települések, keletről és délről Pereszteg
nyugatról pedig Auszria, azaz az országhatár határolja.
Nagycenkről a Győr-Moson-Sopron megyeszékhelye, Győr 80 kilométerre, a másik megyei jogú
város Sopron 12 kilométerre a vasi megyeszékhely, Szombathely pedig 60 kilométerre található.
A környező kisebb városok Kőszeg 37 Sárvár és Csorna egyaránt 44 Kapuvár 26
Mosonmagyaróvár pedig 80 kilométerre találhatóak.
Közúton Győr 1 óra alatt, Sopron 13 perc, Szombathely 50 perc alatt elérhető.
A vasúti közlekedés tekintetében szintén nagyon kedvező helyzetben van a település.
Budapest vasúton 3,5 óra, Győr 1 ó 45 perc, Szombathely 2,5 óra, Sopron 30 perc alatt elérhető.
A főváros Budapest 207 km-re fekszik a településtől, közúton mintegy 2 óra alatt elérhető a
településről. A környező országok fővárosai Pozsony közúton 100 km-re fekszik, amely 1 óra 25
perc alatt elérhető, Bécs 86 km-re van Nagycenktől, ezt az utat autóval közel 1 óra 10 perc alatt
tudjuk megtenni.
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a térség vasúthálózata

Földrajzi helyzete szerint a település a nyugat-magyarországi peremvidék Sopron-Vasi-síkságán
helyezkedik el. Felszíni vizeit az Arany-patak és az Ikva-patak gyűjti és vezeti a Fertő csatornáiba.
A kistáj éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. Uralkodó szélirány: É-i, ÉNy-i, DNy-i.
1.1.2. Térségi kapcsolatok
Nagycenk a Nyugat-Dunántúli Régióban, Győr-Moson-Sopron megyében fekszik. A régió
településszerkezete vegyes képet mutat, Győr-Moson-Sopron megyére a közép- és
nagytelepülésok fejlettsége, a kistelepülésok relatív fejletlensége, illetve az aprófalvas
településterületek kisebb kiterjedése jellemző.
A Nyugat-dunántúli régiót 657 település alkotja (2014), amelyből 30 települési jogállású (4,5%).
A települési 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 települései (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) az utóbbi
népszámlálási évtizedben növelték népességüket a bevándorlási pozitívum miatt, illetve 2013ban a megye nagynagyközségei közül Lébény is városi címet kapott. A régió társadalmigazdasági életében, a lakossági szolgáltatások biztosításában meghatározó jelentősége van a
megyékben központi szerepet betöltő nagytelepülésoknak (Győr, Szombathely, Sopron,
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Mosonmagyaróvár)

1.1.3. A település szerepe az országos és térségi településhálózatban
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK) értelmében a
településstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet biztosító településhálózatok kialakulása,
valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése. Mindezek szem előtt tartásával az OFTK
olyan funkcionális térségeket határoz meg, amelyek a jövőben egy-egy, nemzeti szinten is
jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, integrálódva a nemzeti
szintű társadalmi és területi munkamegosztásba.
Az OFTK-ban a hatékonyabb, a hazai sajátosságokra épülő fejlődést szolgáló térszerkezet
kialakítása, meghatározása során Nagycenk
- a gazdasági-technológiai magterületek,
- a túlnyomóan települési funkciójú területek, valamint
- a turisztikai funkciójú területek
szerepkörével érintett.
Emellett a település része a fejlődő és jól prosperáló határmenti térségnek is.
Nagycenk egy olyan országosan is jegyzett autonóm térség része, amelynek kiaknázásával
jelentős eredményeket érhet el a település.
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Az OFTK térszerkezeti jövőképe
Sopron közelségére tekintettel ki kell emelni, hogy 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.
A településnek már most országos jelentőségű turisztikai funkciója van. A jelentős turisztikai
potenciál mellett Nagycenk és térsége még jó mezőgazdasági adottságú terület is. Továbbá
meglévő és jelenleg épülő közlekedési összeköttetései arra predesztinálják, hogy egy
intenzívebben fejlődő gazdasági zóna aktívabb részesévé váljon.
Az OFTK szerint a határtérségek speciális elhelyezkedése, két fontos egyedi szempont
érvényesítését teszi szükségessé a fejlesztések tervezésekor. A határok és a határmenti
együttműködések egyrészt lehetőséget biztosítanak a szomszédos országok gazdasági,
infrastrukturális rendszereihez való kapcsolódásra, a határon belüli és túli lakosság közötti
kapcsolatok ápolására. Ezekkel a lehetőségeket kihasználva, a határon átnyúló hatás
maximalizálásával erősíthető Magyarország makroregionális csomóponti szerepe.
Az országhatár közelsége ugyanakkor, a lehetőségek mellett, hátrányt is jelent. A
határtérségekre, az ország központi területeihez, hálózataihoz képest peremhelyzetből adódóan
történelmileg jellemző bizonyos fokú lemaradás, marginalizálódás. E hatások kompenzálása,
azaz a határtérségek közvetlen, kiemelt, felzárkóztató fejlesztése is a határmenti fejlesztések
fontos célja.
Az OFTK a településhálózati struktúrát ábrázoló képén is látható, hogy elhelyezkedését tekintve
Nagycenk a Sopron körüli agglomerálódó zóna része.
Ezáltal tud kapcsolódni a Sopronban és az agglomerációban tetten érhető gazdasági, iparágikörzetbeli szinergiákhoz.
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Az OFTK településhálózati jövőképe
Nagycenk Sopron vármegye részeként – ahogy szociográfiájában Soproni Elek nevezte, a
„kultúrsarok” – a Bécs–Budapest fejlődési tengelybe tartozva igen fejlett mezőgazdaságra épített
településeiben számottevő ipari fejlődést produkált. Emellett a motorizáció és a kiterjedő ingázási
lehetőségek és Ausztria közelsége révén a térségben sincs jelen igazán foglalkoztatottsági,
munkanélküliségi probléma.
A településhálózati sajátosságok meghatározásában a táj viszonylagos egysíkúsága, ahol
nincsenek nehezen átjárható domborzati akadályok, a 19. század folyamán rögzült út és
vasúthálózat, illetve az osztrák–magyar határvonal futása bizonyult meghatározónak. Nagycenk
esetében nagyon fontos tényező volt a település megerősödésében a vasútépítések és a
kereskedelmi útvonalak hatása. Szűkebb környezetében Nagycenk, mikroregionális szerepkörrel
rendelkezik.
1.2.

ATERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
VIZSGÁLATA

1.2.1. Országos Területfejlesztési Koncepció (97/2005. (XII. 25.) OGY határozat)
Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó
tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a
területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az
ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára.
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
Az Országos Területfejlesztési Koncepció Nagycenket és térségét aprófalvas vidéki térségbe
sorolja.
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Az aprófalvas vidéki térségek vidékfejlesztés szempontjai, valamint nemzeti prioritásai
„Magyarország alapvetően vidékies típusú ország, valamennyi vidéki térségilehatárolás (pl.
OECD) szerint az ország területének túlnyomó többsége vidéki térségnek minősül
tájhasználatában, gazdaságában és népességi jellemzőiben. Az elmúlt évtizedek trendjei
hazánkban – összhangban az agrár- és élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlyának
csökkenésével – általában a vidéki térségek leértékelődéséhez vezettek. Számos vidéki térségünk
válságba került, népessége elvándorol vagy elöregszik, a mezőgazdaság és élelmiszerfeldolgozás népességeltartó képessége alacsony, és ennek szerepét a gazdasági diverzifikáció
egyelőre nem tudta pótolni. Átfogó stratégiára épülő vidékpolitikai fordulatra van szükség a
település-vidék kapcsolatok megújításával, a falvak, tanyák gazdasági létalapjának
megerősítésével, a vidék érték alapú fejlesztési lehetőségeinek felismerésével.”
A vidékpolitika funkciói
A fenti szakpolitikai keretekbe illeszkedő vidékpolitika funkciója a vidéki térségek fenntartható
fejlődésének biztosítása, melynek elemei:
- A táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az
ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség javítása.
- Egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és –ellátás.
- Megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára.
Vidékpolitikai jövőkép
Gazdasági funkciójukban megerősödött, a működő és fejlődő helyi gazdaságra, benne az európai
többfunkciós, ökoszociális funkciókat (tájfenntartás, természeti erőforrások és biodiverzitás
megőrzése, népességmegtartás és foglalkoztatás) teljesítő, jó minőségű, egészséges
élelmiszereket előállító mezőgazdaságra és azzal szoros kapcsolatban lévő élelmiszerfeldolgozásra épülő, közösségeiben megújult, a helyben lakóknak perspektívát nyújtó, minőségi
életfeltételeket biztosító vidéki települések és térségek.
Átfogó vidékpolitikai célkitűzések
- Település-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre
alapozva.
- Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése.
- Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe
illeszkedő fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, a helyi
gazdaságfejlesztése.
- A vidéki munkaerő, különösen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők
megtartásának és megtelepedésének támogatása. A vidékfejlesztés beavatkozási térségei
10
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Általános jellemzők által kijelölt vidéki térségek.
Speciális táji, környezeti problémák, adottságok alapján kijelölt vidéki térségek.
Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező vidéki térségek.
Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségi problémák.
Helyi, térségi, vidékfejlesztési együttműködések.

Az Országos Területfejlesztési Koncepció továbbá Nagycenket és térségét jó mezőgazdasági
adottságú területbe sorolja.

Az OFTK kiemelten kezeli a Tájfenntartó mezőgazdaság, mezőgazdasági termőterületek
témakörét.
„Kiváló talajadottságainkra alapozott kiterjedt szántóink nemcsak gazdaságilag jelentősek, de az
ország stratégiai területhasználatát is nagyban meghatározzák. Az ország területének legnagyobb
része jó mezőgazdasági adottságú terület, egyestérségek tájhasználatában és gazdaságában a
mezőgazdaság meghatározó tényező. E kedvező adottságok megőrzése érdekében az intenzív
gazdálkodás és a környezeti meghatározottságú, extenzív termelés ideális egyensúlyát kell
megtalálni, a mezőgazdaság tájfenntartó szerepének érvényesítésével, a környezeti
adottságokhoz igazodó tájhasználattal és gazdálkodással.
Magyarország nem beépített területeinek szinte teljes egésze termőterület, mezőgazdasági
adottságaink rendkívül kedvezőek. Mégis kijelölhetők azon térségek, ahol a legjobb minőségű
szántók koncentrálódnak.”
Az OFTK kiemelten kezeli a Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztését, amely területekbe
Nagycenk is beletartozik
„A természeti adottságok, a rájuk épülő gazdálkodás és az emberi építőmunka egyedi és
különleges helyi szinergiákkal bíró térségek sorát hozták létre hazánkban. Ezek megőrzése
nemcsak környezeti és kulturális, néprajzi értékeiket védi, de sokszor közösségi összetartozásunk
jelképei is egyben. Gazdaságilag és a tág értelemben vett rekreáció, idegenforgalom és megelőző
egészségvédelem szempontjából is országunk fontos és értékes színterei.”
Szintén kiemelendő és Nagycenket érintő OFTK övezet a Különleges táji értékekkel,
rekreációs funkciókkal bíró övezetek területe is.
„Speciális adottságaik miatt érdemes a különleges táji értékekkel rendelkező kultúrtájakat
fejlesztéspolitikai szempontból külön kezelni. A természeti környezet, az ahhoz igazodva kialakult,
abba harmonikusan illeszkedő gazdálkodási és településrendszer, valamint a tájformáló, tájképi
értékű településkép és kulturális értékek együttese pótolhatatlan és a jövő számára megőrzendő
rendszert alkot, amelyeknek védelme, értékeik kibontakoztatása, fenntartható fejlesztése
elengedhetetlen. Ilyen harmonikus és egyedi tájegység például Tokaj-Hegyalja, Pannonhalma, az
Őrség, a Fertő-tó környéke, a Hortobágy, Bugac, a Villányi borvidék vagy az Ormánság. Az
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idegenforgalom szempontjából is komoly vonzerőt jelentenek ezek a térségek, az aktív, vagy
éppen passzív rekreációt egyaránt szolgálhatják. A megőrzés és a hasznosítás összhangjának
megvalósítása érdekében területileg specifikált, integrált beavatkozásokra van szükség.
A jelentősebb idegenforgalmat vonzó térségek többnyire éppen egyediségükkel vonzzák a
látogatókat, természeti, kulturális értékeik, társadalmi-gazdasági adottságaik a körzet karakterétől
függően jelentősen különbözhetnek. A fejlesztéspolitika célja ezért az idegenforgalom általános
kedvező hatásai jobb érvényesülésének támogatása (gazdasági és infrastrukturális fejlődés,
munkahelyteremtés, a helyi értékek kiaknázása, kulturális sokszínűség, a kulturális örökség
értékeinek kibontakoztatása és a turizmusba kapcsolása, kapocs a népcsoportok között), illetve a
vele járó kedvezőtlen hatások (fokozott környezeti terhelés és beépítés, közlekedési terhelés
emelkedése, egyoldalú gazdasági struktúra, potenciális társadalmi feszültségek) csökkentése
vagy megelőzése. Ezek a térségek a ”silver economy”, vagyis az idősebb korosztályok
fogyasztására, kiszolgálására épülő gazdaság központi terei is egyben, lehetőséget adnak akár
külföldi nyugdíjasok letelepedésének segítésére is.”
Az OFTK-ban meghatározott kultúrtájak előzetes lehatárolását az alábbi térkép mutatja:

Fejlesztéspolitikai feladatok a kultúrtájak területén:
• A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző
gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás).
• A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és
településkép is megőrzendő érték ezekben a térségekben.
• Az épített örökség és a tájhasználat megőrzését támogatja a térségre jellemző
hagyományos mesterségek, haszonvétek, iparágak megőrzése és fenntartható fejlesztése.
• A helyi közösségek, helyi identitástudat fejlesztése, erősítése.
• A jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi értékek
bemutatása, a lokális adottságokhoz alkalmazkodó idegenforgalmi infrastruktúra,
szálláshelyek, desztináció menedzsment kialakítása.
• Az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat kialakulásának
12
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megelőzése vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és településképet romboló
beépítés megakadályozása.
Az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon
meghosszabbításával, sokoldalú turisztikai kínálattal.
Több lábon álló gazdasági szerkezet fejlesztése, az idegenforgalomtól való túlzott függés
legalább szezonális csökkentése a turizmus igényeivel, érdekeivel összhangban.
A ”Silver economy” lehetőségeinek kihasználása.
A kellemes környezetben alkotóhelyek és távmunka lehetőségek biztosításával a kvaterner
és K+F szektorbeli munkahelyek teremtése.
A fokozott környezeti terhelés megelőzése, illetve környezettechnológiai fejlesztésekkel
annak kezelése, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás, a szennyvízkezelés, a zajvédelem,
a levegőminőség-védelem fejlesztése fokozott prioritás ezekben a térségekben.
A helyi lakosság számára is hosszú távon élhető, vonzó lakóhelyként kell megőrizni a
frekventált településeket, amit célirányos ingatlanpolitikával, szabályozással, képzésekkel,
a fiatalok munkahelyhez és lakáshoz jutásának támogatásával, családbarát települések
kialakításával lehet segíteni.
A turisztikailag frekventált térségekben a vízparti turizmus esetében árnyékolási
fejlesztések megvalósítása.

„A kiemelt táji értékű térségek, települések fejlesztéséhez szorosan kapcsolódik a turizmus
speciális térségi eszközét jelentő TDM, amely egy adott földrajzi területen található vonzerők
moduláris (szabadon kombinálható) termékké alakításának, hálózatba szervezésének, a termékek
desztinációba ágyazott piaci versenyképessége megteremtésének és értékesítésének folyamata,
melynek célja – a fenntartható fejlődés megőrzése mellett – a turisztikai piaci siker elérésével a
földrajzi terület fejlődésének elősegítése, valamint az ott élők jólétének növelése.”
1.2.2. Nagycenk települést érintő térszerkezeti és térhasználati elvek az OFTK-ban
„A térségi fejlesztésekben, a terület- és vidékfejlesztési beavatkozásokban, valamint a
szakágazati fejlesztéspolitikákban mind a tervezésben, mind a végrehajtás során tekintettel kell
lenni a természeti erőforrásokat védő térszerkezetre és a fenntarthatóságot biztosító
területhasználatra.”
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Természeti erőforrásaink védelme

Természeti értékeink meghatározóak az ország számára. Legjelentősebb természeti adottságaink
és értékeink a területi tervezés, a fejlesztéspolitika számára is megkerülhetetlen, fontos minőségi
tényezők.
Tájfenntartó mezőgazdaság, mezőgazdasági termőterületek
„Kiváló talajadottságainkra alapozott kiterjedt szántóink nemcsak gazdaságilag jelentősek, de az
ország stratégiai területhasználatát is nagyban meghatározzák. Az ország területének legnagyobb
része jó mezőgazdasági adottságú terület, egyes térségek tájhasználatában és gazdaságában a
mezőgazdaság meghatározó tényező. E kedvező adottságok megőrzése érdekében az intenzív
gazdálkodás és a környezeti meghatározottságú, extenzív termelés ideális egyensúlyát kell
megtalálni, a mezőgazdaság tájfenntartó szerepének érvényesítésével, a környezeti adottságokhoz
igazodó tájhasználattal és gazdálkodással. A természeti adottságokra épülnek méltán híres
borvidékeink, melyek a kultúrtájakhoz és az üdülőkörzetekhez hasonlóan egyedi területi tervezést,
speciális gazdasági profilt, a környezethez illeszkedő fejlesztéseket kívánnak meg.
Magyarország nem beépített területeinek szinte teljes egésze termőterület, mezőgazdasági
adottságaink rendkívül kedvezőek. Mégis kijelölhetők azon térségek, ahol a legjobb minőségű
szántók koncentrálódnak. Más térségeink pedig az extenzívebb, tájgondozó növénytermesztési,
állattenyésztési vagy erdőgazdálkodási tevékenységek terepe.”
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Erdőterületeink jelentősége messze túlmutat az amúgy kiterjedt, az ország területének ötödét
kitevő terület szoros erdészeti, erdőgazdasági funkcióján. Pótolhatatlan a szerepük élőhelyként és
természet közeli fajgazdagságukban a biodiverzitás megőrzésében, a talaj- klíma- és vízvédelem
számára, gazdasági és közjóléti, turisztikai funkcióikban. Egyben gyakorlatilag az egyetlen –
belátható időn belül – érdemben fejleszthető, gyarapítható természeti erőforrásunk. A fenntartható
erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése és a sokoldalú funkciók megtartása az ország minden
részén támogatandó cél. Fontos tényező, hogy az állami tulajdon és gazdálkodás kimagasló az
ágazatban. Az erdőgazdálkodást fokozott térségi szemléletben kell folytatni.
Ásványkincs-gazdálkodás térségi szemléletben
A vízgazdálkodás lehetőségei és az ásványkincsek jellegzetes eloszlása is sajátos övezeteket
rajzol ki. Mindkét tényezőcsoport esetében a kedvező adottságok (pl. felszín alatti vízkészlet,
energiahordozók, stb.) megőrzése és felhasználása között kell a legfenntarthatóbb megoldásokat
megtalálni. Mindkét területen meghatározó jelentőségű a takarékosságra törekvés, hiszen nemzeti
tartalékként szolgálhatnak a jelenleginél is kedvezőtlenebb időszakokban.
Tudatosítani kell a társadalomban, hogy különösen az építőiparnak és az energiatermelésnek, de
mindennapjainknak is nélkülözhetetlen erőforrásai az ásványi anyagok. Egy ésszerű,
kompromisszum kész szabályozás, az állami érdeket előtérbe helyező, de a piaci szereplők
számára is nyitott gazdálkodás, valamint a tájvédelmi szempontokat és az erőforrások megújulását
figyelembe vevő terület-igénybevétel lehet a gazdasági fejlődés, munkahelyteremtés egyik fontos
pillére. Ennek megvalósítása érdekében egy hosszú távú, és a legszélesebb látókörű
ásványvagyon-gazdálkodási koncepcióra van szükség.
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Kulturális örökségi térségek
„A kulturális örökség térségi potenciálként, térségi összefüggésrendszerben is fontos értékét
jelenti az országnak és térségeinek, településeinek. A leszakadó, hátrányos helyzetű vidéki
térségek egyik legnagyobb potenciálja lehet éppen a kulturális, épített örökségük. Egyaránt
fontos ezért a nemzetközi jelentőségű örökségértékek (pl. világörökségi helyszínek), a nemzeti
és helyi jelentőségű örökség megőrzése, térségfejlesztési potenciáljuk kibontakoztatása.”
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Turisztikai értékek és adottságok
„A turizmus valamennyi térségben fontos fejlesztési potenciálként jelentkezik. A nemzetközi és
országos viszonylatban is kiemelkedő turisztikai értékek mellett számos, elsősorban a belföldi
turizmusban hasznosuló értékünk van. Fontos, hogy a turizmusban rejlő térségfejlesztési potenciált
kibontakoztassuk, ugyanakkor a turizmus ne jelentsen a térhasználatra, tájra, természeti
értékekre, erőforrásokra vonatkozóan a minőségüket és a megújulásukat veszélyeztető terhelést.”

1.2.3. Az Országos
összefüggései

Területfejlesztési Koncepció

Győr-Moson

Sopron

megyét

érintő

Pozícionálás
A megye az ország észak-nyugati felében
található, földrajzi fekvése kedvező (BudapestPozsony-Bécs tengely). Forgalmas nemzetközi
közlekedési folyosók szelik át. E korridorok,
valamint a kapcsolódó multimodális logisztikai
bázisok, kikötők és repülőterek fejlesztését
indokolt felgyorsítani. Értékes és változatos a
megye természeti öröksége, de a Szigetköz
ökológiai problémája megoldatlan. Kiváló a
termőtalaj, jelentős a termál-, a gyógy- és az
ivóvízkincs. Társadalmát a bevándorlási többlet
jellemzi, ám az öregedési index magas.
Viszonylag kedvező a foglalkoztatottsági szint,
igaz vannak hiányszakmák és magasabb
munkanélküliségű térségek is. Az átlagosnál nagyobb a gazdaság (különösen a járműipar)
fejlettsége és az egy főre jutó GDP. Magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya és
exportrészesedése. A megye folyamatosan fejlődő gazdaságához is kapcsolódóan történtek
egyetemi, tudás- és kutatóközpont, valamint a K+F fejlesztések. Déli és középső része a megye
általános fejlettségéhez képest kifejezetten leszakadt, periféria jellegű. Turisztikai és kulturális
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adottságai változatosak: folyók, tavak, fürdők, világörökségi helyszínek, műemlékek, múzeumokkiállítások, gazdag rendezvény-kínálat.
Fejlesztési irányok
–
–

–
–
–
–

–
–
–

A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások
gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és
szociális ellátórendszer fejlesztése.
A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi
innovációk támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés
feltételeinek javítása, az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti
szempontok figyelembevételével.
A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint
ezek csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése.
A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program,
természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja.
A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése.
A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a
nagytelepülési terekben (Bécs- Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló
együttműködések fokozása; az európai területi együttműködési csoportosulások (ETT-k)
kiterjesztése.
Győr és Sopron (a határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint
Mosonmagyaróvár gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és
innovációs központi szerepének erősítése.
A többi település térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési
szerepkörének fejlesztése.
A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása.

A fejlesztési célok mellett a koncepció specifikus célokat is meg fogalmaz, melyek közül
Nagycenket 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.
1.2.4. A nemzeti prioritásokhoz kapcsolódó OFTK tématerületek Nagycenket érintő céljai
Sportgazdaság, aktív rekreáció és turizmus kibontakoztatása
„Az ország gazdasági fellendülésében speciális gazdasági szegmensként fontos szerepet kaphat
a sportgazdaság, valamint tágabban a rekreációval összefüggő gazdasági szektorok, így a
rekreációs és szabadidő gazdaság, az ehhez kapcsolódó turizmus. E területek jelentős növekedési
potenciált képviselnek.
Ezért a gazdaságfejlesztés kiemelt területét képezik a sport és az aktív rekreációhoz kapcsolódó
gazdasági tevékenységek, mind a turisták, mind a helyi lakosság számára könnyen hozzáférhető
szolgáltatások fejlesztése, beleértve a sport- és rekreációs gazdaságban működő vállalkozások,
szervezetek fejlesztését, szolgáltatásaik javítását, bővítését, kiterjesztését, a sporthoz és az aktív
rekreációhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, a kapcsolódó turizmusfejlesztést, a sporttal,
rekreációval kapcsolatos szemléletformálást, életmódváltást. E gazdasági szegmensek fejlesztése,
kibontakoztatása túlmutat azok gazdasági jelentőségén, hatásuk a társadalmi tényezőkben és a
zöldfelületek révén környezeti oldalon is mérhető.”
Turizmus
„A világturizmus változására ható megatrendek: a fejlett világ demográfiai összetételének
eltolódása az idősebb korosztály irányába, a folyamatosan modernizálódó kommunikációs
technológiák terjedése, a szabadidő lerövidülése és ezzel összefüggésben a szolgáltatások
azonnaliságának igénye, illetve az éghajlatváltozás hatása a globális turisztikai keresletre. A
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desztinációk között egyre fokozódik a verseny, a turizmuson túli, egyéb makrogazdasági
externáliák jelentősége nő.
A turizmus hazánkban hagyományosan a nemzetgazdaság kiemelten fontos ágazata. A hazai
turizmus gyengeségének főbb okai a nemzetközileg versenyképes vonzerők kis száma, illetve az
egy turistára jutó bevételeink alacsony szintje. Mindezeket csak tovább fokozta a 2008 óta tartó
gazdasági válság, bár 2011 óta kedvező irányú változások látszanak. Budapesten és néhány
gyógyhelyen kívül jelenleg csupán a Balaton sorolható a nemzetközileg versenyképes attrakcióink
közé. A magyarországi épített örökségállomány színvonalát, értékeit tekintve európai, nemzetközi
rangú, azonban helyzete, állapota, tudományos igényű helyreállításainak hiányosságai, valamint
a nagyközönségnek jelenleg bemutatható állapotú objektumok csekély volta miatt nem tudja
betölteni jelentős szerepét a turizmusban. A művelődéstörténetileg hiteles bemutatások terén
is jelentős fejlesztések szükségesek.
Különösen az egészség-, az egészségügyi-, az öko-, az aktív-, a kerékpáros-, a kulturális-,
és a falusi turizmus területén kínálkoznak fejlődési lehetőségek, ami nem csak a turizmus
területi szétterítését, hanem a természeti és kulturális értékekben gazdag vidéki térségek
fejlődését is jelentősen előmozdíthatja. Hozzájárulhat mindehhez a hivatás-, a konferencia- és a
rendezvényturizmus is.
Az országban továbbra is fennáll az erős területi koncentráció a vendégérkezések és
– elsősorban a minőségi – szálláshely-kapacitások terén. A koncentrációt a már létrejött, és
természetszerűleg a létező attrakciókhoz kötődő TDM-szervezetek elhelyezkedése is tükrözi. A
szálláshelystruktúra összetétele a belső arány-megoszlást tekintve az utóbbi évtizedben
kismértékben változott, némi elmozdulással a magasabb, illetve speciális kategóriájú férőhelyek
aránynövekedése felé.
A 2007–2013 között megvalósult/megvalósuló állami turizmusfejlesztés minimális kivételekkel
csak Európai Uniós forrásokból tud(ott) megvalósulni. A támogatások elsődlegesen az attrakciók,
a szálláshelyek, és a szervezeti rendszer fejlesztését célozták. Az attrakciófejlesztés pályázóinak
körét 70–80%-ban önkormányzatok (vagy cégeik) tették ki, és ez magában hordozza annak a
veszélyét, hogy nem teljesen megalapozott, presztízs jellegű, környezetükbe nemigen integrálódó
beruházások megvalósítására igényelnek forrást. Igazán jelentős attrakció nem, vagy csak nagyon
kis számban valósult meg. Tekintve az alacsony kapacitás-kihasználtságot és számos mutató
gyenge alakulását, általánosságban véve megfontolandó minden új szálláshely létrejöttének
támogatása.”
Kulturális örökségvédelem
„A kulturális örökségvédelem szakterületén világszerte megfigyelhető trend és tendencia az
örökségvédelem társadalmasítása. Ez kétirányú folyamat, és nem csupán azt jelenti, hogy az
örökségvédelmi szakma intézményei felől hangsúlyeltolódás figyelhető meg a civilszféra egyes
szervezetei és az önkéntes örökségápoló, hagyományőrző szervezetek felé, hanem arra is utal,
hogy a kulturális örökségvédelem szakmai prioritásai egyre szélesebb körben válnak elfogadottá
és alkalmazottá.
A magyarországi épített örökségállomány színvonalát, értékeit tekintve európai, nemzetközi rangú,
azonban helyzete, állapota, tudományos igényű helyreállításainak hiánya, a nagyközönségnek
való bemutatást jelenleg képviselő állomány csekély aránya elmarad az európai, illetve a
nemzetközi átlagtól. Magyarország nem használja ki a kulturális örökségben rejlő erőforrásokat.
Szükség van a kulturális örökségi helyszínek fejlesztésére, kibontakoztatására, bemutatásukra a
nagyközönség számára, ezáltal az örökség turizmusba történő minél szélesebb körű
bekapcsolására.”
Környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás
„A társadalom értékrendjében az anyagi jólét megszerzése, a fogyasztás valós jelentőségéhez
képest aránytalanul nagy szerepet kap, míg a környezet minőségének, szolgáltatásainak
értékelése nem megfelelő súlyú, jelentős energiaigény és -veszteség keletkezik. A társadalom
polarizálódása a jómódúak növekvő fogyasztása mellett az elszegényedést is magával hozta. A
kiszolgáltatottak lehetősége az önellátásra, az életmódváltásra, a takarékossági beruházásokra
korlátos. A tartós munkanélküliség sújtotta térségekben terjed a megélhetési célú, környezeti
károkozással is járó bűnözés. Az ipari termelés bővülése összességében nem járt együtt a
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környezetterhelés hasonló arányú növekedésével, ugyanis a leépülő nehézipar, vagyis az anyagés energiaigényes ágazatok helyett a feldolgozóipar és a szolgáltatások indultak fejlődésnek. A
fokozódó kereskedelmi aktivitással és a termelési módozatok változásával összefüggésben az
áruszállítás, különösen a közúti szállítás növekedett számos kedvezőtlen környezeti hatást okozva,
mint a helyi levegőminőség, a zajterhelés, az emberi egészség, az épített környezet állapotának
romlása.
A logisztikai központok, ipari parkok számának gyarapodása számottevő területfoglalással jár,
mellette a mezőgazdasági területek nagyságának csökkenése jellemző, amelynek okai a
belterületbe vonások, az ipar, a bányászat és az infrastruktúra terjeszkedése, az erdőterület
növekedése. A növekvő mértékű urbanizáció hatása tetten érhető a beépített területek
nagyságának növekedésén túl a kis területen koncentrálódó lakosság adott térséget érintő
fokozott környezet terhelésében is, melyet a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése hivatott
ellentételezni. A különböző területhasználati igények az ökoszisztémák biológiailag aktív
területeinek beszűküléséhez és feldarabolódásához vezetnek. A túlhasznosítás, az inváziós
idegenhonos fajok terjedése és a szennyezés is a biológiai sokféleség csökkenését okozza. A
természetvédelem is fokozódó kihívásokkal szembesül a természeti rendszerek egészének
megóvására, lehetséges gyarapítására irányuló törekvései során.
A talajok állapota összességében kedvező, azonban a mezőgazdálkodással érintett termőtalajok
termékenységét csökkentő degradációs folyamatok veszélyeztetik. A felszíni vízrendszeren belül
elsősorban az állóvizek, a kisvízfolyások, illetve a duzzasztás miatt jelentősen lelassult vízfolyásszakaszok jelentik a kritikus helyeket, a kijelölt víztestek 70–80%-a közepes vagy annál rosszabb
minőségű. A felszín alatti vizeknél problémát jelentenek az engedély nélküli vízkivételek, a
vízszintsüllyedés, a nem megfelelő trágya- és növényvédőszer használata, valamint a nem
megfelelő mezőgazdasági technológiák alkalmazása. Az árvízvédelem terén az elmúlt 150 évben
végzett műszaki beruházások kedvezőtlen hatással voltak a vizek ökológiai állapotára, probléma
az árvízi biztonság garantálása, továbbá számos térségben okoznak problémákat a síkvidéki
vízelvezetés hiányosságai (belvízmentesítés). Komoly fenyegetést jelent az egyes települések
víziközmű ellátottságának hiánya.”
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 erőforráshasználatot,
– a környezet- és tájgazdálkodás, kiemelten a vízgazdálkodás szerepét,
– a klímaváltozással kapcsolatos, és az ebben érintett térségek felkészülését,
– a környezet minőségét megőrző és javító környezetvédelmi beavatkozásokat
20
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

Nagycenk Településfejlesztési Koncepció

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

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-Nagycenki
járásra vonatkoztatott megállapításai:
Értékes és változatos a megye természeti öröksége. Kiváló a termőtalaj, jelentős a termál-, a
gyógy- és az ivóvízkincs.”
1.2.5. Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz való kapcsolódás
Győr-Moson-Sopron megye és benne Nagycenk kiemelkedően gazdag a természeti és épített
örökséget tekintve. Magyarország összesen nyolc világörökségéből kettő helyezkedik el a
megyében. Ebből egy a Fertő-kultúrtáj Világörökség Nagycenket is érinti. Határon átnyúló
nemzeti park (FHNP), ahhoz kapcsolódóan tájvédelmi körzetek, valamint natúrpark is található a
térségben. Ennek az örökségnek számos eleme az elmúlt évtizedben megújításra került,
jelentősen növelve annak turisztikai vonzerejét.
A megyét több térszerkezeti vonal osztja fel, melyek befolyásolják a településhálózat fejlődését:
1. a Budapest-Bécs innovációs tengely;
2. a Győr-(Fertő-mente) Sopron potenciális innovációs tengely;
3. a 85-ös úttól délre a megyehatár mentén húzódó sáv belső periféria jellegű.
Ezek közül Nagycenk a Fertő-mente - Sopron potenciális innovációs tengely egyik települése.
Ehhez kapcsolódóan jelenelg épül a Sopron-Győr összeköttetés szolgáló M85-ös gyorsforgalmi út,
amely a megye és az ország két dinamikus központja között hivatott elősegíteni az
együttműködések intenzívebbé válását, s ezzel a fejlődési zónák összekapcsolását.
A megye településhierarciája a feladatmegosztások tekintetében városokra és községekre osztja
a településeket. A települések közül Nagycenk a funkciógazdag nagyközségek körét erősíti.
„Funkciógazdag községek elsősorban a két megyei jogú város agglomerációjában, valamint
a Szigetközben és a Bécs-Budapest korridor mentén jelennek meg, valamint a déli területek
városhiányossága miatt több község ellátottsága kiemelkedik. Ezen települések nagyobb
népességi és jobb közlekedési-gazdasági helyzetük révén több funkciót képesek helyben ellátni,
így hagyományosan ide sorolhatók a körjegyzőségi központok.”
A megye turizmusát, turisztikai kínálatát elsősorban természeti értékei, kulturális és építészeti
örökségei, valamint földrajzi fekvése határozzák meg. Ez utóbbi kapcsán jelentős az átutazó
turizmus és – az árfolyamhatások által erősen determinált, így erősen fluktuáló – bevásárló
turizmus. A turizmus meghatározó típusai a megyében a wellness, termál-, gyógy- és
egészségturizmus, a konferencia- és üzleti turizmus, aktív és természeti turizmus (kerékpár, vízi,
lovas, természetjáró), fesztivál turizmus, falusi turizmus, vallási turizmus (zarándokutak, szakrális
emlékek), a borturizmus, a falusi turizmus.
A megyének négy meghatározó turisztikai térsége van, ebből kettő: a Pannonhalmi Apátság és a
Fertő-táj a világörökség része, míg a Mosonmagyaróvártól Győrig terjedő Szigetköz országos
jelentőséggel bír. A Győr-Pannonhalma-Sokoró térség alapvetően az egynapos kirándulások
célpontja. A Rábaköz kulturális értékeinek feltárásával és hasznosításával, illetve meglévő
természeti potenciáljával (gyógyvizek, Rába, Hanság) feltörekvő turisztikai térségnek számít. A
fenti térségek közül Sopronnak és a Fertő-tó vidékének van a legnagyobb gazdasági súlya. A
Fertő-Hanság Nemzeti Parkra, a világörökségi területére, a vidék kulturális örökségére – ehhez
a térséghez kötődik Liszt Ferenc és Joseph Haydn világhírű zeneművészeti munkássága, a
Széchenyi és Esterházy család kulturális, építészeti, szellemi öröksége –, mint „húzó”
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tényezőkre alapozva el kell érni, hogy a Sopron-Fertődi térség akár Európa egyik
legismertebb és leglátogatottabb idegenforgalmi területe legyen.
A megyei koncepcióban külön kiemelik Nagycenket az alábbi aspektusokban:
A megye gazdag felszíni és felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, amelyek egyfelől megóvandó
természeti környezetünk részét képezik, másfelől jelentős gazdasági potenciállal bírnak.
A megye legjelentősebb állóvize az elöregedő stádiumú, a magyar oldalon erősen feltöltődő Fertőtó, mely Közép-Európa legnagyobb sztyepp tava. Környezetével együttesen világörökségi
helyszín, a határ mindkét oldalán természetvédelmi területekkel, ugyanakkor kiváló
mezőgazdasági (szőlő és bor) turisztikai (fürdő-, vízi-, természetjáró-, kulturális turizmus)
adottságokkal.
A megye gazdag talajvízkészlettel rendelkezik, melynek fő felhasználója a mezőgazdaság és az
ipar. Mivel a talajvíz a legfelső vízadó rétegben helyezkedik el, viszonylag védtelen. Az állattartó
telepek, régi ipari egységek miatt nagy mennyiségű szennyezés kerül a talajvízbe. A
mezőgazdaságnak, mint az egyik fő terhelőnek a műtrágya és növény védőszer felhasználását
optimalizálni kell.
Országos szinten is jelentős a megye rétegvíz készlete. Jelentős közüzemű rétegvíz-kitermelések
a
megyében
a
Balfi
Ásványés
Gyógyvizek,
a
Csornai,
a Darnózseli, a Kapuvári, a Nagycenki, a Nyúli, és a Sopronkőhidai Vízművek. A megnövekedett
kitermelés hatására kialakult talajvíz leáramlások miatt azonban hosszútávon várható a sekélyebb
rétegvizek szennyeződése is.
A 30 °C feletti hőmérsékletű rétegvizek a termálvizek. Balf, Csorna, Győr, Hegykő, Kapuvár, Lipót
és Mosonmagyaróvár településeken találhatók termálvizeket hasznosító fürdők, melyek turisztikai
és gyógyászati funkciókat töltenek be. A szigorú és környezettudatos vízgazdálkodás révén a
termálvizek terhelése sehol sem haladja meg az utánpótlás mértékét.
A megye vízgazdálkodásában hagyományosan megoldatlan kérdés a belvíz megfelelő, zárt
elvezetése és kezelése. Kialakulásának fő okai a hirtelen hóolvadás, a tartós árhullám, jégtorlódás,
a magas talajvízszint, illetve a megyében gyakori nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés.
A közlekedés tekintetében, a megyei koncepcióban megállapításra került, hogy: „A megye
gazdaságfejlődésének napjainkban tapasztalható akadályozó tényezője a belső közlekedési,
szállítási kapcsolatok elavultsága, a jelenlegi közlekedési rendszerek nem képesek követni a
gazdasági fejlődést és az igényeket. Szükségszerű, hogy 2030-ig a megye belső közlekedési és
szállítási kapcsolatai teljesen megújulásra kerüljenek.” Nagycenk olyan szerencsés helyzetben a
megyén belül, hogy ezen közlekedési kapcsolatok erősen felfejlődtek és fejlődnek.
A megye közlekedési kapcsolatainak javítása érdekében a Baross Gábor programban
fogalmazták meg és tűzték ki a célokat, melynek segítségével a megye kohéziója erősödhet.
Tervezett programok és intézkedések a közúti közlekedésben (különös tekintettel Nagycenkre):
Országos főutak (tengelyek):
- M9, Sopron-Szekszárd kapcsolat, Térségfejlesztési Tanács kezdeményezése (2027
után)
- M85 autóút kiépítése, beleértve a Sopron keleti elkerülőt, megteremtve a kedvező
határkapcsolatot (2017-2020 között), (Győr-Csorna M85-M85 közös szakasza megépült)
- M85 autóút Sopron kelet (84.sz.főút) - Pereszteg (84.sz főút) Nagycenk keleti elkerülő
(2017-2020)
Mellékutak, belterületi utak fejlesztése:
- külön kiemelés nélkül fontos fejlesztési terület a régi és rossz állapotú mellékúthálózat
fejlesztése (gondolva a kerékpáros közlekedésre is),
- országhatár közeli utak, határkapcsolatok kiépítése
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Vasúti közlekedés
- Nagycenk-Sopron, Bécsújhely-Sopron vasúti átkötések áthelyezése.
A megyei koncepció kiemeli, hogy a közlekedési hálózatok fejlesztésével az áruk, szolgáltatások
és emberek szállításának, mozgásának körülményei javulnak, ami kedvezően hat a termelési
kapcsolatokra, a gazdasági folyamatokra.
A hálózatok és rendszerek kiépülésével a megye nemzetközi és hazai viszonylatokban is jobban
képes integrálódni, ami növeli telepítési tényezőinek versenyképességét, s ezzel javul a
települések feltártsága, az ott élők életminősége.
A vasúti fejlesztéseknél szem előtt kell tartani a várhatóan bevezetésre kerülő közúti
teljesítményarányos útdíj alkalmazását, hiszen ez lehetőséget adhat a Ro-La szerelvények
újraindítására, mivel az útdíj alkalmazásával a vasút és a közút használata hasonló árkategóriába
kerül.
A Ro-La szerelvények szélesebb körű alkalmazása több környezeti elemet mentesítene a többletterheléstől.
A kerékpáros közlekedésnél a korábbi extenzív (mennyiségi) bővítést minőségi irányba kell
továbbfejleszteni. Ez alatt értendő az egységes szerkezetű, összefüggő kerékpárút-hálózat
kialakítása, illetve a meg levő szakaszok minőségi fejlesztése, a határon átnyúló kapcsolatok
kiépítése (vonalvezetés, burkolatszélesség, közúti átvezetések).
Kiemelten fejlesztendőek a kerékpáros létesítmények (kerékpárutak és az azokat kiszolgáló
kerékpáros-barát vendéglátó- és szálláshelyek) a megye turisztikailag frekventált területein: a Fertő
térségében + a kapcsolódó ausztriai, hansági és rábaközi (Kapuvár) irányokban; a Duna mentén
(EuroVelo 6) + a kapcsolódó osztrák és szlovák, valamint hazai (Komárom-Esztergom,
Pannonhalma-Balaton, Rába-völgy).
Emellett a megye belső kapcsolatait javítandó, meg kell teremteni a kerékpározható
mellékúthálózat rendszerét is.
Határmenti térségek
Győr-Moson-Sopron megye országhatár menti térségei között sajátos helyet foglal el a Fertő-tó
térsége. Az országhatár által kettévágott, ám tájföldrajzilag egységes Fertő-medence mind
természeti, mind kulturális értékeit tekintve egyedülálló területnek számít, határon átnyúló fekvése
pedig elengedhetetlenné teszi az országhatár két oldalán élők együttműködését.
A térség számára meghatározó esemény volt, amikor Magyarországon 1991-ben megalakították
a Fertő-táj teljes hazai felét magában foglaló Fertő-tavi Nemzeti Parkot, majd 1992-ben
Ausztriában a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel-t. A határon átnyúló közös nemzeti parkot
végül 1994-ben hozták létre.
A térség külső összekötöttsége, közlekedési infrastrukturális ellátottsága nagyrészt kedvezőnek
mondható, a belső összekötöttség azonban – főként a magyar oldalon – fejlesztésre szorul, noha
ez kevésbé nagy infrastrukturális beruházások, mint inkább helyi beavatkozások igényét jelenti. A
térségben – a Szigetközhöz hasonlóan – egyébként is gátat jelent a természeti védettség az
infrastrukturális fejlesztések számára, ezért célszerű a már meglévő, illetve viszonylag csekély
beavatkozással létrehozható létesítményekre koncentrálni. Ökológiai és gazdasági szempontok
alapján a Fertő-tó vidékén a vasúti és a kerékpáros közlekedés fejlesztése lenne a legcélszerűbb.
A térség vasúthálózata meglehetősen fejlett, nagytérségi hálózatokba való integráltsága kedvező,
utasforgalma pedig jelentős, mivel fontos szerepet tölt be a napi szintű ingázásban: az osztrák
oldal a bécsi agglomeráció, a magyar oldal pedig Sopron ingázási körzetébe tartozik. A Fertő-tó
villamosított vasútvonalakon járható körbe, az infrastrukturális háttér tehát nagyrészt fejlett, a teljes
körbejárásához azonban öt átszállás szükséges (Sopron, Vulkapordány/Wulkaprodersdorf,
Nezsider/Neusiedl am See, Pomogy/Pamhagen és Fertőszentmiklós állomásokon), és az
átszállások közötti összehangoltság sem mindenütt megoldott. A Vulkapordány-Nezsider vonalat
az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB), a többi – Győr-Moson-Sopron megye területét is érintő –
vasútvonalat pedig a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) üzemelteti. Szükség volna tehát
a regionális vasúti kapcsolatok rendszerszintű szervezésére, és egy keresletorientált, mind a
mindennapi használat, mind pedig az idegenforgalom igényeihez megfelelően igazodó, az
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intermodalitást támogató menetrend kialakítása. Noha a vasúti szolgáltatások megrendelése nem
megyei szintű kompetencia, a közösségi közlekedés tervezése során a megye számára feltétlenül
lényeges az egyeztetésekben való aktív részvétel, illetve alternatív javaslatok megfogalmazása,
elsősorban a határt átszelő járatok üzemeltetésének, illetve finanszírozásának hosszútávú
megoldása érdekében. Kedvező ugyanakkor, hogy a térségben létezik határon átnyúló
tarifaközösség, melynek keretében egyetlen jeggyel (Neusiedler See Card) igénybe vehető a
Fertő-térségének szinte valamennyi regionális vasúti és buszjárata, valamint egyes hajó- és
kompjáratok.
A fenntartható közlekedési ágazatok fejlesztése terén jelentős szerepet játszhat a kerékpár is. A
települések egymástól való kis távolsága, a kerékpár egyszersmind hagyományosnak és
újszerűnek mondható népszerűsége a térségben, illetve az új technológiai fejlesztések (pl. az
elektromos kerékpár elterjedése) mind lehetőséget teremthetnek a kerékpár szerepének
növelhetősége szempontjából. Az osztrák oldal kerékpárút-hálózata igen sűrű, szinte minden
település be van kötve a kerékpárút hálózatokba, a magyar oldal kerékpárútjai azonban
minőségüket tekintve fejlesztésre szorulnak, hálózatba szervezésük pedig szintén megoldásra vár.
Mind a vasúti, mind a kerékpáros közlekedési kapcsolatok javítása napirenden van. Ezt célozza
többek között az Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében zajló, 2010-ben elindított „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” projekt, amelynek
főbb elemei a Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút (vagyis a Fertőszentmiklós-Nezsider vasútvonal)
modernizálása, a Hanság kerékpárutakkal való elérhetővé tétele és a tó térsége, különös tekintettel
a keleti part (Seewinkel) ökomobilitásának javítása. A projekt elindítása óta ugyanakkor
kedvezőtlen fordulat, hogy 2012.április 1.-től a GYSEV gazdasági megfontolásból csak
Pamhagenig járatta a korábban Fertőszentmiklósba átjáró, Nezsider irányából érkező osztrák
szerelvényeket, így az átszállási kényszer (Pomogy) romlott a vasút versenyképessége a
térségben.
A kerékpáros közlekedés infrastrukturális hátterének fejlesztése nemcsak a térségen belüli
közlekedés számára fontos, hanem a nagytérségi közlekedési útvonalak szempontjából is, hiszen
áthalad a térségen az EuroVelo 13 (az egykori Vasfüggöny vonalát követő) útvonal, amely
bekapcsolja a térséget a nemzetközi kerékpáros turizmus hálózatába. A kerékpáros fejlesztések
így nemcsak a közlekedés, hanem a helyi turizmusra épülő gazdaság fejlesztése szempontjából is
fontosak.
A természeti és kulturális értékekben gazdag térség életében ugyanis meghatározó szerepet
játszik a turizmus, különösen a kerékpáros turizmus. Az ágazat fejlesztését illetően számos
fejlesztési- illetve projektelképzelés látott napvilágot, mind minisztériumi (Emberi Erőforrások
Minisztériuma), mind megyei, mind pedig települési (többek között Sopron, Fertőszéplak, Kapuvár
rendelkezik konkrét elképzelésekkel) szinten. Lényeges, hogy minden projektgazda a
kompetenciájának megfelelő helyen avatkozzon be, ugyanakkor ezt a többi szereplővel történő
egyeztetés kísérje, az egyes beavatkozások pedig egymást támogassák. A megye elsőrendű
feladatát jelenti tehát – kezdeményező szerepe mellett természetesen –, hogy a tervezés során a
különböző szintű elképzeléseket integráló keretrendszert hozzon létre, és felügyelje az abban
foglaltak konzekvens megvalósítását.
A megyei koncepcióban az OFTK-val összhangban megfogalmazott fejlesztési irányok, célok
közül az alábbiak érinthetik Nagycenket:
– A humán erőforrások fejlesztése: a munkaerő piaci és képzési háttér folyamatos
erősítése, szakképzési háttér további fejlesztése. Jól működő egészségügyi és szociális
ellátórendszer kiépítése és fenntartása;
– 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 újra élesztése.
– A
környezet
minőségének
javítása:
környezetés
hulladékgazdálkodás,
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természetvédelem; alternatív energiaforrások hasznosítása; környezet, táj, település,
emberi és kulturális értékek megóvása, a természeti erőforrások hasznosítási
előfeltételeinek kidolgozása
A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése,
közlekedési kapcsolatok javítása.
Az országhatár menti együttműködések fejlesztése, határ menti kapcsolatok
mennyiségének és minőségének javítása, elérhetőség javítása

Nagycenk kiváló adottságokkal rendelkezik a természeti erőforrásokat és a környezet
minőségét illetően, a táji adottságok kimondottan kedvezőek, a település értékei kiemelkedők, a
népesség életminősége magas, az identitása példaértékű. Ezek az adottságok a fejlesztés olyan
minőségi tartalékát jelenthetik, amelyekre építeni lehet és kell.
1.2.6. Megyei Területfejlesztési Programhoz való kapcsolódás
A megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített célrendszerhez kapcsolódóan Győr-MosonSopron megye Nagycenket is érintő fejlesztési prioritásai az alábbiak:
A megye és települései elérhetőségének javítása
A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása
A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése
Nagycenket is érintő jövőkép:
A megye gazdaságfejlődésének napjainkban tapasztalható akadályozó tényezője a belső
közlekedési, szállítási kapcsolatok elavultsága, a jelenlegi közlekedési rendszerek nem
képesek követni a gazdasági fejlődést és az igényeket. Szükségszerű, hogy 2030-ig a megye
belső közlekedési és szállítási kapcsolatai teljesen megújulásra kerüljenek, olyan rendszerek,
hálózatok és csomópontok jöjjenek létre, amelyek
− egyrészt biztosítják a nagyvárosok gyors összeköttetését, azok teljesebb integrálódását a
szomszédos hazai és országhatáron túli nagyközpontok irányába
− másrészt a megye belső térségei, kisvárosai, települései egymás közötti kapcsolatának,
közlekedési feltártságának minősége javuljon, a térségi szintű hálózatokkal,
rendszerekkel.
A jövőkép meghatározó eleme, hogy folytatódjék a nagyvárosok (Győr, Sopron)
térségszervező funkcióinak megújítása, s ezzel a települési agglomerációk teljesebb kiépülése,
amiben már jelenjen meg az egyes gazdasági funkciók kihelyezése is, s ezzel a környezeti
terhelés, a terület-felhasználás arányosabb megvalósítása. A megye nagyvárosainak sajátos
elhelyezkedése miatt - az európai integrációs folyamatok ütemes gyorsulása következtében térségi hatásaik az országhatáron túlra is kiterjednek, ami a fejlesztések nemzetközi szintű
összehangolását is megköveteli.
A megye belső tereinek, a vidéki térségeknek a teljesebb integrálása a 2030-ig tartó időszak
meghatározó feladata. A Rábaköz, a Répce mente, a Tóköz, a Sokoró-alja, a Bakony-alja
térsége értékes természeti és környezeti, de egyben mezőgazdasági kultúrával is rendelkezik,
amelyeknek hasznosítása, s egyben megújítása a megyei fejlesztéspolitika kiemelt célkitűzése.
A kisvárosok (ilyen lehetséges kisváros Nagycenk is) határozottabb funkcióalakítása, azok
gazdasági bázisainak megerősítése, a vidékükkel való jobb kapcsolatok sokoldalúbb
megteremtése, a helyi termelési bázisok támogatása, azok korszerűsítése, a meglévő értékek
megóvása és azok fokozott bekapcsolása az országos és országhatáron túli hálózatokba, segítheti
a megye vidéki térségeinek felzárkózását.
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A Területfejlesztési program a Soproni járás - Alpokalja-Fertőtáj fejlesztési irányait az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése
• Az országhatár elérhetőségnek javítása, Sopron tehermentesítése
• A két nagyváros közlekedési kapcsolatainak javítása
• Hálózatfejlesztés a kerékpáros utaknál
• Tömegközeledés korszerűsítése
2. Innováció, tudásipar
• Vállalkozás aktivitás innováció alapú fejlesztése
• Kutatás-fejlesztés-innováció intézményi kereteinek bővítése
3. Turisztikai aktivitás élénkítése
• Szálláshely kínálat bővítése, minőségi fejlesztése
• Új turisztikai kínálatok kialakítása és összekapcsolása
• Speciális, térségi arculatú kínálati elemek fejlesztése
4. Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása
• Kisvárosi, mikrotérségi központok funkció bővítése
• Határátkelők korszerűsítése
• A települések összehangolt mikrotérségi fejlesztései
• Térségi fejlesztési szervezet

1.3.

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

1.3.1. Országos Területrendezési Terv
A területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt,
hierarchikusan egymásra épülő, műszaki es ökológiai szempontok alapján elkészített tervek,
amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat
szabályozása. A területrendezési tervek között legjelentősebb az Országos Területrendezési
Terv (OTrT.), amely a léptéknek megfelelő mélységben az ország egészére határozza meg a
területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet es az annak elérését
szolgáló szabályokat.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (a továbbiakban: Törvény)
célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki, infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai es kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország
szerkezeti tervét, valamint az országos és térségi övezeteket területi lehatárolásokat, valamint az
ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
A település közigazgatási területe
területfelhasználási kategóriába tartozik.

vegyes

területfelhasználású

térség

országos

Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a megyei területfelhasználási kategóriák
kijelölése során a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási vagy vegyes területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni.
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Kivonat az Országos Területrendezési Tervből

A település közigazgatási területét és térségét érintő elemek:
− gyorsforgalmi út (
)
− főút (
)
− egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (
)
− országos kerékpárút törzshálózat eleme (
)
− egyéb kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőtér
− földgázszállító vezeték ( )
− burkolt út ( )

Nagycenk

27
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

Nagycenk Településfejlesztési Koncepció

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

A települést érintő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi
építmények:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények
•
•
•

Gyorsforgalmi út (M85 és M9)
Főút (85 sz. főút és 84. sz. főút)
Országos törzshálózati vasúti pálya (GySEV 8 sz. Győr-Sopron vasútvonal és a 15.
számú Sopron-Szombathely vasútvonal)

Országos jelentőségű kerékpárút hálózatok (Nagycenket nem, csak annak térségét érinti)
• Dunántúli határmenti kerékpárút (Észak-déli irányban és a fertő-tó körül)
Az OTrT. által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik:
•

Országos ökológiai hálózat övezete

Országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az
országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok között
kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek
részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek,
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhetı ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. Az övezetben
bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó elıírások
alkalmazásával lehet. Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell
sorolni.
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: az országos területrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos
fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas rendeltetését védelmi, gazdasági, közjóléti - egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes
erdőterületek tartoznak.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Az
övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
•

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a
természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása
következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és
megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
Az övezet pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
Az övezet pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.”
•

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

Világörökségi és világörökségi várományos terület: országos területrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a
világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási,
Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972.
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november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel
kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény szerinti
világörökségi listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek
megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország mint részes állam nevében
jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a világörökségi listára jelöltek
legyenek.
A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben
kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
Az (lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi
kezelési tervben meghatározott célokkal,
b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek
területe nem bővíthető,
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a
kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve,
látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell
elhelyezni.”
•

Országos vízminőség-védelmi terület övezete

Országos vízminőség-védelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti
vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak
életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló
területek tartoznak.
Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a
kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.”
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1.3.2. Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve

Kivonat Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéből

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (MTrT) 2010-ben került legutoljára
felülvizsgálatra. Az azóta eltelt időben az OTrT több alkalommal is módosult. A megyei terv és az
OTrT összhangba hozataláig az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és
egyedi építményeket valamint az OTrT által újonnan létrehozott, ill. módosított övezeteket az
országos terv előírásai szerint kell figyelembe venni.
Amint azt az előzőekben említettük a megyei területrendezési tervben a vegyes
területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes
területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni.
Annak ellenére, hogy a MTrT 2010 óta nem követte le módosításokkal az OTrT-t, Nagycenk
esetében fenn áll az a kedvező helyzet, hogy a megyei terv mezőgazdasági és erdőgazdasági
térségbe sorolja a teljes külterületet valamint hagyományosan vidéki települési térségbe
sorolja a beépített/beépítésre szánt településrészeket.
A települést érintő térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok:
Gyorsforgalmi út
•

M85

Országos törzshálózati vasútvonal
•
•

GySEV 8. számú vasútvonala
GySEV 15 számú vasútvonala

Főút
•
•

85. számú főút
84. számú főút

Mellékutak
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Nagycenk - (Ausztria)
Nagycenk - Pereszteg - Nagylózs – Ebergőc

Keskenynyomtávú vasútvonal
•

Fertőboz - Nagycenk

Térségi kerékpárút hálózat
•
•
•

Nagycenk-Sopron-Balf
Fertőboz - Nagycenk
Hidegség - Nagycenk - (Ausztria)

Térségi határátlépési pontok
•

Nagycenk

( Nagycenk - (Ausztria) tervezett mellékúton )

Térségi közműhálózat elemei
•
•

20 kV-os villamoshálózat
térségi szénhidrogén szállítóvezeték

MTrT által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik:
•

Ökológiai magterület és pufferterület övezete

Az ökológiai magterület övezetében:
- beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) a települési területet a magterület
vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem
tiltja.
- az előzőekben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
- az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala,
az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes
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élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
- az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet
ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
•

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

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 (Soproni-hegység, Fertőmelléki-dombság, Pannonhalmi-dombság, Bakonyvidék) 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.
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Földtani veszélyforrás területének övezete

A földtani veszélyforrás területének övezetében:
- Az érintett települések esetében a földtani veszélyforrás övezetét a településrendezési
eszközökben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitányságának
előzetes adatszolgáltatása alapján kell pontosítani.
- Az övezet területén szükséges gondoskodni a meglévő fás növények védelméről és
fenntartásáról, továbbá talajvédő fásítások létesítéséről.
- A potenciálisan veszélyeztetett területeken a földtani veszélyt kiváltó tényezők és a
tervezett beavatkozás kapcsolatát javasolt vizsgálni. Ennek függvényében szükséges a
településrendezési tervekben a területfelhasználást korlátozó előírásokat meghatározni,
illetve a létesítmények alapozását a csúszást kiváltó tényezők figyelembevételével
megtervezni.
- A településrendezési tervekben tervezni kell a felszíni vizek (belvizek) szakszerű
elvezetésére szolgáló létesítményeket is.
- Az alábányászott területeken és azok környezetében a települések szabályozási tervében
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitányságának
adatszolgáltatása alapján hangsúlyt kell helyezni a területhasználat szabályozására.
Ennek során nemcsak az alábányászottság mértékére, hanem a felszín alatt lévő
műtárgyak számára és helyzetére is figyelmet kell fordítani.

1.4.

A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TEVEINEKAZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ, VONATKOZÓ
MEGÁLLAPÍTÁSAI

Nagycenk közigazgatási területe Kópháza, Fertőboz, Hidegség és Pereszteg településekkel ill.
Asztriával határos.
Az egyes települések településszerkezeti tervét a szerint vizsgáltuk, hogy Nagycenk település
településfejlesztési elképzeléseire hatással vannak-e ill. hatással lehetnek-e.
Vannak-e olyan meglévő vagy tervezett nagyobb léptékű (lakóterületi, gazdasági,
mezőgazdasági, ipari, közlekedési, közművi, egyéb infrastrukturális) fejlesztési elképzelések,
amelyek befolyással bírhatnak Nagycenkre.
Továbbá vizsgáltuk, hogy Nagycenk közvetlen környezetében vannak-e olyan térségi
területfelhasználási kategóriák, ill. térségi övezetek, amelyek Nagycenk közigazgatási területét
ugyan nem érintik, de azzal közvetlenül határosak. Ilyen térségi területfelhasználási kategóriák,
ill. térségi övezetek azonban nem találhatók.
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Nagycenk – Kópháza

Nagycenk – Kópháza közigazgatási határának találkozása esetében a kópházi gazdasági
erdőterületek, általános és kertes mezőgazdasági területek határosak a nagycenki
erdőterületekkel és mezőgazdasági területekkel. Befolyásoló hatásuk a Nagycenki fejlesztési
elképzelésekre, Nagycenk területhasználatára nincs. A térségi közlekedéshálózat fejlesztési
elképzelések a területi terveknek megfelelően szerepelnek Kópháza szerkezeti tervében is.
Nagycenk – Fertőboz

Nagycenk – Fertőboz közigazgatási határának találkozása esetében a fertőbozi gazdasági
erdőterületek és általános mezőgazdasági területek határosak a nagycenki erdőterületekkel és
mezőgazdasági területekkel valamint a „Széchennyi Village” lakóterületeivel. A két település
határán fut a vasút is. Fertőboz településszerkezeti tervének nincs befolyásoló hatása az
esetleges Nagycenki fejlesztési elképzelésekre, Nagycenk területhasználatára.
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Nagycenk – Hidegség

Nagycenk – Hidegség találkozásánál az előzőekhez hasonlóan nagyrész mezőgazdasági
területek és kisseb részben erdőterületek határosak a nagycenki erdőterületekkel és
mezőgazdasági területekkel, valamint a közigazgatási határig kihúzódó kiscenki lakóterületekkel.
Befolyásoló hatásuk a Nagycenki fejlesztési elképzelésekre, Nagycenk területhasználatára nincs.
Nagycenk – Pereszteg
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Nagycenk – Pereszteg közigazgatási határának találkozása esetében nagyrészt a peresztegi
erdőterületek és általános mezőgazdasági területek határosak a nagycenki mezőgazdasági
területekkel. Két kisebb szakaszon azonban a nagyforgalmú közlekedési nyomvonalak mentén
Pereszteg belterülete (gazdasági területfelhasználású területeivel) kiér a közigazgatási határig.
A térségi közlekedéshálózat fejlesztési elképzelések a területi terveknek megfelelően
szerepelnek Pereszteg szerkezeti tervében is.
Általánosságban megállapítható, hogy a szomszédos települések szerkezeti tervei nem
tartalmaznak olyan lakóterületi, gazdasági, mezőgazdasági, ipari, közlekedési, közművi vagy
más egyéb infrastrukturális fejlesztési elképzeléseket, amelyek befolyással lehetnek Nagycenk
fejlesztési elképzeléseire.
Nagycenk – Ausztria (Sopronkeresztúr)
Ausztria felől mezőgazdasági területek és szőlőterületek határosak a nagycenki erdőterületekkel.
Befolyásoló hatásuk a Nagycenki fejlesztési elképzelésekre, Nagycenk területhasználatára nincs.

1.5.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai
NAGYCENK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉNEK ALAPCÉLJA
---hogy a településben élők életminősége javuljon és kisvárosi, komfortos színvonalú környezet
alakuljon ki, a jellegzetes sajátos települési arculat megőrzése mellett,
---hogy a helyi munkalehetőségek bővüljenek,
---hogy a település turisztikai kínálata kiegészüljön, minél sokoldalúbbá váljon, ennek
következtében az igényes turistaforgalom célterületévé váljon.
Ennek érdekében az alábbi (stratégiai) fejlesztési irányokat (programokat) kell kitűzni.
A/ A HELYI GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉT, A HELYI MUNKALEHETŐSÉGEK BŐVÍZTÉSÉT
TÁMOGATNI KELL
Ezen belül:
1. A korábban kijelölt gazdasági területek terület-előkészítését be kell fejezni, a közművek és a
szükséges úthálózat kiépítésével.
2. Támogatni kell a környezetet kímélő, valamint az idegenforgalmat is szolgáló gazdasági
tevékenységek betelepülését.
3. Támogatni kell az alternatív energiatermelés beruházásait, területek kijelölésével, és az
infrastruktúrák kiépítésével.
4. Ösztönözni kell az idegenforgalom ellátásában résztvevő, elsősorban biogazdálkodásból
származó, helyi jellegzetességeket megjelenítő, hagyományokat hordozó mezőgazdasági
termékek előállítását.
B/ AZ IDEGENFORGALMI KÍNÁLATOT KI KELL EGÉSZÍTENI
Ezen belül
1. Programot kell kidolgozni a termálvagyon kiaknázására.
--A termálkészletek és a vízösszetétel pontos ismeretében meg kell határozni a termál
idegenforgalmi kínálatok fő profiljait.
--Területeket kell biztosítani a rekreációs célú, szórakoztató jellegű létesítmények számára.
--Területeket kell tartalékolni a gyógyászati célú, rehabilitációs fejlesztésekhez.
--Meg kell vizsgálni, hogy az erdősítési programok, hogyan egyeztethetők össze a
termálfejlesztések területigényével. Kezdeményezni kell a megyei terv erdőgazdálkodási
térség szerinti besorolásának módosítását a településtől északra eső külterületeken.
--Meg kell oldani a termálközpont gazdasági területektől elkülönített közlekedési feltárását,
mind a tervezett autópálya, mind a 84.sz főút felől.
2. Programot kell kidolgozni a kerékpáros turizmus kiszolgálására
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--Meg kell valósítani a tervezett Harka-Kópháza-Nagycenk kerékpárút-hálózatot, mely
kapcsolatot teremt Deutschkreutz településsel, valamint a Fertő-parti kerékpárút hálózattal.
--A kerékpárút hálózat mellett Nagycenken gondoskodni kell a szükséges kiszolgáló
létesítményekről (javító műhelyről, idegenforgalmi tájékoztató helyekről, nyilvános
illemhelyekről, pihenőhelyekről, stb.)
3. Programot kell kidolgozni az idegenforgalmi vonzerőt fokozó településkép javítására.
--El kell érni, hogy a település jellegzetes, hagyományos, a megkülönböztetést hordozó
építészeti értékei fennmaradjanak. A műemlékek mellett a helyi védelembe vont, ill.
vonandó épületek felújítását esetleg funkcióváltását elő kell segíteni. Törekedni kell arra,
hogy a beavatkozások ne elszórtan, hanem egy-egy utcaszakaszra koncentrálódjanak.
Helyi védelmi katasztert kell készíteni, rögzítve az értékek jellegét, a szükséges
beavatkozások módozatait, a költségigények becslését és a lehetséges források
megjelölését.
--A településközpontból kiindulva az átmenő forgalom kiváltását követően fokozatosan ki
kell építeni az idegenforgalom számára alkalmas sétányokat, gyalogos utcaszakaszokat és
tereket. A gyalogos felületek térfalait fel kell újítani, lehetőleg az épületek teljes
mélységében. A gyalogos utcaszakaszok, terek mentén a védett ill, védendő épületekben
idegenforgalmat szolgáló közönségforgalmú funkciók telepítését kell elősegíteni.
--Utcafásítást kell előirányozni elsősorban a tervezett gyalogos felületeken, de a központtól
kiindulva, fokozatosan bővülő körben a többi lakóutca mentén is.
--A patakmedreket és a 284 hrsz alatti volt strand területét rehabilitálni kell. A volt strand
területén közparkot kell kialakítani. A patakok medrét ki kell szabadítani, és közterületi sávot
kell kialakítani a partok mindkét oldalán, mind az Ikva, mind az Aranypatak mentén. A
közterületi sávokat be kell kapcsolni az egyéb közterületek hálózatába, csak így lehet elérni,
hogy a patakok ne illegális szemétlerakó helyek legyenek. A patakkal érintkező telkeken
beépítésmentes sávokat kell kijelölni, növénytelepítési kötelezettséget kell előírni.
--A kerítések színvonalas létesítésére, a hagyományos megoldások felélesztésére gondot
kell fordítani.
C/ A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS A TERÜLETFELHASZNÁLÁS FEJLESZTÉSE, A HIÁNYZÓ
INFRASTRUKTÚRÁK KIÉPÍTÉSE
Ezen belül
1. A településszerkezet hiányzó elemeit ki kell építeni
--a gazdasági területeket kiszolgáló, elkülönült utakat,
--a tömbbelső feltáráshoz szükségek lakóutcákat,
--az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek megközelítésére szolgáló utakat
2. A jelenlegi területfelhasználás zavaró területein szorgalmazni kell a funkcióváltást. Nevezetesen
a lakóterületek közé beékelődő gazdasági telephelyeket fokozatosan ki kell telepíteni.
(Gabonaforgalmi telephelyét, Kiscenken a volt TSZ majort) E területeket lakó ill. intézményi
célokra célszerű felhasználni, különösen akkor, ha védett épületek is találhatók a telkeken.
3. A felszíni vízrendezést kiemelt feladatnak kell tekinteni. A szilárd útburkolatok építésével
egyidőben gondoskodni kell a felszíni vízelvezetés megoldásáról is. Távlatban fokozatosan
át kell térni a zárt rendszerű csapadékelvezetésre.
D/ KÖRNYEZETVÉDELMI BEAVATKOZÁSOKAT KELL VÉGREHAJTANI
A Kiscenki szennyvíztisztító technológiáját korszerűsíteni kell. (Az összegyűjtött szennyvíz a
meglévő elvezető rendszerben hosszú ideig tartózkodik, ezért gyakran kellemetlen bűzhatás
keletkezik) A szennyvíztisztítóra a korszerűsítés előtt további települések szennyvizeit nem szabad
bevezetni. El kell érni, hogy a szennyvízelvezető rendszerre illegális csapadékvíz bekötések ne
történjenek.
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Jelenleg nincsenek érvényben levő településfejlesztési és településrendezési szerződések,
azonban a jövőben javasoljuk bevonni a településrendezés eszközei közé.
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A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Nagycenk nagynagyközség 2007 évben készíttette el a hatályos településrendezési tervét az
VÁTERV konzorcium által. Az akkori településrendezési terv a 26/2001.(VI.19.) határozattal
jóváhagyott településfejlesztési koncepción alapult. Az azóta eltelt időben a rendezési terv
több alkalommal is módosításra került. Egységes szerkezetű tervdokumentáció nem áll
rendelkezésre.
20015-ben, 2016-ban és 2017-ben aztán a nagyközség több tervezési terültre kiterjedően,
valamint az M85 gyorsforgalmi út által érintett területeken módosította a településszerkezeti
tervet, a szabályozási tervet és ehhez kapcsolódóan a helyi építési szabályzatot.
A 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet átmeneti időszakra vonatkozó rendeletei alapján a jelenleg
hatályos tervek 2018. december 31-ig használhatók. A település fejlesztési idősávja és a
jogszabályi „kényszer” miatt a nagyközség új rendezési terv elkészítéséről döntött, amely
megalapozására elengedhetetlen egy új településfejlesztési koncepció megalkotása is.
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
Nagycenk Nagynagyközség Településszerkezeti Terve: 167/2007.(XI.19.) önkormányzati
határozattal elfogadva
Nagycenk Nagynagyközség Szabályozási Terve: 21/2007.(XI.25.) önkormányzati rendelettel
elfogadva.
A településrendezési terv módosításai:
Nagycenk Nagynagyközség Önkormányzatának 51/2016.(V.25.) önkormányzati határozata
Nagycenk nagynagyközség szerkezeti tervének módosításáról.
Nagycenk Nagynagyközség Önkormányzatának 11/2015.(I.29.) önkormányzati határozata
Nagycenk nagynagyközség szerkezeti tervének módosításáról.
Nagycenk Nagynagyközség Önkormányzatának 53/2017.(V.18.) önkormányzati határozata
Nagycenk nagynagyközség szerkezeti tervének módosításáról.
Nagycenk Nagynagyközség Önkormányzatának 1/2015.(II.9.) önkormányzati
Nagycenk nagynagyközség helyi építési szabályzatának módosításáról.
Nagycenk Nagynagyközség Önkormányzatának 7/2016.(VI.6.) önkormányzati
Nagycenk nagynagyközség helyi építési szabályzatának módosításáról.
Nagycenk Nagynagyközség Önkormányzatának 8/2016.(VII.14.) önkormányzati
Nagycenk nagynagyközség helyi építési szabályzatának módosításáról.
Nagycenk Nagynagyközség Önkormányzatának 6/2017.(V.29.) önkormányzati
Nagycenk nagynagyközség helyi építési szabályzatának módosításáról.

rendelete
rendelete
rendelete
rendelete

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult és meg nem valósult
elemek
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Kivonat Nagycenk településszerkezeti tervéből - belterület

Kivonat Nagycenk településszerkezeti tervéből - külterület
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Nagycenk nagynagyközség 2007 évben készült hatályos tervéből és annak módosításaiból
megvalósult és meg nem valósult tervezett elemek, fejlesztési elképzelések az alábbiakban
foglalhatók össze:
Településközpont vegyes területek
- A kastély keleti oldalán tervezett vegyes terület felhasználására/beépítésére még nem
került sor
Gazdasági területek
- Kiscenk településrés területén a 85-ös út északi oldalán kijelölt gazdasági terület
felhasználására/beépítésére még nem került sor
- Kiscenk településrés területén 85-ös út és a Fertőbozi út által határolt háromszögben
kijelölt gazdasági terület felhasználására/beépítésére még nem került sor
- A Széchenyi Village nyugati oldalán (Fertőbozi út nyugati oldala) jelölt gazdasági terület
felhasználására/beépítésére még nem került sor
- A település nyugati oldalán jelölt nagy kiterjedésű gazdasági területek (Gyár u. –
Cukorgyár u. mögötti területek) felhasználására/beépítésére részlegesen már sor került
Különleges területek:
Az aranypatak mellett az osztrák-magyar határon tervezett kavicsbánya nem
valósult meg, a területen horgásztó található
Lakóterületek
- A település nyugati oldalán jelölt nagy kiterjedésű lakóterületek (Gyár u. – Cukorgyár u.
mögötti területek) beépülése folyamatos és intenzív.
- Az aranypatak északi oldalán kijelölt lakóterületek nem valósultak meg
- A Soproni u. – Rákóczi u. által határolt tömb tömbfeltárása még nem valósult meg
- Az Iskola u.- Szt. Imre u. által határolt tömb tömbfeltárása még nem valósult meg
- A Soproni u. észak-keleti oldalán található lakótömbben kijelölt új utca (tömbfeltárás) nem
valósult meg
- A temető keleti oldalában (Iskola utca mögötti területek) kijelölt lakóterületek nem
valósultak meg
- Kiscenk településrészen a Kiscenki u. – Hidegség u. által határolt tömbben kijelölt
lakóterületek nem valósultak meg
- A Széchenyi Village északi lakóterületei (volt üdülőterületek) beépülése folyamatos
Tartalék területek
- A szerkezeti terven jelölt tartalék területek igénybevételére sehol nem került sor
A 2017-es módosítás során beilleszett M85-os út és annak Nagycenki csomópontja kisajátítása
megtörtént, a település alaptérképe már tartalmazza az út és a csomópontok, lehajtók
nyomvonalát.
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A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA

1.7.1. A társadalom összetétele
1.7.1.1.

Demográfia

Az alábbi ábrán Nagycenk demográfiai mutatóinak alakulását látjuk 2007-2014. intervallum
között:
Év

Népesség fő

2018

2015

2017

2011

2014

2003

2013

1975

2012

1945

2011

1957

2010

1920

2009

1908

2008

1847

2007

1829

Lakónépességen belül a 0-14, a 15-59, és a 60 év felettiek aránya

Az alábbi ábrán az öregségi mutató látható (100 db 0-14 évesre jutó 60-x éves)
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Az alábbi ábrán az odavándorlások száma látható (állandó és ideiglenes vándorlások száma
összesen)

Az alábbi ábrán az elvándorlások száma látható (állandó és ideiglenes vándorlások száma
összesen)

Nagycenk korstruktúrája a pozitív vándorlási adatok és a növekedés ellenére némileg az idősebb
korúak javára tolódott el, azonban a fiatalabb korcsoportok népességen belüli aránya sem
mondható alacsonynak (5. ábra). Ami a nagyközség gazdasági életét is érinti a korstruktúra
kapcsán, az aktív korú csoportok népességen belüli aránya nem változott nagymértékben a két
népszámlálás között eltelt évtized alatt, a 15-59 éves korosztály aránya 2011-ben is 63% feletti,
azonban a nyugdíjkorhatár sem 60 év, hanem 65 év, ennek megfelelően a 60 év felettiek
korcsoportjában is jelen van egy aktív réteg.

1.7.1.2.

Népesség

A koncepció készítés időszakában rendelkezésre álló KSH adat szerint a település
lakosságszáma 2015 fő. Az adat vonatkozási éve: 2018
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A hullámzó népességszám az idős népesség és a fiatal beköltözők eredőjeként értelmezhető,
mindazonáltal a rendszerváltás óta mintegy 400, míg az elmúlt 15 évben is 250 fővel tudta
népességét gyarapítani a nagyközség. A népességnövekedés ütemével párhuzamosan a lakások
száma is növekedett az évek során, ami a település arculatára is pozitív hatással volt (3. ábra).
A település népességszámának növekvő tendenciája a magyar településhálózatban kivételesnek
mondható, tekintettel a már-már általánosnak tekinthető zsugorodási folyamatok tükrében. Még
fontosabb eleme a demográfiai mutatók pozitív jellegének, hogy a településhálózat városi elemei
sem mutatnak sok esetben népességnövekedést, ez fokozottan igaz a kisváros-állományra,
hatványozottan ennek dunántúli képviselőire.
A népességszám növekedése elsősorban a pozitív vándorlási mutatóknak köszönhető, Nagycenk
jellemzően vándorlási többlettel rendelkezik évről évre. Csak a 2011-es népszámlálást követő öt
évet vizsgálva (4. ábra) is látszik, hogy a vándorlási egyenleg a település esetében pozitív, a
visszaesések értéke pedig nem számottevően nagy. Ráadásul a vándorlási egyenleg a vizsgált öt
évből négyszer 10‰ feletti volt.
1.7.1.3.

Képzettség

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában (népszámlálás 2001) (%)

A járás hasonló nagyságú településeinek átlagát tekintve Nagycenk igen jó helyzetben van.
A népesség végzettség szerinti mutatói szintén kedvezőnek mondhatók. A 18 éven felüli,
érettségivel rendelkező népesség aránya Nagycenken a 2011-es adatok alapján 34,6%, a 25 év
felettiek esetében a diplomával rendelkezők aránya pedig 9,54% volt ugyanebben az évben. Ez
az érték illeszkedik egyfelől a Győr-Moson-Sopron megyei átlagba, másfelől maghalad más, a
megyében található kisvárosi átlagokat is (Beled 7,73%, Tét 6,88%), ezzel is kifejezve városias,
fejlett jellegét.
1.7.1.4.

Foglalkoztatottság

Az alábbi ábrán a településen élő regisztrált munkanélküliek számának alakulása látható.
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A településen a munkanélküliek száma drasztikusan lecsökkent, a járás hasonló méretű
településeihez képest Nagycenk helyzete nagyon kedvező.
Az alábbi ábrán a településen élő nyilvántartott álláskeresők aránya látható a munkaképes korú
népesség százalékában.

A mellékelt ábra szerint a munkanélküliség minimális mind Nagycenken, mind a térségben.
A népesség gazdasági aktivitása rendkívül magasnak mondható, meghaladja az országos átlagot,
a település munkanélküliségi mutatói rendkívül alacsonyak. A helyben regisztrált foglalkoztatottak
száma összesen 326 fő, ebből 212 fő helyben foglalkoztatott, 114 fő bejáró. A beingázó
munkavállalók aránya a Nagycenken foglalkoztatottak százalékában 35%, ami több mint
egyharmadát jelenti a foglalkoztatottaknak. Sopron és Ausztria vonzásában számos munkavállaló
ingázik más településre dolgozni, azonban ez Nagycenk szuburbán jellegét tekintetbe véve
természetesnek hat. Kiemelendő azonban, hogy ennek ellenére is képes a környezetében található
településekről munkaerőt felszívni, sőt, a járásközpontról, Sopronból is járnak ide dolgozni, a
Nagycenkre ingázók 50%-a innen érkezik.
1.7.1.5.

Nemzetiségi, vallási összetétel

Nemzetiségi összetételét tekintve 88%-ban magyarok lakják, a második leggyakoribb nemzetiség
a német 3,3%-kal, a népesség 11,3%-a nem kívánt válaszolni az erre vonatkozó kérdésre
(népszámlálási adatok, 2011). A vallási hovatartozás tekintetében a többség római katolikus (68%),
2,5% evangélikus, 2,4% református vallású, míg 25,8% nem vallotta magát vallásosnak, vagy nem
kívánt válaszolni.
1.7.2. Települési identitást erősítő tényezők, történeti és kulturális adottságok
„Önmeghatározásunk fontos részét képezi a területi-térségi hovatartozásunk, különösen
meghatározó e tekintetben a települési hovatartozásunk, lokális identitásunk.” (Nárai, 2009).
„A területi/települési identitás egyszerre tudatos és emocionális azonosulás, kötődés egy
térséghez/településhez, amely történelmi és területi szocializációs folyamat eredményeképpen jön
létre.” (Raagmaa, 2002).
„A közös identitás társadalmi, területi, történelmi és kulturális gyökerekre nyúlik vissza” (Paasi,
2003).
A fejezetben olyan kiemelendő és kiemelkedő értékeket jelenítünk meg, amelyek az emberek
mentális térképében Nagycenkhez kötődhetnek, a települési identitás (azonosulás) építőkövei,
illetve hordozói.
A település története a környékén talált régészeti maradványok alapján egészen a neolitikumig
nyúlik vissza. A római korban a Sárvárt és Sopront összekötő út áthaladt rajta, ennek köszönhetően
ebben az időszakban már fejlődésnek indulhatott. A Honfoglalást követően gyepűvédelmi terület
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volt, így a korai letelepedések időszakában jelentős növekedésnek nem indulhatott, azonban az
államalapítást követően a korabeli forrásokban már megjelenik Czenk néven, Sopron vármegye
településeként. Nevének első írásos emléke 1291-ből származik. Nagy Czenk-ként a 16.
században jelenik meg először, ekkor még nem egyesítették az akkori Kiscenk (Kleinzinkendorf)
településsel.
A török hódoltság idejében a település a birtok tulajdonváltásai miatt többször cserélt földesurat,
míg 1677-re Széchényi György kalocsai érsek, valamint testvére és annak gyermekei örökölték
meg a területet. A család 1711-ben váltotta meg örökjogon a földbirtokot, ettől számítva
véglegesen rájuk szállt a vagyon. A nagycenki iskola alapítása szintén a hódoltság idejében történt,
az akkori Czenk mellett Sárvár, Csepreg, Kőszeg, Pulya, Szentmiklós, valamint Újkér alapíthatta
az első oktatási intézményeket.
A település 1797-ben vásártartási jogot kapott
köszönhetően a Széchényi családnak, ami ugyanakkor a
mezővárosi rang elnyerését is jelentette.
A település története és identitása elválaszthatatlan a
Széchényi családtól. A család a Nógrád megyei
Szécsénykén, a 17. században emelkedett a főnemesi
családok
sorába.
A család tekintélyét és birtokait I. Széchényi György
szerzete meg, aki győri püspök, majd kalocsai és
esztergomi érsek volt.
1677-ben zálogjogon megszerzi 52 ezer forintért SárvárFelső vidék egy részét, ehhez tatozott Boz, Hidegség,
Homok, Hegykő, Kis és Nagy-Cenk, Kövesd Lövő, Újkér,
Horpács. Öccse Lőrinc is ügyes volt a vagyonszerzésben,
Lőrincnek volt három leánya is, de György érsek úgy
rendelkezett, hogy a birtokok csak a család férfi tagjaira
szállhatnak, a leányokat pénzben kell kielégíteni.
Viszont a női családtagoknak életük végéig tartó
haszonélvezetre már Ő is engedett át 1-1 birtokot. Lőrincz, Ilona lánya így kapta meg Dávid
Czenket és Hidegséget 1680-ban.
Ilona volt az első Széchényi, aki itt lakott Cenken. Lőrincz fia II. Széchényi György Eszterházy Pál
nádortól megvásárolta Széplakot és 1692-ben oda költözött. A török igából sikerült megszabadulni,
de még teljesebbé vélt a Habsburg-önkény uralom.
Egyre nőtt az elkeseredés és növekedett a bujdosó parasztok száma.1704-ben a kurucok a
Dunántúlra is elérkeztek 8 ezer fős csapattal megtelepedtek a Széchényi család birtokain.
A község a kurucoknak is és a labancoknak is tartozott élelmet és hadisancot fizetni.
1707-ben Ebergényi László császárhű tábornok visszafoglalta a Széchényi birtokokat.
György testvére Széchényi Pál kalocsai érsek a császár megbízásából békéltető tárgyalásokat
folytatott a kurucokkal.
György utolsó éveit betegen töltötte és fia Zsigmond vezette a gazdaságot. 1732-ben halt meg,
Zsigmond csak hat évvel élte túl atyját. Zsigmondnak négy fia volt, halála után a négy fiútestvér
felosztotta a birtokot, Antalnak Cenk jutott.
Széchényi
Antal
gróf
feleségül
veszi
Barkóczy
Zsuzsanna
grófnőt.
Széplakról Cenkre költözik, rendbe szedi birtokait, összes birtokainak központjául Kiscenket teszi
meg. Miután birtokait rendbe tette, újra bevonul ezredéhez őrnagyi rangban és közel húsz évig
katonáskodik, szolgálja Mária Teréziát.
1758-ban leszerel és állandóan cenken tartózkodik.
A majorház és mostani kastély helyén álló kúria a katonáskodása alatt lakatlan volt ezért állapotuk
teljesen leromlott ezért új kastély építésébe kezd.
Az akkori építkezés volt a mostani kastély első fázisa.
Feleségével a kastély körül nagy parkot létesítettek, ez években ültették a 2,6 km hosszú hársfasort
és a végébe a remetelakot.
Szintén az ő idején kezdődött a téglaégetés.
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Halála után birtokait özvegye kezelte tovább, az özvegy épített a remetelak mellé egy remete
kápolnát a hársfasor végébe. Mária Terézia rendelkezett, hogy a temetőket a falun kívül kell
elhelyezni higiéniai okok miatt. Ezért Barkóczy Zsuzsanna 1778-ban új temetőt nyitott ahol temető
kápolnát épített. Széchenyi Antal grófnak a halálakor nem volt élő fiú gyermeke ezért a Széchenyi
György érsek által meghatározott öröklési rend szerint öccsének Zsigmondnak a fia Széchenyi
Ferenc gróf lett a birtok örököse.
Ferenc gróf Széplakon született 1754-ben, 1777-ben feleségül veszi bátyja özvegyét Festetics
Júlia grófnőt. 1788-ban már Cenken és Sopronban él magántitkára Hajnóczy József volt. Nagy
változásokat vesz tervbe a kastélyt illetően.
Tervet készíttet az Ikvának a kastély területéről történő elvezetéséről. Az Ikva addig három ágon
folyt a kastély mögött. ezzel megoldotta a kastély szárazzá tételét. A vízrendezés után következett
a park rendbetétele, az angolparkot kül- és belföldi csemetékkel ültetik tele.
Meghonosítja a platánokat és a vadgesztenye fákat.
1790-től Bécsben él a császár szolgálatában dolgozik, ott született harmadik fia 1791. szeptember
21-én István. 1793-tól Cenken van könyvtárát bővíti iratait rendezi. Ekkor határozza el az uradalmi
gazdálkodás nagyarányú kiterjesztését. 1799-ben a kastély átépítésébe kezd Ringer József
soproni építésszel tervezteti meg.
1802-ben adományozza a nemzetnek a hatalmas könyvtárát, kézirat, térkép, érem és
ásványgyűjteményét. Három hitbizományt hozott létre a 3 fia részére. Nagy és Kis Cenket István
fia kapta. A családról minden tekintettben gondoskodni szeretett volna ezért a temetői kápolna alá
egy családi sírboltot építtet szintén Ringer Józseffel, valamint a kápolnához egy klasszicista
előcsarnokot.
Széchényi Ferenc 1820-as halála után Nagy és Kis Czenk István fiára szállt.
István kedvelte a lovakat, gazdaságában már mintaszerű lótenyésztés folyt, de 1821-ben még az
ország 150 ménese közül a legkisebb volt a cenki.
Wesselényivel, állatorvosával és ménesmesterével Angliába megy, 20 lovat 2 csikót vesz, később
is folytatja vásárlást összesen 20 mént és 60 kancát vásárol.
Hoz magával egy angol ménesmestert.
A hársfasort derékban keresztező platán soron lófuttatót alakítanak itt idomítják és edzik a lovakat.
1830-ban egy pesti lóversenyen Filácz István cenki lovásza első díjat nyert.
Sok gondja közül, az egyik a selyemtermelés felvirágoztatása volt. Már 1815-ben Olaszországi
katonai szolgálata alatt figyelte, hogy milyen szorgalommal és haszonnal végzik a
selyemtermelést. 1829-ben 12 ezer nemesített eperfát, vagy ahogy felénk mondják szederfát hozat
Milánó
vidékéről,
majd
később
faiskolában
neveltek
66
ezer
fát.
Cenken selyemgombolyító üzem épül 1835-ben és elkezdődik a selyemtermelés,1841-ben már 41
mázsa selyemgubót termelnek. Az üzem a Nagy-Czenki uradalmi majorban 35 évig működött.
A kastély az 1834-1840 közötti átépítésnek köszönhetően a korszak egyik lekorszerűbb épületévé
vált. A kertbe Széchenyi Béla vezette be a gázvilágítást 1860 után, melyhez helyben állították elő
gázt.

Széchenyi György

Széchenyi Antal
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Visszatérve a település történetéhez: 1865-ben létrejött a vasúti összeköttetése is a Bécsújhely és
Nagykanizsa vonalon. A vasúti közlekedést A Déli Vasút indította el, ez nagy lökést jelentett a
település gazdaságának. A 19. századi iparosításnak köszönhetően egy selyemfonoda és egy
cukorgyár is felépült itt, melyek jótékony gazdasági hatásuk mellett megerősítették a beköltözést a
településre.
A cukorgyár nemcsak az épületén belül foglalkoztatott több száz embert, de bérgazdaságot is
szervezett, ezáltal sok helybeli jutott munkalehetőséghez, azaz az üzem beépült a falu életébe.
A gyár története Nagycenken a Szerződés,
amelyet
Crescentia
grófnő
„urad.
Jószágkormányzója és Gonzáles Károly úr,
mint polgár és egy társaságnak tagja a
Nagycenk Cukorgyár cég alapítása alkalmával
kötöttek” kezdetű irattal indult. Az 1854.
szeptember 2-án kelt okirat szerint az uradalom
hat katasztrális hold földet adott el ezerhatszáz
forintért az üzem alapítójának, s a következő
évtől kezdve évente háromszáz katasztrális
hold cukorrépa termesztését vállalta a gyár
részére.
A korszakban a kultúra és az egészségügy folyamatosan fejlődött.
A 19. század végére, 20. század elejére Cenk lakossága már 1800-2000 fő körül mozgott. Ebben
az időszakban a település intézményhálózata is látványos fejlődésnek indult, kibővítették az
iskolát, valamint egy helyi körorvos is munkába áll, ellátva a település vonzáskörzetébe tartozó
további 14 település lakosságát is. Gyógyszertár először Kiscenken létesült, majd 1883-tól
Nagycenken. Az első állatorvosi kört a járásban 1891-ben Nagycenken szervezték meg.
Közigazgatási szerepe is kiemelkedő volt ebben az időszakban, hiszen 1873-tól körjegyzőségi
központ volt, 1893-ban pedig egyesítették Kiscenkkel. Önkéntes tűzoltóegyesülettel is rendelkezett
a század végére, valamint a korszakban rendkívül korán utcavilágítással is.
Az Önkéntes Tűzoltóegyesület 1889-ben alakult meg majd 1890-ben új községházat
építettek.1892-ben belügyminisztériumi rendelet írja elő Nagycenk és Kiscenk egyesítését, melyre
1893-ban került sor.
Az első világháború harci cselekményei a községtől távol zajlottak, de a lakosság megérezte a
bevonult 200 férfi munkaerő hiányát.
Az első világháborút lezáró, 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés (békediktátum)
Sopront és környékét Ausztriának ítélte. A magyar egységek 1921.augusztus 26-án kezdték meg
a terület kiürítését, a benyomuló osztrák csapatokat azonban Ágfalvánál a Prónay Pál és Héjjas
Iván által vezetett „Rongyos Gárda” visszaverte, sőt szeptember végén betört Ausztria területére.
Felsőőrön „alkotmányozó gyűlésen” kikiáltotta a független Lajtabánságot. A magyar kormány
ugyan nem ismerte el az új „államot”, de arra sem volt hajlandó, hogy a csapatokat kivonja a
térségből. A helyzet megoldására a két fél között olasz közvetítéssel Velencében kezdődtek
tárgyalások. Az október 13-án létrejött megállapodás szerint a magyar fél kiüríti a területet, majd
népszavazás dönt Sopron és a környező nyolc település hovatartozásáról (Fertőrákos, Ágfalva,
Sopronbánfalva, Harka, Balf, Fertőboz, Kópháza és Nagycenk).
A népszavazást 1921. december 14-én rendezték meg Sopronban, 16-án a többi településen.
Az egész térség összességében 65,1 százalékban döntött Magyarország mellett, Sopronban a
szavazok 72,8 százaléka tépte szét a sárga Ausztriát jelentő szavazólapot és hagyta épen a kék
Magyarországot jelentő szavazólapot.
Nagycenk a népszavazáson rendkívüli eredményt produkált.
A szavazásra jogosult 1041 főből 1039-en részt vettek a szavazáson, 8 érvénytelen szavazat volt,
5 szavazott Ausztria mellett, 99,5 százalékban Magyarországot választották hazájuknak. A helyi
legenda szerint gróf Széchenyi István is megjelent a szavazáson „a halottak nevében jöttem
szavazni, nevükben jöttem megmondani, hogy ez a föld magyar volt és magyar is marad”.
Ezzel talán joggal nevezhetjük Nagycenket a „Legnagyobb magyar, legmagyarabb falujának”
1922-ben a nemzetgyűlés a népszavazás emlékét törvénybe iktatta és Sopronnak a Civitas
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fidelissima (Leghűségesebb város) címet adományozta. A kormány 2001-ben december 14-ét a
hűség napjává nyilvánította.
Újabb fejlődési periódus és fellendülés 1927-től látható, amikor
megépült a mai Községháza és egyben Kultúrház, valamint
szintén ebben az évben megalakul a Hangyaszövetkezet. Az
első világháborúban 63, míg a második világháborúban 42 cenki
halt hősi halált.
A második világháború után jelentős változások zajlottak le
Nagycenken. 1950-ben tanácsrendszer jött létre, majd 1973-tól
Fertőbozzal közös községi tanács alakult, melyhez később
Pereszteg, Pinnye, Nagylózs és Sopronkövesd is csatlakozott. A
megyei tanács engedélyével 1982-ben nagyközségi közös
tanács alakult Nagycenk székhellyel.
A világháború után földreform keretében a Széchenyi birtokok
egy részét felosztották, majd 1959-ben termelőszövetkezetek
alakultak. Az 1960-as és 1980-as évek között több fejlesztés
zajlott a településen: új gyógyszertár, óvoda, egészségház,
idősek napközi otthona, fogorvosi rendelő és új posta épület.
1965-ben létrejött a Nagycenki Baromfikombinát, melyben Pereszteg és Nagylózs községek is
részesedéssel rendelkeztek. 1983-ban alakult meg a Nagycenki Lótenyésztő Állomás, mely a
szombathelyi Állattenyésztő Vállalathoz tartozott.
A cenki kastély háború alatti sérülései 1944 végéig ki lettek javítva, de az 1945 nyarán itt nyaralók
okozták a kastély pusztulásához vezető folyamat kezdetét. Az 1970-es években műemléki
helyreállítás során kiállítótereket, irodákat és vendégszobákat alakítottak ki.

Széchenyi kastély régen és most
Ennek keretében 1973-ban elkészült a kastély első épülete, a Széchenyi István Emlékmúzeum,
majd a régi istálló helyén méntelep és lovas iskola nyílt. Szintén ebben az időszakban épült meg a
Széchenyi Múzeumvasút. 1982 óta nagycenki székhellyel működik a Széchenyi Kör, mely
országos hatókörű civil szervezet. Az 1980-as években a kastély többi része is felújításra került,
berendezték a múzeum másik épületét, mely a Széchenyi István-szárny nevet kapta, valamint
kialakították a kastélyszállót.
A politikai, gazdasági változások a község életében is jelentős szerepet játszottak. Nagycenk és
közvetlen környéke gyülekezőhelye volt az egykori NDK-soknak, akik gyakran próbálkoztak innen
elindulva a tiltott határátlépéssel. A nevezetes határáttörés után több itt hagyott gépkocsit szedtek
össze az arra illetékesek. A falu névjelző táblájáról is eltűnt a „határőr község” felirat, az őrs
létszámát a minimálisra csökkentették.
A rendszerváltozás utánra kiírt első demokratikus helyi önkormányzati választáson a falu első
polgármestere Fekete Lajos lett, a második ciklusra is bizalmat kapott. 1998-ban Udvardi Imréné
a falu első embere.
A vasfüggöny leomlása a települést a korábbi perifériáról az ország egyik legdinamikusabban
fejlődő térségébe „helyezte” új lehetőségek nyíltak meg az itt élők számára. Az átmenő forgalom
és a turisták nagy száma több új vállalkozás megindítását eredményezte. A lovas turizmus is
fejlődőben van.
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A község egészséges vizet adó vezetékes ivóvízrendszere térségi összefogás eredményeként
valósult meg, akárcsak a regionális szennyvíztisztító telep a 84-es számú főút mellett. Ugyancsak
a századvég terméke a gázvezetékek és lakossági
csatlakozások kiépítése. A lakossági telefonigények
ugrásszerű növekedése községi telefonközpont
létesítését tette szükségessé.
Sokcélúan hasznosítható a két község egyesítésének
századik évfordulóján felavatott Sportcsarnok. A
legújabb, mindenki által pozitívnak ítélt beruházás, az új
gyógyszertár megnyitása volt 2001-ben, a falu
központjában, ahová a kiscenki faluvégről került.
A község vezetése korábban Cenki Krónika címmel indított helyi tájékoztató kiadványt, ma Cenki
Híradó néven jelenik meg az újság, amely elődjéhez hasonlóan a közérdekű hírek mellett
rendszeresen közöl helytörténeti írásokat is.
1994-ben elkészült a település rendezési terve, az önkormányzat, a Nagycenkért Alapítvány és a
helyi egyesületek is azon van, hogy minél otthonosabbá és vonzóbbá váljon a település mind a
lakosok, mind az idegenforgalom számára. Széchenyi faluja emlékmúzeumával, nemzeti
emlékhelyével, történeti és természeti értékeivel ezt jó eséllyel kísérelheti meg
Nagycenk címere

A címer: álló, csücskös talpú, enyhén íves oldalú pajzs piros
mezejében arányosan elrendezve lebeg jobb oldalon fent, három,
arany színű, keresztbe tett gabonaszál, középen lent arany színű
ekevas, bal oldalon fent pedig szárával felfelé álló arany színű
szőlőfürt. A pajzson aranyszínű, rubin kövekkel díszített ötágú
liliomos korona ül. A címert két keresztbe tett zöld pálmaág övezi.

Pecsét: kerek talpú pajzsban balra néző lebegő ekevas,
jobbról és balról a pajzskeretből benövő leveles virág.

Kiscenk pecsétje: a pecsét mezejében élével balra
néző, lebegő ekevas, felette K C monogram.
Kétoldalt pálmalevelek.
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Társadalmi élet, civil szerveződések, egyesületek

Civil szerveződések Nagycenken:
Országos Széchenyi Kör

Nagycenkért Alapítvány
Nagycenki Iparoskör
Aranypatak Horgászegyesület
„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület

Kulturális rendezvények, programok szervezése, az
emlékmúzeum támogatása, ismeretterjesztő
tevékenység
Lakossági egészségvédelem, szociális és köznevelési
feladatok, pozitív települési imázs kialakítása,
fenntartása
Helyi vállalkozások szakmai képviselete
Az önkormányzat területén fekvő horgásztó kezelése,
karbantartása, horgászesemények, versenyek
szervezése
Néprajzi és néptáncos nevelés, bemutatók,
rendezvények szervezése

Nagycenki Római Katolikus Plébánia
Magyar Vöröskereszt Nagycenki
Alapszervezete
Nagycenk Beszélő Kőemlékei
Alapítvány

Segítségnyújtás, véradások szervezése, szociális
feladatellátás
Egykori, Széchenyi-parkban kiállított szobrok
felkutatása, restaurációja és karbantartása
Helyben működő sportágak támogatása,
Nagycenki Sportegyesület
sportesemények szervezése, sportlétesítmények
fejlesztése
Nagycenki
Önkéntes
Polgárőr Helyi rendvédelmi feladatok ellátása, a települési
Egyesület
közbiztonság fenntartása
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Katasztrófa- és tűzvédelmi feladatok ellátása, a
Egyesülete
települési biztonság fenntartása
Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása, kulturális
Friends of Europe Nagycenk
és ismeretterjesztő rendezvények szervezése hazai és
Egyesület
nemzetközi közönség számára
A helyben működő civil szervezetek nagy száma aktív társadalmi életet teremt a településen. A
helyi közösségi és társadalmi életet erősíti a helyben szervezett programok és események széles
választéka. Az állami és vallási ünnepnapokra szervezett rendezvények mellett a település
sajátos programkínálattal is szolgál, amelyeket az önkormányzat a helyi civilekkel és a
lakossággal közösen szervez éves rendszerességgel.
Nagycenken működő civil szervezetek, közösségi szerveződések számukban, minőségükben és
tevékenységi körükben is városias miliőt alakítottak ki a településen. Széles körű társadalmi
tevékenységükkel, aktív munkájukkal segítik a település önkormányzatát, a helyi és térségi
lakosságot is. Sikerüket jól mutatja például az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely az utóbbi évek
áldozatos munkájának köszönhetően kiterjesztette tevékenységi körét más településekre is. A
Nagycenki SE munkájának eredménye az évről évre növekvő számú sportolási lehetőség a
településen, munkájukkal hozzájárulnak a helyi népesség egészséges életmódjához és minőségi
szabadidő eltöltési lehetőségeik növekedéséhez. A Friends of Europe Nagycenk Egyesület nem
csupán a helyiek számára nyújt minőségi kulturális szolgáltatásokat, hanem törekedik a minél
szélesebb körű, pozitív nemzetközi településimázs kialakításában is.
A nagyközség folyamatos programkínálata biztosítja az itt élők minőségi szabadidő eltöltését. A
nemzeti és vallási ünnepségeken kívül számos, helyi jelentőségű és egyedülálló programmal
szolgál az önkormányzat a civil szervezetekkel közösen. A helyi identitás kialakítása és a
közösségformálás kapcsán fontos szereppel bírnak ezek a programok, de a turizmus, vagy az
országos/nemzetközi jelentőség növelése, a pozitív települési imázs kialakításában is fontos
szerepet játszanak.
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Vallás

A vallási megoszlás a 2017-os települési adatszolgáltatás alapján a következő:
– Római katolikus 68%
– Evangélikus 2,5 %
– Református 2,4
– Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik 25,8 %

Lakosság vallási megoszlása

1.8.

Római katolikus

Evangélikus

Református

Felekezethez nem tartozó

A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA

1.8.1. Humán közszolgáltatások
Nagycenk intézményi ellátottsága teljes körűnek mondható, minden szükséges szolgáltatás
igénybe vehető helyben, az oktatási funkcióktól a rendvédelmi feladatokig. A település oktatási
és nevelési intézményei az alapfokú oktatást szolgálják. A kisgyermekek neveléséről az
Aranypatak Óvoda, az alapfokú oktatásról a Széchenyi István Általános Iskola gondoskodik. A
településen működik emellett logopédiai gyógypedagógia, valamint Gyermekjóléti Szolgálat és
iskolai napköziotthonos ellátás is. Az általános iskola vonzáskörzete egyelőre a környező
településekre terjed ki, összesen 11 bejáró tanulóval rendelkezik. Közülük hatan Fertőbozról,
ketten Peresztegről, míg Pinnyéről, Sopronból és Csapodról egy-egy diák ingázik napi szinten a
nagycenki általános iskolába.
Az egészségügyi alapellátás szükséges intézményei szintén megtalálhatók Nagycenken,
háziorvosi ellátás, fogorvos, valamint védőnői szolgálat is elérhető. Emellett a településen
működik egy gyógyszertár, valamint egy állatorvosi rendelő is.
Az oktatási-nevelési funkciók ellátását, valamint a település rekreációs lehetőségeit erősíti az itt
működő sportcsarnok, valamint a szabadtéri sportpályák is. A közművelődési lehetőségek
biztosítása a település könyvtárában valósul meg.
A rendvédelmi feladatok ellátását a Soproni Rendőrfőkapitányság két fő körzeti megbízottja látja
el, akik részére az önkormányzat állandóan biztosít egy helyiséget, valamint szükség esetén két
lakást is fenntart számukra. A rendvédelem kapcsán jelentős szervezet a helyi önkéntes
polgárőrség. A településen önkéntes tűzoltóság is működik, ami nagymértékben erősíti a
település közbiztonságát, valamint a lakosság komfortérzetét.
Humán közszolgáltatások grafikonokon
Az oktatási és iskolázottsági mutatók közül az óvodai férőhelyek és az általános iskolai tanulók
számában Nagycenk teljesítménye a kedvező demográfiai mutatók miatt kifejezetten jónak
minősül. Habár középfokú oktatási intézmény nem működik a településen, a közeli nagyvárosok
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palettájából választhatnak az itt élő szülők és gyermekeik, továbbá megjegyeznénk azt is, hogy a
hasonló méretű, városi ranggal rendelkező magyar települések közül egyik sem mondhatja el
magáról, hogy rendelkezik középiskolával. Egész egyszerűen ez a településméret – de ez még az
akár kétszer-háromszor ekkorákra is igaz – nem rendelkezik akkora demográfia tartalékkal,
héttérrel, ami egy középiskola fenntartható működését szavatolná. Nagycenk népességének
képzettségi, iskolázottsági mutatói kifejezetten kedvezőek, az országos átlag feletti a diplomával
rendelkezők aránya, továbbá a település lakosságának 18 éven felüli lakosainak több mint egy
harmada rendelkezik érettségivel is. Ezek a mutatók ebben a településméretben egyértelműen
unikálisnak mondhatók.
Az egészségügyi mutatók közül Nagycenk vélhetően eléri az átlagot a tízezer lakosra jutó
háziorvosok és házi gyermekorvosok számában, kórházi ágyak és fekvőbetegellátás viszont
nincs a településen. A lakásállomány esetében a többlakásos társasházak aránya növekedik, a
2000 után épült lakások aránya pedig biztosan meghaladja a városi átlagot, főként úgy, hogy a
jelenlegi lakásállomány körülbelül 25%-a a rendszerváltást követő években épült.
Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő)

Óvodába beírt gyermekek és az óvodai férőhelyek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő-db)

2019. évtől 4 csoportra bővül a Nagycenki Aranypatak Óvoda (a tervezett férőhely szám így kb.
100 fő lesz). Az óvoda a tervek szerint a 7-8 fős mini bölcsőde csoporttal is kibővül.
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Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő)

Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Összhangban 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.) Kormány Rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
Rendelet rendelkezéseivel, Nagycenk Település Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt figyelmet fordít:

-

az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére,
megszüntetésére;
az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására;
a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítására;
munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására;
a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási
esélyeik javítására;
az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;
a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban,
ill. a közügyek irányításában.
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Nagycenk település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a
közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén
a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel
(tankerülettel).
1.9.

A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
„Az ország gazdasági fejlődésében kialakult területi különbségek már az 1990-es évektől kezdve
ugyanazt a térségi differenciálódást mutatják. Erős megosztottság mutatkozik egyrészt a
főtelepülés és a vidék, másrészt a nyugati és keleti országrész fejlettségében”. (KSH 2012, 22.
o.)
Az alábbi ábrán a rendelkezésre álló adatok alapján az iparűzési adó mértékének alakulása
látható 2007-2010. közötti intervallumban (1000 Ft).

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői garfikonokon
Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal
együtt, év végén) (db)
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Regisztrált vállalkozások száma (GFO '11) (db)

Az alábbi ábrán a működő gazdasági társaságok száma látható (db).

Mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás százalékában)

Működő vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: A gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)
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Ipar-, építőiparban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás százalékában)

Működő vállalkozások száma az ipar-építőiparban (szekunder szektor) (db)

Működő vállalkozások száma a bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: B
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)

Működő vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: C gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)
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Működő vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: F gazdasági ág,
vállalkozási demográfia szerint) (db)

Szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás százalékában)

Működő vállalkozások száma a szolgáltatásokban (tercier szektor) (db)

Működő vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: G gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)
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Működő vállalkozások száma a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: H
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)

Működő vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: I gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)

Működő vállalkozások száma az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08:
J gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)
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Működő vállalkozások száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: K gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)

Működő vállalkozások száma az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: L
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)

Működő vállalkozások száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: M gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)
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Működő vállalkozások száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: N gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)

Működő vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági ág,
vállalkozási demográfia szerint) (db)

Működő vállalkozások száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: Q gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)
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Működő vállalkozások száma a művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: R gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)

Működő vállalkozások száma az egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: S
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db)

Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül, db):

Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma (db):
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Vendéglátóhelyek száma (db):

Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma (kiskereskedelmi és magánszállás adás, db):

Vendégforgalom (db):

Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db):
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1.9.3. A település gazdaságának ágazatai, jellemzői
Nagycenk gazdaságát jól tükrözi a településen működő kis- és középvállalkozások magas száma,
illetve ezek évről évre növekedő aránya. Az önkormányzat tudatosan igyekszik vállalkozóbarát
környezetet kialakítani, hogy ezzel segítse a gazdasági fejlődést. 2014-ben a társas vállalkozások
száma 96, egyéni vállalkozóból 78, egyéb formájú vállalkozásból pedig további 27 működött
Nagycenken. A vállalkozások profilja széles skálán mozog, ebből is látszik a helyi gazdasági élet
sokszínűsége, ami tovább erősíti térségi szerepét, hiszen több szektorban is elhelyezkedhetnek a
munkavállalók.
A település mezőgazdaságát őstermelők és nagyobb cégek is erősítik, amelyek legfőbb profilja
a szántóföldi növénytermesztés. A mezőgazdasági termékek legfontosabb felvevőpiaca
Ausztria, ami azt jelenti, hogy jelentős exportbevételek származnak ebből az ágazatból. Az ipari
vállalkozások nagy része kis- és közepes méretű vállalkozás, fő profiljuk az építőipar és az
energetika. Közülük a legfontosabbak: Cenki Ablak Kft., üvegezéssel és műanyag nyílászárók
gyártásával foglalkozik, a Lehner Electronics Kft. kábel-összeszereléssel, míg a RAS-Erőmű és
RAS-Hő Hőszolgáltató Kft. az energetikai szektorban érdekeltek.
A nagycenki vállalkozások közül a szolgáltató szektor a legerősebb. A vállalkozók nem csupán a
helyi igényekre, hanem térségi szükségletek kiszolgálására is képesek. Közülük a kereskedelmi
létesítmények emelhetők ki, nagy számuk nem csak a helyi lakosságnak, hanem Nagycenk kiváló
forgalmi helyzetének és vonzáskörzetének is köszönhető. Emellett megtalálható a településen
egy üzemanyag-töltő állomás is, melyet a MOL Nyrt. tart fenn. Pénzügyi szolgáltatások sem
hiányoznak a településről, a Nyugat Takarék Szövetkezet kirendeltsége található itt egy ATM
automatával. Ezen felül számos egyéb pénzügyi szolgáltatásra van lehetőség helyben az itt
működő biztosító társaságoknak köszönhetően. A fentiek mellett megtalálható még helyben egy
posta is.
A település gazdaságának egyik legerősebb lába turizmusában rejlik, ami elsősorban a
Széchényi-örökségre épül. Ezen kívül a Fertő-vidék kirándulóforgalmában is jelentős szerepe
van, főként kedvező forgalmi helyzetének köszönhetően. A két turisztikai erőforrás tehát a
kulturális és örökségturizmus, valamint a természeti értékekhez köthető aktívturizmus. A FertőHanság Nemzeti Parkhoz köthetően ráadásul a település UNESCO értékekkel is rendelkezik
(kultúrtáj), ami nem csak a hazai, hanem a nemzetközi turistákat is a településre vonzhatja.
1.9.4. A gazdasági szervezetek fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelése
A gazdasági szervezetek fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelése:
- kézműves sörfőző műhely a Cukorgyári úti gazdasági területen ( terv )
- Fertőbozi út mentén Pfneisl fél mezőgazdasági központ- borfeldolgozás, bemutatás
- Idősek otthona ( apartmanház ) vagy a Hidegségi út mentén, vagy a régi Major területén
Nagycenk a gyorsforgalmi út leágazása miatt logisztikai lehetőségre nyitott.
A helyi foglalkoztatók mellett/ellenére a település munkavállalói jelentős számban ingázásra
kényszerülnek. Az ingázó munkavállalók főbb célpontjai:
- Ausztria
- Sopron,
- Lövő,
- Sopronkövesd,
- Fertőd
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
A nominál ár a mindenkori, forintban értendő árakat jeleníti meg egy négyzetméterre vetítve, míg
a reál ár a nominál ár inflációval korrigált értéke. A szórás megmutatja, hogy az adott időszakban
az átlagos négyzetméter áraktól átlagosan mennyivel tértek el az ingatlanok négyzetméterre
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vetített árai. A reál m² ár alakulását a Központi Statisztikai Hivatal szezonálisan kiigazított
maginfláció segítségével kalkuláltuk.
A diagramon Nagycenk területén található lakóingatlanokra vonatkozó négyzetméter árak havi
alakulását követheti nyomon. A szaggatott vonallal jelzett időszakokra vonatkozóan nem áll
rendelkezésünkre elegendő információ.
Lakóingatlanok esetén Nagycenk településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 205 423
forintról 370 227 forintra nőtt, ami 164 804 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018
júniusában a legmagasabb négyzetméter ár 428 358 forint, a legalacsonyabb 76 923 forint,
valamint az átlagár 379 683 forint. Nagycenk településen a bűnesetek száma a népesség
arányában kevesebb, mint 2%.

forrás: ingatlannet.
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Összehasonlításként az alábbi ábrákon a Győr-Moson-Sopron-megyei ingatanárak és Nagycenk
ingatlanárai:

A lakóingatlanok számának alakulása Nagycenken:

forrás: ingatlannet.hu

A lakóingatlanok száma Nagycenk településen 2009-ben 731 darab volt, mely 2014-re 758 darabra
emelkedett. Ez azt jelenti, hogy Nagycenk településen a lakóingatlanok száma 5 év alatt 3.69%kal, azaz 27 darabbal bővült. Ez alatt az időszak alatt a lakóingatlanok száma átlagosan egy évben
5 darabbal növekedett meg.
1.10.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ-ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
A jóváhagyott normatíva 4.580.000 Ft /fő/év( nem változott a korábbi évekhez képest ) . A fő az
elismert köztisztviselői létszámot jelenti, ami a Nagycenki KÖH - nél 11,48 fő. A finanszírozás
személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál. A Nagycenki KÖH éves bevétele mégsem a
4.580.000 X 11,48 fő, vagyis 52.578.400 Ft, hanem tervezett 55.219.589 Ft.
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége
Az önkormányzat aktív településfejlesztési tevékenységet folytat, amelyet pályázati források
igénybevételével és önerőből finanszíroz.
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A 2017-2020-ig tartó pályázati ciklusban benyújtott pályázatok, projektek:
Pályázati/önerős
konstrukció
Gyár
utca
aszfaltozás
folytatása, önerőből
Eperfasor útfelújítása +
szegély önerőből
Soproni u. lépcsőfelújítás
önerős
Fogalomtechnikai munkák
elvégzése,
közlekedési
táblák
Gyár utca „kis körforgalom”
kialakítása, önerős
Vasútállomáshoz vezető út
megerősítése, önerős
Kövesmezei
úti
telkek
kialakítása (43 db telek) víz,
szennyvíz, gáz, villany
közművesítés, önerőből
Dózsa
krt.
7
telek
kialakítása (ingatlan vétel) +
közművesítése
Cukorgyári
úti
telkek
közvilágítása, önerőből
Fűnyíró traktor vásárlása
önerőből
Platós
tehergépjármű
vásárlása
önerőből
kommunális célra
Településképi
arculati
kézikönyv készítése (állami
támogatás + önerő)
Nagycenki temetőben elhalt
sövény
kiszedése,
új
sövény telepítése
TOP-3.1.1-15-GM1
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés
Kerékpárút
építése
Nagycenk és Pereszteg
községek között. (megnyert
pályázat)
TOP-1.4.1-15-GM1
A
foglalkoztatás
és
az
életminőség
javítása
családbarát, munkába állást
segítő
intézmények,

Projekt
Megítélt
megvalósításának
támogatás/önerő
éve

Projekt címe
Gyár utca
folytatása,

aszfaltozás

23.746.510

2017.év

Eperfasor útfelújítása

5.393.717

2017.év

Soproni u. lépcsőfelújítás

663.000

2017.év

475.000

2017.év

2.169.655

2017.év

2.845.380

2017.év

81.110.709

2017.év

18.000.000 Ft

2016-2017.év

7.607.300

2017-2018.év

2.249.900

2017.év

500.000

2017.év

Fogalomtechnikai
munkák
elvégzése,
önerős
Gyár
utca
„kis
körforgalom” kialakítása,
önerős
Vasútállomáshoz vezető
út megerősítése, önerős
Kövesmezei úti telkek
kialakítása (43 db telek)
víz, szennyvíz (tervezés +
műszaki ellenőr ktsg is ) ,
gáz,
villany,
útalap
közművesítés, önerőből
Dózsa
krt.
7
telek
kialakítása (ingatlan vétel)
+ közművesítése
Cukorgyári
úti
telkek
közvilágítása, önerőből
Fűnyíró traktor vásárlása
önerőből
Platós
tehergépjármű
vásárlása
önerőből
kommunális célra
Településképi
arculati
kézikönyv
készítése
(állami
támogatás
+
önerő)
Nagycenki
temetőben
elhalt sövény kiszedése,
új sövény telepítése

2.857.500
Ft
(ebből 1 millió ft
2017.év
állami
támogatás)
2.427.224

2017.év

Kerékpárút
építése
298.935.463 Ft
Nagycenk és Pereszteg
Községek között

2017., folyamatban
a
megvalósítás
(2018.év is )

Nagycenki
Aranypatak
94.620.389 Ft
Óvoda fejlesztése

2017., folyamatban
a
megvalósítás
(2018.év is )
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közszolgáltatások
fejlesztésével
Nagycenki
Aranypatak
Óvoda fejlesztése.
(megnyert pályázat)
EFOP-4.1.7-16-201700268
pályázat,
Próbaterem
kialakítása
(megnyert pályázat)
Költségvetési
támogatás
mini bölcsőde férőhelyek
kialakításának
támogatására
(megnyert pályázat )
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatására
pályázat
(megnyert
pályázat)

TAO pályázat –Nagycenki
Sportegyesület,
aki
a
pályázatot beadta.
49..269.211 Ft összegű
projekt, aminek 30 %-át az
Önkormányzat
vállalta,
hogy önrészként biztosítja.
(megnyert pályázat )

EFOP-4.1.7-16-201700268
pályázat,
Próbaterem
kialakítása
( megnyert pályázat )
Költségvetési támogatás
mini bölcsőde férőhelyek
kialakításának
támogatására
(megnyert pályázat )
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására
pályázat
(megnyert pályázat) +
önerő is
A
Nagycenki
Tornacsarnokban öltöző
bővítés,
vizesblokkbővítés
történik, belső nyílászárók
(ajtók) cseréje, a fűtési
rendszer korszerűsítése
(radiátorcserék),
szertárok
átalakítása,
bővítése,
közösségi
helyiség
(klubszoba)
felújítása.

19.920.801

2018.év

10.000.000

2018.év

28.925.998
Ft
(
ebből
27.446.302
Ft
2018.év
pályázat,
1.446.302
Ft
önerő )

49.269.211
(ebből
34.731.569
Ft
2018-2019.év
TAO támogatás,
14.884.958
Ft
önerő)

ELUTASÍTOTT PÁLYÁZAT
VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
Fő cím: Nagycenk 531/3 hrsz-ú Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola külső felújítása
Megvalósítandó projekt: hőszigetelés, nyílászáró csere, gépészet, napelemes rendszer kiépítése,
akadálymentesítés
Támogatási intenzitás: maximum 50 millió Ft
Projekt összege: 74.763.197 Ft (vállalt önerő: 24.763.197 Ft)
RÉSZBEN NYERT PÁLYÁZAT
VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Fő cím: Nagycenk erő-és munkagép beszerzése
Megvalósítandó projekt: erőgép beszerzése, szárzúzó beszerzése, rézsükasza beszerzése
Támogatási intenzitás: 75 %
Projekt összege: 15.125.382 Ft (ebből vállat önerő: 3.781.346 Ft) csak a gépbeszerzés költsége
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ez a része nyert a projektnek

1.10.3. Foglalkoztatáspolitika
A település önálló foglakoztatási koncepcióval nem rendelkezik.
Az önkormányzat kedvező foglalkoztatási helyzetének köszönhetően nem vesz részt az országos
közmunka programban.
1.10.4. Lakás- és helyiséggazdálkodás
A településen önkormányzati tulajdonú ház 3 db van. Ezek: 1 ház 3 lakással ( ebből 2 db esetében
a Rendőrségnek van bérlőkijelölési joga, az egyikben lakik is rendőr, a másik üres – a 3. lakás piaci
bérbeadású ). 1 szolgálati lakás van az Egészségházban, melyet idei pályázatból újítottunk
fel. Épülés alatt , 2019. december 31-ei határidővel, 3 lakás ( volt laktanya épületéből ) un. szociális
bérlakás- „ fecskeház „.
1.10.5. Intézményfenntartás
A helyi intézmények fenntartását önkormányzati költségvetésből oldja meg a település, amely
azonban csak részben fedezi a szükséges költségeket. Az épületek felújítását saját pénzből kell
kigazdálkodni.
Az önkormányzat egyik alapfeladata a nagyközség üzemeltetése, működtetése. Ezt egyrészt
közvetlen irányítással végzi (pl. közvilágítás, ivóvíz ellátás, közterületek gondozása, stb.),
másrészt mint ár és díjmeghatározó közvetetten. (hulladékgyűjtés, víz-csatorna díj, stb.)
A közvetlen befolyása alá tartozó ügyekben intézményeken, gazdasági társaságokon keresztül
történik a feladatok ellátása.
Az intézményhálózat, a hivatali struktúra a külső körülmények változásait kell, hogy kövesse. Ez
folyamatos ellenőrzést és a változásokhoz való igazodást igényel.
1.10.6. Energiagazdálkodás
Az energiagazdálkodás, a klímaváltozásra való felkészülés tekintetében a településeknek
általában kétféle eszköz áll a rendelkezésére. Egyik a közvetlen beavatkozás másik a közvetett
irányítás, befolyásolás mód- szere. A a környezeti kérdések megoldásában e két eszköz együttes
alkalmazása hozhat hatékony megoldásokat. A közvetlen beavatkozás szükséges mindazon
esetekben, amikor az adott kérdés kizárólag az önkormányzat hatáskörébe tartozik (pl. saját
épületei energetikai korszerűsítése), ide értve azokat az eseteket is, amikor az önkormányzat nem
egymagában, hanem a nagyobb hatékonyság, eredményesség érdekében más partnerekkel
együtt (pl. állami szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel, illetve magáncégekkel) végez el egy
beavatkozást.
A közvetlen beavatkozást igénylő feladatok közé tartoznak:
- a mindenkori önkormányzati intézmények épületeinek korszerűsítése;
- az energiatudatos közvilágítás biztosítása;
- a hatékony tudatosságnövelés saját eszközhálózatának széles körű, kreatív igénybe
vételével.
A közvetett irányítás módszereinek keretén belül az önkormányzat felhívja a figyelmet, kedvező
helyzetet teremt más szereplőknek a kerület számára szükségesnek tartott, de nem közvetlenül az
önkormányzat hatáskörébe tartozó egyes feladatok elvégzésére.
A közvetett befolyásolás módszerét kell alkalmazni a következő célok elősegítése érdekében:
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a magántulajdonú szolgáltató, termelő és lakóépületek korszerűsítése;
a gazdasági tevékenységek energiatudatos továbbfejlesztése;
az energiatudatos közlekedési módok megválasztásának népszerűsítése,
tudatosságnövelés köz- lekedési kérdésekben;
- lakossági energia tudatosság folyamatos növelése.
A település épületei vezetékes földgázzal ellátottak mind magán, mind közösségi szinten. Az
elektromos áramellátás a szolgáltató által üzemeltetett középfeszültségű hálózaton légkábeles /
földkábeles kiépítéssel megoldott. A település legújabb beépítésű telkeinknél 2014.év óta (az
önkormányzati 100 db kialakított teleknél) földkábeles az áramellátás.

-

Alternatív energia rendszerek tekintetében a település a korszerűség, folyamatos fejlődés elvét
tartja szem előtt. Ennek eredményeként a Községháza, az Óvoda és a Tornacsarnok napelemmel
való ellátása már megvalósult. A felújítandó próbaterem esetében szintén napelemes rendszer
kiépítését tervezi az önkormányzat.

1.11.

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Soproni Vízmű Zrt.
Ivóvízszolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés és –tisztítás ill. iparivíz szolgáltatás.
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (a hálózat tulajdonosa)
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (szolgáltató)
Gázellátás szolgáltatás.
E-On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
Elektromos energiaellátás szolgáltatás.
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Hulladékátrakó állomás: Csér Hulladéklerakó
Háztartási hulladék elszállítás szolgáltatás.
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízgazdálkodás.
PR-Telecom
Kábelévé, internet- és telefonszolgáltatás. A cég Nagycenken helyi fiókkal is rendelkezik.
Észak-Nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (Volán)
Közösségi közlekedés-szolgáltatás.
GYSEV Zrt.
Közösségi közlekedés-szolgáltatás
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Közútkezelő
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A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA

1.12.1. Természeti adottságok
Nagycenk Nyugat-Magyarországon, több kistáj találkozásában fekszik, Soprontól tizenkét
kilométerre, közvetlenül az osztrák határ mellett. A Soproni-medence, a Fertő–Hanság-medence
és a Répce-sík övezte tájon, az Ikva-patak medencéjében épült két település Kiscenk és Nagycenk
1893. évi közigazgatási egyesítéséből jött létre. A patak mentén termékeny síkság alakult ki, amely
kiváló a mezőgazdasági tevékenység számára.
A település a Fertőmelléki-dombsor dél oldalán található, enyhén lejt dél-délkelet, azaz az Ikva
felé.
Növényzet
A rétgazdálkodás nagyjából mindenhol megszűnt. Elenyésző rét területeket csak az Ikva mentén
találunk. Az inváziós terhelés közepes mértékű. Flórájában az alpokalji hatás jól érezhető; erre utal
Répce menti ligeterdőkben a tavaszi tőzike, erdei békaszem, hegyi veronika, réteken a foltos
orbáncfű, kisvirágú pacsirtafű, míg a Rába mentén a hamvas éger, kúszó sás. Nagycenk
környékén ugyan nem, de a környék sík erdőiben, gyepekben xerotherm elemek is megtaláhatók
(pázsitos nőszirom, taréjos csormolya, bugás macskamenta –, parlagi rózsa). Elszórtan
felbukkannak a sziki élőhelyek növényei (molyhos őszirózsa, sziki kocsord), az iszaplakó
(gömböstermésű szittyó, iszaprojt, tavaszi forrásfű) vagy zátonyokhöz kötődő (gyökerező
erdeikáka) pionírok. Figyelemreméltók az érintetlen mocsári- (mocsári kutyatej, bördős borgyökér)
és hínárnövényzet (hegyeslevelű békaszőlő, tófonal) fajai.
A Nagycenki- és Peresztegi-erdőkben még megfigyelhető az Alpokalja flórahatása (Calluna
vulgaris, Luzula luzuloides, Primula vulgaris), de már itt is sok a száraz tölgyes faj (Dictamnus
albus, Sorbus torminalis).
A külterületek nagy része mezőgazdasági művelés alatt áll, melyet fás-erdős terület alig tagol. A
külterületen kisebb erdőségek találhatók – a belterülettől távolabbi területeken, észak-nyugaton
és délen, néhány helyen pedig még szerencsére összefüggő rét területek is találhatóak.
Talaj
A kistáj szerkezetileg harmadidőszaki (miocén) medence-süllyedék. Mélyén tengeri és tavi
(mészkő, homokkő), továbbá folyóvízi üledékek (agyag, homok, kavics)
A kistáj alaphegységét karbon kori csillámpalaösszlet alkotja, a síkság keleti vidékein azonban már
a Rába- völgyre jellemző szilur és devon kori metamorfitösszletből épül fel a medencealjzat. Az
idők során változó intenzitással ezekre építette a Répce hordalékkúpjait, amelyeket a jégkorszak
során fellépő felszínalakító folyamatok egységes, vályoggal és lösszel fedett kavicstakaróvá
alakítottak
Nagycenken a jellemző talajok barna erdőtalajok és kisebb részben réti öntéstalaj.
Éghajlat
Éghajlata mérsékelt. Az Alpok közelsége miatt csapadékosabb, szelesebb, mint az országos átlag.
A térség éghajlatára jellemző, hogy mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, de közel van a
mérsékelten szárazhoz.
Napfényes órák száma évente 1850 körül várható. Az évi középhőmérséklet 9,5 ºC, a
tenyészidőszak átlaga 16,0 ºC körüli. Az évi csapadékösszeg a sokéves átlag szerint 650 mm
körüli, ebből a nyári félévben cca. 400-420 mm esik.
Az uralkodó szélirány ÉNy-i. A település helyi klímáját (hőmérséklet, páraviszonyok) a Fertő-tó
közelsége is befolyásolja. Lokálisan befolyásolja a mikroklímát a 85. sz. főút, illetve az azon haladó
jelentős gépjárműforgalom.
Vízrajz
A terület az Ikva vízgyűjtő területére esik, de a területen nincs felszíni víztest.
A talajvíz szintje az Ikva patakhoz közelebb eső déli részen 3 m körül van, az északi részen 4 m
alá mélyül, mennyisége 3 l/s.km2 alá csökken. Kémiailag kalcium-magnézium72
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hidrogénkarbonátos jellegű, az összes keménység Nagycenk környékén 35-45 nkº.
Feltételezhető, hogy egyrészt az Ikva új mederbe terelése, másrészt a fertőbozi forrásvizek
ivóvíznek történt befoglalása hatással van a tervezési terület talajvíz szintjére és ennek
köszönhető az enyhe, mintegy 10 cm csökkenés az elmúlt 15 évben.
Természeti értékek
Nagycenk amellett, hogy a Fertő-kultúrtáj világörökségi területének része, önmagában is
kiemelkedő természeti értékekkel rendelkezik. Itt található az országosan védett hársfasor, mint
természetvédelmi terület, a védett eperfasorok, a Széchenyi-Kastély parkja, mint országos
műemlék, a Kisallé - platánsor, vérbükk egyed és további értékes fasorok (Kisboz-Kiscenk út ÉK-i
és DNY-i oldalán valamint a Kiscenk-Hidegség közötti út NY-i oldalán) valamint a nagycenki
gyurgyalag-fészkelőhely.
Ezek mellett meg kell említeni a település egyéb természeti erőforrásait, amelyek közül kiemelkedik
a nagymennyiségű rétegvízkészlet, a jó minőségű termőtalaj, ami a bőséges mezőgazdasági
termelés számára teremt lehetőséget. Nagycenk továbbá egy hordalékkúpon fekszik, melynek
kavicsa az építőanyagipar egyik fontos alapanyaga.
A nagycenki Széchenyi kastélytól induló, a Fertőboz feletti
dombsor gerincéig vezető, mintegy 250 éves hársfasor
természeti, kultúrtörténeti és kertépítészeti értékeire már
korán, az 1930-as években felhívta a figyelmet Földváry
Miksa és Kaán Károly (Földváry 1934, Bartha 2001). A
Nagycenki hársfasor egyik volt első védett területeinknek,
1942-ben a Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter
80.855/1942. sz. rendelkezésével nyilvánították védetté.
A hársfasor ültetésének pontos idejét nem ismerjük, de
feltételezhetően 1754 és 1760 között ültették Széchenyi
Antal feleségének, Barkóczy Zsuzsannának a kívánságára. Az első katonai felmérés (1783-85)
térképén a hársfasort már ábrázolták.
A fasor eredeti hosszára és darabszámára vonatkozóan a különböző források eltérő adatokat
közölnek, de valószínűleg 600 fából álló, 2275 méter hosszú volt. A fák ültetési távolsága 4 öl (7,58
m), a két fasor közötti távolság 12 öl (22,75 m) volt. A fasor északi végén kápolna és remetelak állt
kis ligetben. A kettős fasor jellegzetes példája az ún. "allée vert"-nek, melynek közepén zöld
gyepfelület húzódik, s csak a két szélén tapostak ösvényt az emberek. A kedvelt kertészeti
motívum a sétalovaglás célját is szolgálta (Bartha 2001).
A Nagycenki hársfasor ugyan elsősorban természeti emlék, de az idős, gyakran korhadó, odvas
fák számos védett fajnak (elsősorban xilofág rovarok, denevérek, madarak) biztosítanak élőhelyet.
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet, tájtörténeti vizsgálat
Az első Katonai Felmérés (1763-1787) ill. a második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén
látható, hogy a vízfolyások mentét - az Aranypatak és az Ikva – széles, kiterjedt sávban rétek
kísérik. Az ekkor még két különálló település külterületei változatosak, a tájat hatalmas
erdőterületek és szőlők tarkítják. A szántőföldek között rengeteg mezőgazdasági út vezet a művelt
területek felé. A két településmagból utak futnak a szálrózsa minden irányában a szomszédos
települések, lakott helyek és a Fertő-tó felé. A közlekedési utak mentén nagyon sok helyen láthatók
az utakat kísérő fasorok, ill. domináns elemként ott a kastélytól induló kettős hársfasor is.
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Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) térképén láthatjuk, hogy erdőterületek aránya
kismértékben csökkent, a vízfolyások mintha szabályozottabb mederben folynának. Jellemző új
táji elem a szántóföldeket tovább osztó földutak megjelenése. Hangsúlyos tájképi elem a
térképeken a Győri és Szombathelyi vasútvonalak megjelenése. Nagycenk keleti végében
megjelenik a vasút hozadékaként megépülő cukorgyár is. Az úthálózat váza változatlan. A katonai
térképeken jól látható a kastélyhoz kapcsolódó uradalmi kert, művelt uradalmi birtok, amelynek
területét fasorok és csatornák osztják fel.

74
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

Nagycenk Településfejlesztési Koncepció

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Az 1940-es évekig ezután szinte semmit nem változott a táj képe. (Magyarország Katonai
Felmérése -1941)
Kissé megnövekedett a települések lakóterülete, ezzel együtt Nagycenk néven egyesült a korábbi
Kiscenk és Nagycenk falu. Letisztult, véglegesedett az úthálózat. Az utakat, vízfolyásokat kísérő
fasorok szerencsére szépen fennmaradtak. A vasutak és s cukorgyár összekötéseként kiépült a
kisvasút, mint iparvasút.

Ezt követően az1950-es évektől a szövetkezeti termelés következményeként külterületen
megjelent a nagytáblás szántóföldi gazdálkodás. A régen változatos erdős, rétes területet az
ember erdőirtás, a szőlőművelés felhagyása, a nagytáblás gazdálkodás révén lényegesen
egysíkúbbá alakította át. Mostanra hangsúlyos tájképi elemekké váltak a vasútvonalak és a két
nagyforgalmú főútvonal. Szerencsére az Ikva mentén megmarad még némi összefüggő
legelőterület illetve a Köves erdő területe, valamint délen egy nagyobb kiterjedésű összefüggő
erdőterület.
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A területfelhasználás szerinti megoszlást az alábbi táblázat mutatja:
Területfelhasználás
Mezőgazdasági területek
Kertes mezőgazdasági területek
Erdő területek/fásított területek
Folyóvizek, árkok, csatornák, vízfelületek
Bányaterületek (kavics)
Gazdasági területek
Lakóterületek
Vegyes (településközponti, központi) területek
Zöldterületek
Közlekedési területek (közút, vasút)
Összesen
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Terület (ha)
864,5 ha
29,6 ha
555,6ha
14,6 ha
10 ha
88 ha
145,3 ha
37,6 ha
10 ha
190,8 ha
1945 Ha

Arány (%)
44,5 %
1,5 %
28,5 %
0,8 %
0,5 %
4,5 %
7,5 %
2,0 %
0,5 %
9,7 %
100,0 %
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Nagycenk területfelhasználása

A szántók SZ1 és SZ6, a rétek R1-R2 közötti az erdők E2-E5 közötti minőségi osztályokba a
legelők pedig L1 minőségi osztályba tartoznak.

1.12.3. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Nagycenk területének jelentős része országos tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területbe tartozik, valamint nagyon sok területe része az országos ökológiai hálózatnak is.
Emellett a település világörökségi terület.
Tájképvédelmi
Kiváló
termőhelyi Országos
szempontból
adottságú
hálózat
kiemelten kezelendő erdőterület
terület
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Tájképvédelmi szempontból értékesek a vízfolyást kísérő rét és legelő területek, az erdőterületek
és természetesen a vízfolyások.
A Világörökségi Kezelési terv szerint a Fertőtáj kiemelkedő értekéi az alábbi tényezőkben rejlenek:
- Eurázsia legnyugatibb sztyepptavat magában foglaló terület,
- állat- es növényföldrajzi határok találkozási helye,
- kiemelkedő gazdagságú növény- es állatvilággal rendelkező, ember uralta taj, génbank,
- ember es bioszféra rezervátum harmonikus együttese,
- változatos etnikai összetételű lakosság által létrehozott kultúrtáj,
- nemzeti határokon átivelő évszázados társadalmi-gazdasági, kulturális egység,
- földhasználati formák több évszázados folytonossága,
- egymást követő civilizációk gazdag régészeti öröksége,
- geológiai, bányászati es esztétikai különlegességek,
- a földhasználathoz kapcsolodó gazdag településépítészeti hagyományok,
- gazdag es értékes műemlékállomány,
1.12.3.1.

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék

Nagycenk település területén az érintett Natura 2000 területek, melyek a Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság területi illetékességéhez tartoznak:
- Határ-menti erdők - Nagycenk
071, 073, 074, 075, 077, 079/1, 0264/2, 0329/1, 0329/2, 0329/4, 0329/5, 0330, 0331/1, 0331/2,
0332/1, 0332/3, 0332/4, 0332/5, 0332/6, 0332/7, 0333, 0334 hrsz.-ú területek
Nagycenki hársfasor természetvédelmi területe által érintett helyrajzi számok: 0159/1a,
0159/1b, 0159/1c. A hársfasor további szakasza Hidegség közigazgatási területén található. A
hársfasorra kezelési terv készült, amely kimondja:
- A nagycenki hársfasor tájképi jellegét meg kell őrizni.
- A fiatal, elkorcsosult, alászorult, a fasorban nem megfelelő helyre telepített fákat el kell
távolítani.
- A fiatal, egészséges, a fasorban nem megfelelő helyre telepített fákat el kell távolítani.
- A fasorból csak abban az esetben távolítható el fa, ha ez a természetvédelmi célok
megvalósítása érdekében szükséges. Az eltávolított fákat pótolni kell, kivéve a
természetvédelmi céllal eltávolított és korábban sorközbe ültetett egyedeket.
- A fapótlásokat előnevelt, földlabdás sorfa jellegű suhángokkal kell elvégezni vegetációs
időn kívül (elsősorban Tilia cordata fajokkal).
- A fapótlásokat a fasorban lehetőleg a fák eredeti helyén kell elvégezni, a faközbe ültetés
egyedi természetvédelmi hatósági elbírálást követően lehetséges.
- A faápolás során megengedett a koronaalakítás, a sérült és beteg koronarészek
eltávolítása, a tősarjak eltávolítása, az üregek gondozása, a fagyöngy folyamatos
eltávolítása.
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A talaj bolygatásával járó természetvédelmi kezelési tevékenységek megkezdése előtt a
természetvédelmi kezelő kikéri a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális
irodájának véleményét.

A kezelési terv természetvédelmi gyakorlati célkitűzései:
- A tájképi és kultúrtörténeti jelentőségű fasor fennmaradásának biztosítása.
- A fasor - botanikai értéket jelentő - idős fáinak megőrzése.
- A fasor idős fáihoz kötődő állatvilág megőrzése.
- A természetvédelmi célú bemutatás elősegítése.
Nagycenk területét érinti a Fertő tavi bioszférarezervátum, amelynek nagycenki terüetei az
átmeneti zóna részei.
A bioszféra rezervátumok jellemzői:
Megőrzési funkció: A rezervátumoknak biztosítaniuk kell a kiválasztott ökoszisztémák,
tájak
változatosságának
fennmaradását,
a fajok sokféleségének és genetikai
változékonyságának megőrzését.
Fejlődési
funkció:
A
rezervátumok
területén
belül
elő
kell
segíteni
a
helyi körülmények között megvalósítható,
ökológiai, társadalmi és kulturális szempontból
fenntartható gazdasági fejlődést a helyi hagyományos módszerek, tradíciók figyelembevételével.
Kutatási
és
oktatási
funkció:
A bioszféra rezervátumok területén támogatni
kell
a természetvédelmi célú tudományos kutatásokat és monitorozást, valamint elő kell segíteni az
oktatási és ismeretterjesztési célú tevékenységeket.

Átmeneti övezet: Az átmeneti zónák a természeti erőforrások fenntartható használatának bemutató
területei, rajtuk mezőgazdasági és egyéb emberi tevékenység is folyhat a helyi közösségek, a
természetvédelmi szerveztek, kutatók, civil szervezetek és magánszemélyek együttműködésével.
Jellemzően nem védett területen helyezkednek el, jogi korlátozás a MAB státuszból következően
nem vonatkozik rájuk. A rajtuk folyó tevékenységekbe a kezelők minél jobban igyekeznek bevonni a helyi

közösségeket is.
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Világörökség - Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj
A világörökségi terület teljes kiterjedése 74 716 hektár, amelyből a magterület 68 369 hektár.
Magában foglalja a Fertő–Hanság Nemzeti Park Fertő-táji teljes területét, továbbá Fertőrákos
települést a műemléki jelentőségű területként védelem alatt álló településmaggal együtt, a
Páneurópai Piknik emlékhelyhez vezető útig, – valamint a nagycenki volt Széchenyi-kastély védett
műemléki környezetét – beleértve a kastélytól Széchenyi Béla és Erdődy Hanna síremlékéig
vezető védett hársfasort (“Nagy allé”) is – Fertőd belterületét a fertődi Esterházy-kastély védett
műemléki környezetét, Fertőd tó felé eső területét a Pamhagenbe vezető útig, továbbá Sarródot
és Fertőbozt, valamint Fertőszéplak, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, Balf (Sopron) települések
beépített és tó felé eső területeit. A pufferzónát Nagycenk, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő,
Fertőszéplak közigazgatási területei alkotják.

1.12.3.2.

Ökológiai hálózat
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Nagycenken ökológiai magterület és pufferterület
található.
Ökológiai magterület a Köves erdő területe és délen a
Községi erdő területe, pufferterület pedig 84-es főút
északi oldalán az Ikva mentén található rét/legelő
területek.

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
Általános tájhasználati konfliktusok lehetnek a funkcionális, tájökológiai és a vizuális konfliktusok.
Funkcionális tájhasználati konfliktusokat az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető,
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.
Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, megszüntető,
egymás létét veszélyeztető területhasználati módok fennállása esetén.
A rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság
érzékelhető megszakadása, hiánya vizuális-esztétikai: tájhasználati konfliktusokat eredményez.
A helyzetfeltárás alapján a meglévő tájhasználati konfliktusok, problémák nem tekinthetők
jelentősnek, ám kezelésükkel hosszú távon egy harmonikusabb ember-táj kapcsolat alakulhat ki,
legyen szó víz-rehabilitációs munkálatokról vagy éppen az út melletti fásításokról.
A nem célzottan tájhasználati konfliktusok feloldását célzó fejlesztési beruházások minden
erőfeszítés ellenére előbb-utóbb bizonyos fokú konfliktushoz vezetnek, melyek lehetnek
területhasználati és funkcionális, tájökológiai vagy tájképi (vizuális) gyökerűek. A konfliktusok
mértéke azonban összehangolt, átgondolt tervezéssel csökkenthetők. Leggyakoribb probléma az
infrastruktúra fejlesztések (pl. a tervezett M85 gyorsforgalmi út ahogy várhatóan csomópontjaival
kiemelkedik a tájból), a beépített területek növelése és a természetvédelem, tájvédelem
szempontjainak ütközése.
A tervezett fejlesztések közül előreláthatóan a gazdasági területek, lakóterületek, beépítésre szánt
területek növekedése fog leginkább tájhasználati konfliktusokat generálni. Funkcionális konfliktus
léphet fel a lakóterületek közé ékelődött gazdasági terület és a lakóterületek között.
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1.12.5. Egyedi tájértékek a településen

Mamutfenyő
Országosan védett
eperfasorok
Kettős platánsor
Útmenti fasor
Útmenti fasor
Idős vérbükk egyed
Két idős platán

Szomorú fűz
Széchenyi
kastélypark
Arany-patak
Kereszt
Kereszt

a
Széchenyi
kastély parkjában
a 051 hrsz.-ú út
mentén
Kisallé
a Hidegségi út
mentén és annak
folytatásában
a
Fertőbozi
út
mentén
Kiscenki úton a
kastély bejáratával
szemben
a 84-es főút és a
vasút
kereszteződében a
vasút két oldalán
a Széchenyi István
téren
a
Széchenyi
kastély parkja
az Újtag major felé
vezető út mentén
a Vasútállomás felé
vezető út mentén

658/1 hrsz.
eperfasor

051 hrsz.

platánfasor
platánfasor

0222 hrsz.
705/1, 0165 hrsz.

platánfasor

0118/1 hrsz.

jellegfa

674 hrsz.

jellegfák

0234/1, 0238 hrsz.

jellegfa

449 hrsz.

Történeti kert
Kastélykert; kúriakert

658/1 hrsz.

út menti kereszt

285 hrsz.
0268/6 hrsz.

út menti kereszt

02/6 hrsz.

82
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Nagycenk Településfejlesztési Koncepció

Kereszt

a Szőlőkhöz vezető
út mentén

út menti kereszt

Kereszt

a
84-es
főút
mentén
a
gazdasági területtel
szemben
a
Fertőbozi
út
mentén a kisvasút
kanyarulatában
a Kiscenki utca 42.
sz. előtt
Soproni út közepe
a lakóházak után
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a Gyár u. Soproni u.
kereszteződésében
a Kiscenki utca 32.
sz. előtt
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a 84-es és 85-ös
főutak
csatlakozásánál
a Széchenyi István
téren
Iskola utca 14-16.
előtt
a
Gyár
utcai
közparkban
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren

út menti kereszt

a 0284/1 és 0281/5
hrsz.
utak
kereszteződésében
0238 hrsz.

út menti kereszt

0102/1

út menti kereszt

707 hrsz.

Kiscenki feszület
Kiscenki feszület
Kápolna
Nepomuki Szent
János emlékoszlop
I-II. világháborús
emlékmű
Iparosok
emlékműve
Mária szobor
Mária szobor
Széchenyi szobor
Pestisoszlop
Szent
szobor

Kristóf

Pieta
Ecce Homo szobor
Emlékmű, szobor,
egyedülálló oszlop
Hűségkút
Kerekes kút
R.k. templom
R. k. plébánia

Bálintkúti-dűlő, Szt.
Antal kápolna

a Vasútállomás felé
vezető út mentén

Széchenyi család
sírkápolnája

a r.k. temetőben

43 hrsz.
barokk stílusú, 18. sz.-i

449 hrsz.

emlékoszlop

449 hrsz.
344 hrsz.
707 hrsz.
449 hrsz.
449 hrsz.
449 hrsz.
078 hrsz.

Pietá-szobor,
barokk,
1714. Erősen megújítva.
Ecce Homo-szobor,
barokk, 1663.

449 hrsz.
436 hrsz.
406/3 hrsz.
449 hrsz.
449 hrsz.

Épült: 1860-1864. között
Tervezte: Ybl Miklós.
R.k. plébániaház, barokk,
18.
sz.
Részben
átalakítva
1865-ben.
Udvarában barokk 18.
sz.-i szobor.

449 hrsz.
447 hrsz.

02/6 hrsz
Széchenyi
sírkápolna,
barokk, 1778. Bővítve és
átépítve
1806-1810
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között.
Berendezés:
orgona, szentély padjai,
1800
körül;
oltár,
gyóntatószékek,
1820
körül.
Gróf
Széchenyi
(Széchényi) család
mauzóleuma sírja
Széchényi Alajos
sírja
Széchényi-ősök
szarkofágja sírja

a r.k. temetőben

452/2 hrsz.

a temető hátsó
falánál
a temetőben

452/2 hrsz.

Fenesz Rezső sírja

a temetőben

Bokor Nándor sírja
Bokor
Nándor
síremléke
Nagycenki
Köztemető
Sírkövek
Tömegsír,
egyedülálló
sír,
kripta
Széchenyi István
Emlékmúzeum

a temetőben

Méntelep / Lovarda

a kastély mellett
található (Kiscenki
u. 3.)
a Vízimalom u.,
Vám u. Dózsa Gy.
körút által határolt
tömbben a volt
majorság területén
a Vízimalom u.,
Vám u. Dózsa Gy.
körút által határolt
tömbben a volt
majorság területén
a Vízimalom u.,
Vám u. Dózsa Gy.
körút által határolt
tömbben a volt
majorság területén
a kastélyt keletről
kerülő út (Kis Allé
u.) mentén

Intézői lak

Istálló II. (keleti
istálló)
Istálló I. (nyugati
istálló)
Nagyistálló

Egykori gázgyártó
épület

452/2 hrsz.
Fenesz Rezső 1919-es
áldozat
Bokor Nándor feltaláló,
gépgyáros

452/2 hrsz.
452/2 hrsz.

a temetőben

452/2 hrsz.

a
kisvasút
vasútállomásánál

671/1

Kiscenki u. 3.

Széchenyi
kastély.
Gazdasági épületeiben
méntelep. Barokk, 1750
körül. Átépítve az 1800as évek elején Ringer
József és 1834-1840
között Hild Ferdinánd
tervei alapján
Gazdasági
(mellék)épület

658/4 hrsz.

Földszintes
empire
stílusú épület. 1810 körül
épült

304/18 hrsz.

Két hosszú istálló épület,
épültek 1840 körül.

304/17 hrsz.

Major, középrizalitos
empire, nagyistálló, épült
1810 körül.

304/17 hrsz.

Gyár; nagyüzemi épület
Egykori gázgyártó épület,
építtette
1815-ben
Széchenyi
István;
a
kastély világítását innen

653 hrsz.
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Régi lovaglópálya
Kisvasút múzeum

1.13.

az Ikva partján a
Major utcában
a
kisvasút
vasútállomásánál

biztosították
1945-ig.
Lakóház.
ma lovas pálya

558 hrsz.
671/1

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
Egy település életében a zöldfelületek, fák, fasorok kiemelt jelentőséggel bírnak. Egyrészt
életminőségi, levegőtisztaság védelmi, településképi, esztétikai, egészségügyi, másrészt
zajvédelmi, idegenforgalmi szempontból. A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős
kondicionáló hatással bír a környezetére: kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a
vízháztartási viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj
mennyiségi és minőségi romlását. E sokrétű szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan
megfelelni, ha rendszerbe, hálózatba szervezettek.
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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 települési
szintű és lakóterületi közparkok a településlakók, idelátogatók rekreációs igényeit elégítik
ki.
- Korlátozott közhasználatú zöldfelületek. Ide tartoznak az időben korlátozott, általában
intézményekhez kapcsolódó közhasználatú zöldfelületek: ilyen zöldfelület a temető és
kastélypark. Az intézményi zöldfelületeket korlátozottan látogatható intézményi területek
alkotják.
- Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: e kategóriában a közintézmények, hivatalok, ipari
létesítmények zöld felülete, valamint a családi házak kertjei tartoznak.
- A vonalas, zöldhálózati összekötőelemek (utak, vízfolyások menti zöldfelület, fasorok)
Szerkezeti szempontból igazán jelentősek még a biológiailag-aktív vízfelületek, mint például az
Aranypatak menti területek.
Szintén jelentős zöldhálózati összekötő szerepük van a településeken a fasoroknak. A
fasorok fontos elemei egy település zöldfelületi rendszerének, a fasorok kapcsolják össze
a zöldfelület egyes elemeit (zöldterületeket, zöldfelületi jellegű intézményeket, erdőket,
településrészeket, településeket stb). összefüggő rendszerré.
1.13.1.1.

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert meghatározó
elemek

Nagyobb összefüggő zöldfelületek, zöldterületek a településen:
-

Az Arany-patakot kísérő liget erdők, facsoprtok
sportpálya (a Szt. Imre úton)
a Kisallé kétoldali platánsora
a hosszú kertes lakóterületek összefüggő kertjei, tömbbelsői
a temető és templom zöldfelületei
parkosított közterületek (Széchenyi tér és környéke, szabadtéri kisvasút és
környéke, Polgármesteri Hivatal előtti közpark)
a védett Nagycenki hársfasor
és nem utolsó sorban a Széchenyi kastély parkja

Néhány szó a kastélyparkról: Széchenyi Béla munkálkodásának eredményeképpen a kastély
parkjában négy világrész számos ritka fafajtáját találhatjuk meg: van itt egyebek közt
tulipánfa, vasfa, himalájai és kaukázusi fenyő, kaliforniai mamutfenyő stb. Különösen szépek
a másfélszáz éves platánfák. A főbejárat elől induló, immár 250 éve s és 2,5 kilométer
hosszú,
védett
hársfasort
még
Széchenyi
Antal
gróf
felesége
ültettette.
A kastély előtti, gyönyörű barokk franciakertet, a hímzéses partert napjainkban kezdték
helyreállítani, hogy az 1760-as évek kompozícióit hozzák itt újra létre.
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Zöldfelületi ellátottság értékelése

Zöldfelületek nagysága (m2)

Egy lakosra jutó zöldfelület nagysága (m2)

Láthatjuk, hogy Nagycenk zöldfelületi ellátottsága kimagasló. Köszönhető ez a kastélyparknak, a
rendezett közterületeknek, közparkoknak és a Nagycenken nagy hagyományokkal bíró út menti
fásításoknak, fasoroknak. A belterület mellett a szomszédos települések felé (Fertőboz, Hidegség)
is attratktív fasorok vezetnek.
A belterületi zöldfelületek gondozottak, számos idős fát, egyedet is magukban foglalnak, amely
zöldfelületek kellemes hangulatot, szép településképet adnak Nagycenknek.
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
A nagyközség területfelhasználása, településszerkezete alapvetően városiasodó település képét
mutatja. A beépítésre szánt területek / belterületek esetében ugyanúgy domináns elemek a
gazdasági területek, településközpont vegyes területek, mint a kisvárosi-, kertvárosi- és falusias
lakóterületek vagy a különleges területek. A területhasználatok egy-egy utcában, egy-egy
településrészen vagy tömbben egyaránt vegyes képet mutatnak. Ez az adottság nagy történelmi
múltra vezethető vissza a településen, hiszen a vegyes területhasználat megkezdődött a kastély
és a majorságok építésével, majd folytatódott a cukorgyár betelepítésével.

A lakóterületek, valamint gazdasági területek arányának növelése érdekében a korábbi rendezési
tervben új lakóterületek, ill. gazdasági területek kerületek kijelölése. Ezeken a területeken a
gazdasági területfejlesztések közül csak kevés realizálódott, amíg a lakóterületek kiépülése
napjainkig folyamatos és intenzív.
1.14.1.1.

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek aránya a vásosiasodó nagyközség
használatnak megfelelő. A hatályos településszerkezeti terv jelentős beépítésre szánt fejlesztési
terület kijelöléseket tartalmaz, amelyek a külterületi táji környezet (a szántóterületek)
csökkentésével járnak.
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Konfliktussal terhelt terület

A település közigazgatási területén jelentősebb környezeti területhasználatikonfliktus nincs. A
gazdasági területek léptéke, funkciója beilleszthető a települési környezetbe, települési
területhasználatba.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata

A történeti adottságokból adódóan
Kiscenken ill. a Gyár utca és Soproni
utca, valamint a Széchenyi tér mentén
szalagtelkes keskeny telestruktúra
maradt fenn. A lakóházak mögött
sorakoznak a melléképületek, ólak,
istállók,
a
telek
közepén
áll
hagyományosan a pajta és mögötte
folytatódik a kert. A hatályos rendezési
tervben
jelölt
tömbfeltásások,
telekmegosztások, a hátsókertek
beépítése még csak kevés helyen
kezdődött el.

A központi részeken, az utak találkozásánál teresedések alakultak ki.
A későbbiekben kialakult külső településrészek területein, utcáin, szabályos telkeket, sematikus
teleosztásokat, utcahálózatot, négyzetes, azonos méretű telkeket találunk. Külön meg kell említeni
a Széchenyi Village területét, amely a település központi területétől távol, szigetszerűen
elhelyezkedő településréz, igen érdekes és a térség történelmi hagyományait figyelmen kívül
hagyó telekosztással kialakított lakóterület.
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A település magjaiban gyakoriak a besűrűsödések, amely besűrűsödés alól az
intézményterületek és kisebb léptékű gazdasági területek a kivételek.
A gazdasági és különleges területek telekméretei és telekalakítási nagyon változatos képet
mutatnak. Az ilyen funkciójú területeken 1 ha-os területek váltakoznak a 10-os területekkel.

1.14.2.1.

Tulajdonjogi vizsgálat

1.14.3. Önkormányzati kataszter
A településen az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nyilvántartása megoldott, melynek vezetése
folyamatos. Önkormányzati ingatlanok Nagycenken az intézmények telkei (óvoda, iskola,
sportcsarnok, tűzoltószertár), a sportpályák területei, közparkok, terek, utak és a külterületi
mezőgazdasági utak egy része, valamint jelentős lakóterületek.
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Az önkormányzati tulajdon térképen ábrázolva

1.14.4. Az épületállomány
1946
előtt

1946 1960

1961 1970

1971 1980

1981 1990

1991 2000

2001 2005

2006 2011

Összesen

Megye
összesen

28 160

22 522

31 218

39 827

27 263

13 705

14 708

10 943

188 346

Községek,
nagyközség
ek (10001500 fő
között)

1955

2726

2658

2484

1682

929

758

598

13790

Nagycenk

236
31 %

72
10 %

62
8%

85
11 %

110
15 %

80
10 %

43
6%

65
9%

753
100 %

Az épületek építési korát tekintve az épületállomány roppant változatos képet mutat. Az 1946
előtt épült házak aránya, mely 31 %-ot tesz ki. Ezek a házak csak jelentős ráfordítások által
válhatnak a mai kor követelményeinek, komfortjának megfelelő épületekké. Ez a helyzet a 60-as70-es épületekkel is, hiszen mára ezen épületállomány is elérte azt a kort, amelynél időszerűek
a korszerűsítések, felújítások.
Az épületállomány 25 %-a az 1990-es évek után épült, amely igen jelentős szám az átlag
települési lakásállományhoz képest. Ezek az épületek remélhetőleg műszaki téren kielégítik a
mai kor igényeit. Az épületeik változatosabbak, mint az 50-es 60-as évek házai, azonban nem
minden esetben illeszkednek a települési környezetbe, a világörökségi terület elvárt
településképéhez.
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Az alábbi ábrán Nagycenk lakásállomány számának alakulása látható a 2007-2014. évek közötti
intervallumban:

Épített lakások száma (üdülők nélkül) (db)

A fellelhető statisztikai adatok csak 2014. évig állnak rendelkezésünkre, de önkormányzati
adatszolgáltatás szerint 2017. évben a településen 22 db 1 lakásos, 1 db 5 lakásos és 1 db
12 lakásos épület épült. Ez azt jelenti, hogy Nagycenken a lakásépítési kedv töretlen.

1.14.4.1.

Beépítési jellemzők (mód, mérték, sűrűség)

A település épületei szinte kivétel nélkül oldalhatáron állók, a nagyközségi, lakóterületi
telekhasználatnak megfelelően. Ez alól kivételt csak a Széchenyi Village területe jelent, amely
területen szabadonálló építési helyet írt elő a helyi építési szabályzat. A legújabb beépítésű
részeken napjainkra szintén előtérbe került a szabadonálló beépítés.
Az intézményi, közösségi épületek részben oldalhatáron állóan, részben szabadon állóan
helyezkednek el, valamint a településközpontban (Széchenyi tér, Gyár u.-Soproni u.-Vám u.
kereszteződése) zártsorú beépítésűek.
Mind a magán telkek és beépítésük, mind az önkormányzati telkek jellemzően nem „zsúfolt”
beépítésűek, nagyközségi szintű légtérhasználattal rendelkeznek. Kivételt képez ez alól a
központi belterület, mely erősen zömösödött.
A gazdasági területek egyelőre szellősen, szabadon állóan kerültek beépítésre.
1.14.4.2.

Magasság, szintszám, tetőidom, alapterület

A településen döntő többségben a községekben jellemző módon földszintes egylakásos épületek
találhatóak. Magasabb épületeket a központi területeken a középületek, közösségi célú épületek,
ill. gazdasági épületek esetében találunk.
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Az emeletes házak aránya egyelőre alacsony, de ez várhatóan változni fog, mert új tendenciaként
megjennek a településen a kisebb-nagyobb társasházak.
Lakóházak és üdülőépületek magassága és nagysága:
Földszintes
(db)

Emeletes
(db)

1

112 578

6 981

109 386

4 187

3 402

2 577

119 559

20827

2422

19800

1597

1176

675

23249

13299

80

13156

190

29

4

13379

601

16

570

27

17

3

617

Megye
összesen
Soproni
kistérség
Községek,
nagyközségek
(1000-1500 fő
között)

Nagycenk

2-3
4-10
lakásos (db)

11-

Összesen

Lakások és lakott üdülők alapterülete:
-29

30-39

40-49

50-59

60-79

80-99

100-

Egy lakásra
jutó
alapterület
(m2)

m2-ű alapterületű lakás (db)
Megye
összesen
Soproni
kistérség

1866

7766

16630

30929

33818

40171

58166

83

747

2366

3674

7464

8087

7904

11706

81

Községek,
nagyközség
ek (10001500 fő
között)

28

91

235

498

2098

4311

6529

98

Nagycenk

2

17

46

49

119

22

318

94

1.14.4.3.

Településkarakter, helyi sajátosságok

A 2017-ben elkészített településképi arculati kézikönyv az alábbiak határolja le Nagycenk
településrészeit:
A településrészek építészeti karaktere, az egyes területek funkciója szerint a település hat fő
területre osztható:
- Történeti településrész. A Gyár, Vám, Soproni, Kiscenki utcák, a templom környéke,
amelyek már több száz éve beépítettek.
- Átalakuló településrész, a nemzeti hősökről elnevezett utcák területe, javarészt a múlt
században beépített területek.
- Új lakóterületek. Elsősorban a Széchenyi Village és a nyugati határban, nagyrészt a CSOK
generálta lakóterület.
- Ipari és mezőgazdasági telephelyek. A Cukorgyár területe, autóbontó, stb.
- Településközpont
- Beépítésre nem szánt terület
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A műemlékek és környezetük területe beágyazódik a település szövetébe, az önálló övezetként
nem kezelhető.
A karakter területek jellemzői és részletes leírásuk Nagycenk Településképi Arculati
Kézikönyvben (108/2017.(XII.15.) önkormányzati határozat) található.

1.14.4.4.

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

A településre elkészített örökségvédelmi hatástanulmány részletesen taglalja a település
régészeti és épített örökségét, illetve a különböző hatáselemzéseket, így jelen fejezet csupán a
régészeti lelőhelyek felsorolására szorítkozik.
azono lelőhely név
sító
szám
31155 1
Kossuth Lajos
utca
45876 3
Belső vízálló

HRSZ
172, 171/1, 170/1, 192, 210, 209, 208, 173/1, 207, 169/1

45888 8

Kirkovich-ház

0199/1, 071/1, 071/2, 072, 073, 074/1, 074/2, 075/1, 0220/27, 0195/17,
0195/16, 0220/8, 0195/14, 0195/15, 0193/2, 0194, 0199/22, 0199/21,
0199/20, 0199/19, 0199/18, 0199/17, 0199/16, 0199/15, 0199/14,
0199/13, 0199/23, 0201/4, 0204, 0201/3, 0201/2, 0199/24, 0199/25,
0199/26, 0199/27, 0199/28, 0199/29, 0201/1, 0200, 0199/5, 0191/1,
0195/9, 0195/18, 0199/4, 0199/3, 0199/2, 0199/6, 0199/12, 0199/11,
0199/10, 0199/9, 0199/7, 0199/8, 061, 069, 070/2, 070/1, 060/7, 066/14,
0190/7, 0191/2, 0195/13
45/1, 483, 482, 451, 484/1, 503/1, 503/2, 501, 502

45889 9

Óvoda

531, 530

45891 10

Széchenyikastély
Halom

658/1, 658/5, 658/2, 658/6

45893 11

0172, 805, 804, 806
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528, 530, 529/2

61348 16

Ullermayer
Károly földje
Kiscenki
elágazás
Kismező

61340 17

Mikóföld

61324 18

Magtári földek

664/60, 664/66, 664/59, 664/63, 664/25, 664/29, 664/15, 664/69, 664/141,
664/160, 664/165, 664/70, 664/71, 664/170, 664/131, 664/171, 664/130,
664/126, 664/132, 664/161, 664/162, 664/142, 664/163, 664/164,
664/167, 664/168, 664/169, 664/265, 664/264, 664/129, 664/134,
664/133, 664/138, 664/143, 664/145, 664/144, 664/140, 664/139,
664/273, 664/156, 664/266, 664/267, 664/268, 664/269, 664/270,
664/271, 664/272, 664/154, 664/157, 664/158, 664/159, 664/68, 664/67,
664/135, 664/136, 664/137, 664/65, 664/61, 664/62, 664/24, 664/64,
664/26, 664/128, 664/127, 664/114, 664/242, 664/107, 664/27, 664/28,
664/16, 664/17, 664/18, 664/19, 664/243, 664/23, 664/263, 664/72,
664/146, 664/256, 664/108, 664/73, 664/116, 664/117, 664/147, 664/115,
664/262, 664/125, 664/153, 664/152, 0104/3, 664/58
732/3, 730, 726, 727/1, 729, 727/2, 728, 731, 732/1

61352 19

Répaföldek

804

61350 20

Aranypatak és
TSZ között

61358 21

276/1, 276/12, 277/3, 277/4, 277/5, 276/5, 276/6, 276/7, 276/11, 276/9,
276/10, 276/8, 273/6, 273/7, 273/8, 273/9, 273/10, 273/12, 273/13,
273/16, 273/15, 273/14, 276/4
054/2, 054/1, 060/1, 056/1, 056/2, 022/3, 0252, 055, 023, 022/2, 022/1,
021, 019/4, 07/11, 07/12, 06/2, 054/3

86073 26

Kövesmező
(összevont
lelőhely)
Alsó-domb-dűlő 0268/8, 0270/2, 0271, 0272/1, 0272/2, 0268/14, 014/2, 0260/9, 014/3,
014/5, 0260/8, 0268/1, 0261, 0260/3, 0260/4, 0260/5, 0260/6, 0260/7,
010/5, 010/2, 010/3, 011, 0260/2, 013, 0258/3, 012/2, 0258/2, 0251, 010/4,
012/1
Kiscenki-mező 0173/16, 0173/19, 0174, 0173/18, 0172, 0173/15, 0200, 075/2, 075/1,
0201/11, 0201/12, 0201/17, 0201/16, 0201/15, 0201/14, 0230/4, 0230/3,
0230/2, 0230/1, 0230/5, 0229, 0230/7, 0230/8, 0201/13, 0228
Farkasverem
0251, 0261, 0260/14, 05/2, 04, 0260/15, 05/3, 0250, 05/7, 0249/6, 05/8,
(összevont
05/5, 05/6, 0276/5, 0276/13, 0276/6, 0246, 0249/5, 0249/4, 0276/8,
lelőhely)
0249/3, 02/6, 02/7, 0276/14, 02/13, 02/10, 02/9, 02/15, 02/14, 02/8,
0276/9, 0276/10, 0276/11, 02/17, 02/16, 02/27, 0276/12, 284, 279/2, 281,
280, 282, 283, 0249/7, 0276/1, 0276/4, 02/26, 03/1, 02/2, 02/30, 02/31,
0249/2, 0276/15, 0276/16, 02/23, 02/22, 02/24, 02/25, 452/2, 491/7,
491/9, 815, 278, 279/1, 0272/2, 0272/3, 0272/4, 0272/5, 0272/6, 0272/7,
0272/13, 0260/13, 0284, 0260/12, 0260/11, 05/9, 0243/2, 0238, 0239/10,
0220/23, 0239/2, 0239/9, 0236/3, 0237, 0236/2, 0235, 0236/1, 0236/4,
0244, 0240, 0245/1, 0241/1, 0245/2, 0245/3, 0245/4, 0245/5, 0245/6,
0243/4, 0243/3, 0241/12, 09, 803, 0232/14, 0220/22, 0220/24, 0220/25,
0201/6, 0224/2, 0201/7, 0201/8, 0201/9, 0232/15, 0245/15, 918/2, 918/1,
918/3, 918/4, 918/5, 918/6, 926, 932, 918/9, 918/7, 918/8, 918/10, 918/11,
925/2, 928, 927, 929/7, 929/6, 929/5, 929/1, 929/2, 929/3, 931, 916, 914/2,
915, 914/4, 914/3, 911, 910, 909, 906/4, 906/3, 906/2, 917/1, 908, 905,
901/5, 901/6, 904, 903, 901/3, 810, 801/1, 02/5, 819, 813, 812, 811, 825/1,
824, 822, 809/3, 820, 821, 832, 831, 834, 833, 835, 807, 817, 818, 0241/8,
0241/7, 0241/6, 0241/5, 0241/4, 0241/3, 0241/2, 0228, 0241/11, 0245/7,
0245/8, 823, 0242, 0243/1, 0245/14, 0245/9, 0245/10, 0245/17, 0245/16,
0241/10, 0241/9, 809/1, 809/2, 808, 802, 801/2, 829, 828, 830, 827, 826,
825/2, 816, 814, 0247/2, 0275, 805, 804, 806, 0295/15, 933/2, 934/2, 937,
934/3, 934/4, 0281
Kismező II.
0119/13, 0119/12, 0119/14

88991 27

Kövesmező III.

056/2, 061, 063, 062

88993 28

Kövesmező II.

052, 054/3, 054/1, 053, 051

45899 15

63176 22

63196 24

68695 25

658/1, 661, 707, 663/1, 663/2, 664/234, 667/4, 668, 664/235, 0134/1,
0104/2
664/234, 664/238, 664/240, 664/239, 0134/1, 0119/17, 664/237, 664/236
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Világörökségi és világörökségi várományos terület

Fertő/Neusidlersee kultúrtáj
A Fertő-tavat az UNESCO 1979-ben egyedi természeti értékei miatt bioszféra rezervátummá
nyilvánította, hiszen Európa nemzetközi jelentoségű vadvize és a kontinens legnagyobb sósvizű
tava, az eurázsiai sztyeppe tavak legnyugatibb képviselője. A Világörökség Bizottság
mindazonáltal - Magyarország és Ausztria példamutató együttműködésben és közös irányelvek
szerinti előterjesztése alapján - a Fertő-tavat / Neusiedlerseet az azt övező településekkel együtt
2001-ben mint kultúrtájat vette fel a Világörökségi Listára.
A tó környéke 8000 év óta különböző kultúrák találkozópontja, melyen az emberi tevékenység és
a földrajzi környezet evolúciós szimbiózisának eredményeként egy egyedi kulturális tájegység
alakult ki.
A vidéknek a természeti értékek mellett figyelemre méltó a népi építészete, több jelentős 18-19.
századi kastélya pedig jelentős kulturális látnivalót jelent. A tó háromnegyede Ausztriában
fekszik, a régiót azonban mégis olyan természeti egységnek tekinthetjük, amelyre nincs nagy
hatással a földrajzi megosztottság.
A világörökségi felterjesztésben magyar oldalról a Fertő-Hanság Nemzeti Park Fertő-tavi
részének teljes területe, valamint Fertőboz, Fertőrákos településközpont műemléki jelentőségű
része és kőfejtője, a fertődi Esterházy-, a nagycenki Széchenyi-kastély és környezetük szerepelt
(az ütközőzónához tartozó települések: Balf, Nagycenk, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő,
Fertőszéplak, Sarród, Fertőújlak). Az osztrák fél a Neusiedlersee Seewinkel Nationalpark vizes
élőhelyeinek területét és a műemléki védelem alatt álló Rust szabad város belvárosát terjesztette
fel.
A terület mindmáig őrzi a szőlőművelés, a
bortermelés,
az
állattartás több
évszázados hagyományát, a terület
építészeti sajátosságait.
A kontinentális, a mediterrán és az atlanti
klímahatás révén az Alpok lábánál elterülő
lapos tóvidék ritka növény és állatfajok
élőhelye.
A
tó
310
négyzetkilométeres
kiterjedésével Európa legnagyobb szikes
tava és nemzetközi jelentőségű vadvize,
egyben az
eurázsiai
sztyepptavak
legnyugatibb képviselője.
Az országhatár által 1920 óta kettészelt,
de geológiailag és történetileg egységes,
sokarcú táj egyedülálló természeti, tájképi,
építészeti és települési adottságokkal
rendelkezik.
Kontinentális,
mediterrán
és
atlantikus klímahatások révén növény- és
állatföldrajzi határok találkoznak az Alpok
lábánál elterülő lapos tóvidéken, amely
egyúttal ritka növény- és állatfajok
egyedülálló élőhelye.
Az emberi tevékenység és a természeti
környezet harmonikus kölcsönhatása ré
vén kialakult kultúrtáj – melyet a már nyolc
évezrede itt találkozó különböző kultúrák
formálnak – kiemelkedő kultúrtörténeti és
néprajzi értékeket hordoz. A Fertő-tó 310
négyzetkilométeres kiterjedésével Európa legnagyobb sósvizű (szikes) tava és nemzetközi
96
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

Nagycenk Településfejlesztési Koncepció – Megalapozó vizsgálat

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

jelentőségű vadvize, egyben az eurázsiai sztyepp tavak legnyugatibb képviselője, amelyet az
UNESCO 1979-ben bioszféra rezervátummá nyilvánított. Magyar része 1991, osztrák oldala 1993
óta nemzeti park (Fertő-Hanság Nemzeti Park és Neusiedlersee Seewinkel Nationalpark). Sósvízi
élőhelyeket egész Európában lehet találni a tengerek közelében, míg sós tavak csak Európa keleti
részén és a Kárpát-medencében fordulnak elő.
A Fertő-tó átlag vízmélysége egy méter, a történelem folyamán többször kiszáradt (legutóbb 1865–
1871 között), időnként viszont a mai települések széléig húzódott a partvonala. Sajátossága
továbbá a sűrű náddal, gyékénnyel borított felszín nagy kiterjedése a tómederben, amely
változatos összetételű és nagyszámú madárközösségnek szolgál köl tő-, táplálkozó- és
búvóhelyül, különösen madárvonulás idején. Régészeti leletek tanúskodnak arról, hogy az ember
már Kr. e. 6000 év vel lakta e vidéket. Kiemelkedők a ró mai kor emlékei, köztük a tó déli partján
található gyógyfürdő maradványok Marcus Aurelius (161–180 idejéből, egy rómaiak által használt
forrás, valamint a páratlan szépségű Mithras-szentély Fertőrákoson. A rómaiak honosították meg
a ma is jelen tős és magas színvonalú sző lő- és bor kultúrát. A tó körüli települések építészeti
arculata 18–19. századi építkezések örökségét mutatja, az osztrák oldalon például Ruszt (Rust),
amely kitűnő borairól volt híres a középkorban, a „hagyomány szerint minden kéményén gólya
fészkel.”
Feketeváros (Purbach), Fertőmeggyes (Mörbisch am See) és Fertőszéleskút (Brei tenbrunn), a
magyar oldalon Fertőrákos, Balf, Hidegség, Fertőboz és Hegy kő. A falvak nemesen egyszerű népi
építészete mellett kiemelkedő kulturális értéket képviselnek a pompás kastélyok. Az Esterházykastély nagyszabású barokk franciaparkjával versailles-i mintára épült 1720 és 1760 között. Az
épületegyüttes otthont adott mulatóháznak, bábszínháznak, opera és muzsikaháznak is, utóbbi
Joseph Haydn vezetése alatt Európa-szerte híressé tette Eszterháza zenei életét.
A
nagycenki
Széchenyikastély a 19. század első
felében nyerte el ma is látható
formáját, könyvtára és híres
gyűjteményei alkották később a
Nem zeti Könyvtár és a Magyar
Nemzeti
Múzeum
gyűjteményének
alapjait.
A
fertőrákosi kőfejtő adta a ró mai
kor óta híres lajtai mészkövet,
mely többek között alapanyaga
Sopron közép kori városfalának,
valamint a bécsi Szent Istvánszékesegyháznak. A bányaművelés során érdekes oszlopcsarnokos formát nyert „termek” időről
időre kulturális események színhelyéül szolgálnak.
Fertő/Neusidlersee kultúrtáj HRSZ-os listája

0100/9

0118/1

0119/7

0131/5

0137/2

0140/10

0142/1

010/2

0101/1

0119/10

0119/8

0131/6

0137/3

0140/11

0142/10

010/3

0101/2

0119/11

0119/9

0131/7

0138/3

0140/12

0142/11

010/4

0101/3

0119/12

012/1

0131/8

0138/6

0140/13

0142/12

010/5

0101/4

0119/13

012/2

0131/9

0138/7

0140/3

0142/3

0100/2

0102/1

0119/14

013

0132

0139

0140/4

0142/4

0100/3

0103

0119/15

0130

0133/1

014/1

0140/5

0142/5

0100/4

0104/2

0119/16

0131/10

0134/1

014/2

0140/6

0142/6

0100/5

0107/12

0119/17

0131/11

0135

014/3

0140/7

0142/7

0100/6

0107/30

0119/4

0131/12

0136/5

014/5

0140/8

0142/8

0100/7

011

0119/5

0131/13

0136/6

014/6

0140/9

0142/9

0100/8

0111/1

0119/6

0131/4

0136/7

0140/1

0141

0144/2

97
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

Nagycenk Településfejlesztési Koncepció – Megalapozó vizsgálat

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

0144/3

0192/2

0199/7

0201/8

0231

0243/2

0260/13

0266/35

0144/4

0193/1

0199/8

0201/9

0232/1

0243/3

0260/14

0266/36

0144/5

0193/2

0199/9

0204

0232/10

0243/4

0260/15

0266/37

0144/6

0194

02/1

021

0232/11

0244

0260/2

0266/38

0144/7

0195/1

02/10

0214

0232/12

0245/1

0260/3

0266/39

0144/8

0195/10

02/12

022/1

0232/14

0245/10

0260/4

0266/5

0144/9

0195/11

02/127

022/2

0232/15

0245/14

0260/5

0266/6

0145

0195/12

02/13

022/3

0232/16

0245/15

0260/6

0266/8

0168/1

0195/13

02/14

0220/10

0232/17

0245/16

0260/7

0266/9

0168/10

0195/14

02/15

0220/11

0232/18

0245/17

0260/8

0267

0168/11

0195/15

02/16

0220/12

0232/2

0245/2

0260/9

0268/1

0168/12

0195/16

02/17

0220/13

0232/3

0245/3

0261

0268/10

0168/13

0195/17

02/18

0220/14

0232/4

0245/4

0262

0268/11

0168/15

0195/18

02/19

0220/15

0232/5

0245/5

0263

0268/12

0168/3

0195/2

02/2

0220/16

0232/6

0245/6

0264/1

0268/13

0168/4

0195/3

02/22

0220/17

0232/7

0245/7

0264/2

0268/14

0168/7

0195/4

02/23

0220/18

0232/8

0245/8

0265/1

0268/2

0168/8

0195/5

02/24

0220/19

0232/9

0245/9

0265/2

0268/3

0168/9

0195/6

02/25

0220/20

0235

0246

0265/3

0268/4

0170/2

0195/7

02/26

0220/21

0236/1

0247/2

0265/4

0268/5

0172

0195/9

02/27

0220/22

0236/2

0249/2

0266/10

0268/6

0174/4

0199/1

02/28

0220/23

0236/3

0249/3

0266/11

0268/7

0183

0199/10

02/3

0220/24

0236/4

0249/4

0266/12

0268/8

0186/2

0199/11

02/30

0220/25

0237

0249/5

0266/13

0268/9

0186/3

0199/12

02/31

0220/26

0238

0249/6

0266/14

027/1

0186/4

0199/13

02/4

0220/27

0239/10

0249/7

0266/15

027/10

0187

0199/14

02/5

0220/3

0239/2

025

0266/16

027/11

0188/1

0199/15

02/6

0220/5

0239/7

0250

0266/17

027/12

0188/2

0199/16

02/7

0220/6

0239/9

0251

0266/18

027/13

0189

0199/17

02/8

0220/8

024/1

0252

0266/19

027/14

019/3

0199/18

02/9

0220/9

024/3

0253/1

0266/2

027/15

019/4

0199/19

0200

0221/2

024/4

0253/2

0266/20

027/16

019/5

0199/2

0201/1

0221/3

0240

0254/1

0266/21

027/17

019/7

0199/20

0201/10

0221/4

0241/1

0254/2

0266/22

027/19

019/8

0199/21

0201/11

0222

0241/10

0255/3

0266/23

027/2

019/9

0199/22

0201/12

0224/2

0241/11

0255/4

0266/24

027/21

0190/1

0199/23

0201/13

0228

0241/12

0256/2

0266/25

027/22

0190/2

0199/24

0201/14

0229

0241/2

0256/3

0266/26

027/23

0190/3

0199/25

0201/15

023

0241/3

0256/4

0266/27

027/3

0190/4

0199/26

0201/16

0230/1

0241/4

0257

0266/28

027/4

0190/5

0199/27

0201/17

0230/2

0241/5

0258/1

0266/29

027/5

0190/6

0199/28

0201/2

0230/3

0241/6

0258/2

0266/3

027/6

0190/7

0199/29

0201/3

0230/4

0241/7

0258/3

0266/30

027/7

0190/8

0199/3

0201/4

0230/5

0241/8

026

0266/31

027/8

0191/1

0199/4

0201/5

0230/7

0241/9

0260/10

0266/32

027/9

0191/2

0199/5

0201/6

0230/8

0242

0260/11

0266/33

0270/2

0192/1

0199/6

0201/7

0230/9

0243/1

0260/12

0266/34

0270/3
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0270/4

0287/18

0317

041/8

055

082/10

090

124/1

0270/5

0287/19

0318

041/9

056/1

082/11

091

124/2

0271

0287/21

0323

042

056/2

082/12

092

125/1

0272/1

0287/22

0329/1

043

06/1

082/13

093

125/2

0272/11

0287/23

0329/2

044/2

06/2

082/15

099

126/1

0272/12

0287/24

0329/4

044/3

060/1

082/16

1/2

126/10

0272/13

0287/25

0329/5

044/4

060/2

082/17

1/4

126/11

0272/2

0287/26

0330

045/1

061

082/18

1/5

126/12

0272/3

0287/27

0331/1

045/2

062

082/19

1/6

126/13

0272/4

0287/28

0331/2

046/1

063

082/2

10/2

126/14

0272/5

0287/29

0332/1

046/10

064

082/20

10/3

126/15

0272/6

0287/30

0332/3

046/11

065

082/21

10/4

126/16

0272/7

0287/31

0332/4

046/12

066/2

082/22

100

126/17

0272/8

0287/32

0332/5

046/14

066/3

082/23

101

126/18

0273

0287/33

0332/6

046/15

069

082/24

102

126/19

0274/1

0287/34

0332/7

046/16

07/11

082/3

103

126/2

0274/2

0287/35

0333

046/17

07/12

082/4

104

126/20

0274/3

0287/36

0334

046/2

07/7

082/6

105

126/3

0274/4

0287/4

034

046/3

070

082/7

106

126/4

0274/5

0287/6

035

046/4

071

082/8

107/1

126/5

0274/6

0287/7

036/10

046/5

072

082/9

107/2

126/6

0275

0287/8

036/11

046/8

073

083

108

126/7

0276/1

0287/9

036/12

046/9

074

084

109

126/8

0276/10

029/1

036/13

048/10

075

086

11

126/9

0276/11

029/2

036/2

048/11

076

087/10

110/1

127

0276/12

029/3

036/3

048/3

077

087/11

110/4

128

0276/13

029/4

036/4

048/5

078

087/12

110/5

129

0276/14

0294

036/5

048/7

079/1

087/14

110/6

13

0276/15

0295/1

036/6

048/8

079/3

087/15

111

130

0276/16

0295/10

036/7

048/9

079/4

087/16

112/1

131

0276/3

0295/11

036/8

049

079/5

087/17

112/2

132

0276/4

0295/12

037

05/10

079/6

087/18

113

133

0276/5

0295/13

038

05/11

079/7

087/19

114

134

0276/6

0295/14

039/1

05/2

079/8

087/2

115/1

135

0276/8

0295/15

039/3

05/3

079/9

087/20

115/2

136

0276/9

0295/2

039/4

05/5

08/2

087/21

116/1

137

028

0295/3

039/5

05/6

080/1

087/22

116/2

138

0281

0295/4

04

05/7

080/10

087/23

118

139

0283/8

0295/5

040

05/8

080/2

087/24

119

14

0284

0295/6

041/10

05/9

080/3

087/25

12

140

0285

0295/7

041/12

050

080/5

087/3

120

141

0287/10

0295/8

041/13

051

080/6

087/4

121/1

142

0287/11

0295/9

041/15

052

080/7

087/7

121/2

143

0287/12

03/1

041/16

053

080/8

087/8

122/1

144

0287/13

030

041/17

054/1

080/9

087/9

122/2

145

0287/15

031/4

041/18

054/2

081

089

123/1

146

0287/16

0312

041/7

054/3

082/1

09

123/2

147
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148

179/1

205

241

260

276/1

304/12

312/4

149

179/2

206

242

261/10

276/10

304/13

312/5

15

179/3

207

243

261/13

276/11

304/14

312/6

150

18

208

244

261/14

276/12

304/15

312/7

151

180/1

209

245

261/15

276/4

304/16

312/8

152

180/2

21

246/1

261/16

276/5

304/17

312/9

153

181/1

210

246/2

261/17

276/6

304/18

313

154

181/2

211/1

247

261/18

276/7

304/19

315

155

182/1

212/1

248

261/19

276/8

304/2

316

156

182/2

212/2

249

261/20

276/9

304/20

317

157

183/1

213

25

261/21

277/3

304/3

318

158/1

183/2

214

250

261/22

277/4

304/4

319

158/2

184/1

215

251

261/6

277/5

304/5

320/1

159/1

184/2

216/1

252

261/8

277/6

304/6

320/2

159/2

185/1

216/2

253

262

278

304/7

321

16

185/2

217

254/1

263

279/1

304/9

322

160

186/1

218

254/2

264/1

279/2

305/1

323/1

161

186/2

219/1

255

264/2

28

305/2

323/2

162

187/1

219/2

256

266

280

305/3

324

163

187/2

22

257

267/1

281

305/4

325

164/1

188/1

220

258

267/2

282

306

326

164/2

188/2

221

259/1

267/3

283

307

327

165

189/1

222

259/10

267/4

284

308

328

166/1

189/2

223

259/11

268

285

309

329

166/2

19/1

224

259/12

269

287/1

310/1

334

167

19/2

225/1

259/13

27/1

287/2

310/2

336

168/1

190/1

225/2

259/14

27/2

287/3

310/3

337

168/2

190/2

226/1

259/15

270

288

310/4

338

169/1

191/1

226/2

259/16

271

29

310/5

339

169/2

191/2

227

259/17

272

291

312/10

34

17

192

228/1

259/18

273/10

292

312/11

340/1

170/1

193/1

228/2

259/20

273/12

293

312/12

340/2

170/2

193/2

229

259/21

273/13

294/1

312/13

341

171/1

193/3

23

259/22

273/14

294/2

312/14

342/1

171/2

194

230

259/23

273/15

295

312/15

342/2

172

195

231

259/25

273/16

296

312/16

343

173/1

196

232

259/26

273/2

297

312/17

344

173/2

197

233

259/27

273/3

298

312/18

345

174/1

198

234

259/28

273/4

299

312/19

346

174/2

199

235

259/29

273/5

3

312/2

347

175/1

2

236

259/30

273/6

30

312/20

348

175/2

20

237

259/31

273/7

300

312/21

349/2

176/1

200

238

259/4

273/8

301

312/22

35

176/2

201

239/1

259/7

273/9

302

312/23

36

177

202

239/2

259/8

274

303

312/24

366/1

178/1

203

24

259/9

275/2

304/10

312/25

366/2

178/2

204

240

26

275/3

304/11

312/3

367/1
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368/1

406

443

490

524

550/5

664/239

807

368/2

407

444

491/1

525

550/6

664/240

808

369/1

408/1

445/1

491/10

526

550/9

664/244

809/1

369/2

408/2

445/2

491/11

527

551

664/256

809/2

37

409

446

491/12

528

558

664/39

809/3

370

41

447

491/3

529/2

559

664/40

81

371

410

448

491/4

529/3

56

664/41

810

372

411/1

449

491/5

529/5

560

664/42

811

373

411/2

45/1

491/7

529/6

57

664/45

812

374

412

45/2

491/9

529/7

58

664/46

813

375

413

450

492

529/8

59

664/47

814

376

414

451

493

529/9

6/1

664/84

815

377/1

415

452/1

494

53

6/2

664/85

816

377/2

416

452/2

495

530

60

664/86

817

378/1

417

453

496

531

607

664/87

818

378/2

418

454

497

533

608

67

819

379

419

455

498

534

609

68

82

38

42

456

499

536/1

61

69

820

380

420

457

5

536/2

616

7

821

383/1

421

458

50

537

617

70

822

383/2

422

459

500

538/1

618

707

823

385

423

46/1

501

538/2

62

71

824

386

424

46/2

502

539/1

620/2

72

825/1

387

425

460

503/1

539/2

621/1

73

825/2

388

426

461

503/2

54

621/2

74/1

826

389

427

462

504

540

624

74/2

827

39

428

463

505

541

63

743

828

390

429

464

506

542

64

75

829

391

43

465

507

543

65

76

83

392

430

466

508

544/1

654

77

830

393

431

47

509

544/3

655

78

831

394

432

474/1

51

544/4

656

79

832

395/1

433/1

474/2

510

544/5

657

8

833

395/2

433/2

476

511

544/6

658/1

80

834

399

434/1

477

512

544/7

66

801

835

4

434/2

48

513

544/8

661

801/1

84

40

434/3

482

514

545/1

662

801/2

85

400

435

483

515

545/2

663/1

802

86

401

436

484/1

516

546

663/2

802

87

402

437/1

484/2

517

547

664/210

803

88

403/2

437/2

485

518

548/1

664/211

803

89

403/3

437/3

486

519

548/2

664/215

804

9

403/4

439/1

487

52

548/3

664/234

804

90

403/6

439/2

488

520

549

664/235

805

901/3

403/7

44

489/1

521

55

664/236

805

901/4

404

440

489/2

522

550/10

664/237

806

901/5

405

441

49

523

550/2

664/238

806

901/6
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903

909

914/4

918/2

92

929/4

933/2

97

904

91

915

918/3

925/2

929/5

934/2

98/1

905

910

916

918/4

926

929/6

934/3

98/2

906/2

911

917/1

918/5

927

929/7

934/4

99/1

906/3

912

917/2

918/6

928

93/2

937

99/2

906/4

913

918/1

918/7

929/1

931

94/1

907

914/2

918/10

918/8

929/2

932

94/2

908

914/3

918/11

918/9

929/3

933/1

96

1.14.4.6.

Településszerkezet történeti kialakulása

A mai Nagycenk a hasonló nevű község és Kiscenk összeolvadásából keletkezett.
Útkereszteződés menti, keresztutcás, fésűs beépítésű falu. Az alábbi térképeken kiválóan
érzékelhető és értékelhető a településszerkezet fejlődése.

Nagycenk településszerkezetét nagymértékben határozza meg a két egykori település, Nagycenk
és Kiscenk egyesítéséből származó hagyaték, ezek a településrészek térben ma is elkülönülnek.
A nagyközség két jól meghatározható központtal rendelkezik, az egyik a Széchenyi tér, ami a
Széchenyi utcát, az Iskola utcát, valamint a vasútállomáshoz vezető utat köti össze, és a település
kulturális központjaként funkcionál.
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A másik központot a Vám, Gyár, Iskola és Soproni utca találkozásánál találjuk, ami elsősorban az
intézményi központja Nagycenknek.
Egy új településrésszel is rendelkezik a község, amit Széchenyi Village-nek hívnak. A modern
kialakítású, közművesített településrész Kiscenktől északnyugatra fekszik, benépesítése és a
telkek értékesítése folyamatosan zajlik.

Kiscenk elsősorban a turisztikai szolgáltatások és funkciók színtere, itt található a Széchenyikastély. A településen kiemelt figyelmet élveznek a zöld területek és zöldövezetek, melyekből
Nagycenken számos, jól elkülöníthető területet találunk.
A település magjai már 300 évvel ezelőtt kialakultak.
Jelentős változás bő 200 évig nem történt. A Soproni, Vám, Gyár, Kiscenki utcák már ekkor
kialakultak, ma is a település gerincét alkotják. A mezőgazdasági terület megtartása úgy tűnik
fontos szempont volt. Kialakult az egy udvarban több lakás és ház, az önálló gazdaságok szerepe
nyilván csökkent. Az újabb jelentős változás a vasút megjelenése, ami szerencsére ma sem szeli
ketté a falut. A 84 és 85-ös út eddigi áldásos és bajos következményei rövidesen elhagyják a
belterületet, mivel új nyomvonalon, új autóút készül.
A település Kis- és Nagycenk falurésze nem mutat eltérő építészeti arculatot. A két falurészben
lakók sem különböztetik meg magukat, amint az gyakorta előfordul szomszédos falvak esetében.
A település arculati kézikönyvében megfogalmazottak szerint: a település megjelenésében,
története továbbélésében rendkívül fontos, hogy soha ne érjen össze a két falurész. A beépítetlen
terület mindig maradjon meg a két Cenk között!
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A háborús éveket követően, a közös tulajdonú gazdálkodás éveinek derekán, jelentős
fejlődésnek indult a Gyár utca és Soproni utca által határolt háromszög területe. A Kossuth,
Rákóczi utcák, a Dózsa krt. a korábbi településképtől eltérő jellegzetességekkel épült.
A Széchenyi Village és a falu nyugati oldalán készülő új lakóterület a legutóbbi évek fejlesztései,
a korábbiaktól teljesen eltérő településképpel.
Ipari terület a volt cukorgyár és a mellette lévő mezőgazdasági telephely, valamint a délkeleti
területen az autóbontó és annak környezete. A korábbi major területek egy része használaton
kívüli, területfelhasználása jelenleg és a jövőben is bizonytalan.

1.14.4.7.

Műemlék, műemlékegyüttes, műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű
terület, műemléki környezet,

A 2017-ben elkészített településképi arculati kézikönyv, valamint a településre készített
örökségvédelmi hatástanulmány részletesen bemutatja település épített örökségét,
műemlékeit. (108/2017.(XII.15.) önkormányzati határozat Nagycenk Településképi Arculati
Kézikönyv)
Jelen fejezet csupán a műemlékek felsorolására szorítkozik.
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törzsszám

azonosító

cím

név

helyrajzi szám

3848

16430

Kiscenki út 3.

Méntelep

658/4

3848

16431

Kiscenki út 3.

Széchenyi-kastély kertje

658/1

3848

18191

Kiscenki út 3.

Széchenyi emlékmúzeum

658/5

3848

18192

Kiscenki út 3.

Vöröskastély (kastélyszálló)

658/2

3848

18193

virágház (kastélyszálló)

658/6

3848

18194

658/1, 660

3843

27780

őrépületek
Széchenyi család sírkápolnája a r.k. temetőben ex-lege
műemléki környezete

3844

27782

Sírkövek ex-lege műemléki környezete

9863

27790

Földszintes empire intézői lak műemléki környezete

9365

27792

Egykori gázgyártó épület ex-lege műemléki környezete

0241/1, 0241/2, 0241/3, 447, 448, 450, 452/1, 453
304/5, 304/12, 304/11, 304/7, 304/10, 304/9, 304/4,
304/13, 304/14, 304/15, 304/16, 304/17, 304/19, 304/3,
304/2, 303, 302
0186/2, 0186/3, 640, 641, 651, 652, 654, 656, 657,
658/1

3841

27793

Ecce Homo szobor ex-lege műemléki környezete

3846

27794

Nep. Szt. János szobor ex-lege műemléki környezete

3847

27795

Pietá szobor ex-lege műemléki környezete

3842

27796

R. k. plébánia ex-lege műemléki környezete

3845

28204

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

496, 497, 498, 486, 485, 484/2
445/1, 446, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 456, 458,
459, 461, 464, 465, 466, 476, 477, 482, 483, 484/1
445/1, 446, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 456, 458,
459, 461, 464, 465, 466, 476, 477, 482, 483, 484/1
0241/3, 0241/4, 0241/5, 0241/6, 0241/7, 09, 446, 448,
449, 450, 451, 452/2, 458, 459, 461, 464, 482, 483,
02/6
447, 449, 450, 451, 452/2, 453, 454, 456, 458, 459,
461, 464, 482, 483, 484/1

Kiscenki út 3.

447, 448, 0241/3, 0241/2, 0241/1, 453, 452/1, 450

29395

Kiscenki utca

Szent Mihály arkangyal-szobor

674

3841

4602

Ecce Homo szobor

45/1

3842

4607

R. k. plébánia

447

3843

4596

Széchényi-mauzóleum

452/2

3844

4597

Sírkövek

452/2

3845

4608

Iskola utca 14-16.
Széchenyi István
tér 5.
Széchenyi István
tér
Széchenyi István
tér
Széchenyi István
tér

R. k. templom

448
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Széchenyi István
3846
4605
tér
Nep. Szt. János szobor
Széchenyi István
3847
4606
tér
Pietá szobor
volt Széchenyi-kastélyegyüttes: múzeum, lovasiskola,
3848
4604
Kiscenki út 3.
szálloda

451
451

4309

4603

Kiscenki út

Nagycenk. v. Széchenyi-kastély műemléki környezete

660, 658/5, 658/1, 658/4, 658/2, 658/6
0187, 551, 661, 0145, 657, 707, 0159/1, 673, 560, 558,
559, 658/4, 658/5, 658/6, 658/2, 658/1, 660

9365

4601

Hidegségi utca 3.

Egykori gázgyártó épület

653

9863

4600

Dózsa György krt.

Földszintes empire intézői lak

304/18

106
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

Nagycenk Településfejlesztési Koncepció – Megalapozó vizsgálat

1.14.4.8.

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Történelmi emlékhely

A történelmi és nemzeti emlékhelyek történelmünk legfontosabb helyszínei, az emlékezet
egyszerre szimbolikus és valóságos terei. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem
elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi
szerepük miatt. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hozzájuk ellátogatók számára
megtapasztalhatóvá tegyék a magyar történelem sorsfordító eseményeit, tragédiáit, de dicső
pillanatait is. A kulturális örökség védelméről szóló törvénybe bevezetett, emlékhelyekről szóló új
szabályozás két emlékhely-fokozatot határoz meg, a történelmi emlékhelyet és a nemzeti
emlékhelyet.
Jelenleg tizennégy nemzeti emlékhely és 36 történelmi emlékhely található az országban,
amelyek jelentőségét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján az
Országgyűlés törvénnyel ismerte el.
A történelmi emlékhelyek olyan kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszínek,
amelyek nemzetünk, vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó
jelentőséggel bírnak, ahol az ország politikai vagy kulturális életét befolyásoló és ezért
megemlékezésre alkalmas intézkedések történtek.
A törvény definiálja a nemzeti emlékhelyek használat céljait, úgyis, mint az ünnepi, protokolláris,
idegenforgalmi és a köznapi használatot. A használati rendre vonatkozó rendelkezéseken belül
megfogalmazza egy olyan használati terv elkészítésének és közzétételének a kötelezettségét,
mely a meghatározott tartalmi elemek mentén tájékoztat az adott nemzeti emlékhellyel kapcsolatos
információkról, ajánlás szinten fogalmaz meg a nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz
kapcsolódó, a használatra vonatkozó szabályokat, valamint ismertet vonatkozó előírásokat egyéb
védettségből következő, továbbá rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendő
intézkedéseket.
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Nagycenk, Széchenyi-kastély
A 18. század közepén épült kastély a Széchényi család emlékét őrzi. Széchényi Ferenc nagycenki
és sopronhorpácsi gyűjteménye az Országos Széchényi Könyvtár előzményének tekinthető.
Nagycenken található a család mauzóleuma, itt nyugszik a „legnagyobb magyar”, Széchenyi István
is, akinek sokáig volt otthona a kastély.
A nagycenki kastély már a magyar művelődéstörténetben kiemelkedő szerepet játszó Széchényi
Ferenc életében is meghatározó jelentőséggel bírt, hiszen ő volt az, aki a család állandó lakhelyévé
tette a birtokot. Fia, a Kossuth Lajos által a „legnagyobb magyarnak” nevezett Széchenyi István
Bécsben született, gyermekkorát pedig részben ott, részben Nagycenken töltötte. A magyar
történelem egyik legnagyobb hatású politikusának életében meghatározó szerepet töltött be a
nagycenki birtok, amelyet naplójában is gyakran említett.
A család históriájával összefonódott nagycenki kastély története a 18. század első felében
kezdődött. Az építkezések Széchényi Antal nevéhez fűződnek, aki a híres építésztől, Franz Anton
Pilgramtól is rendelt terveket, amelyek megvalósítására azonban nem került sor. A kastély az 1750es években épült, kialakítása során pedig az egykor a helyén álló majorsági épület alapfalait is
felhasználták. Az épület keleti szárnyában ekkor kápolnát, a nyugatiban pedig színháztermet
hoztak létre.
Nagyjából erre az időszakra tehető a kastély előtti kert kialakítása is, amelyet a korszak
legjelentősebb főúri kertjei között tartottak számon. A park több periódusban bővült, először
angolkerti elemekkel gazdagították a 18. század végén, az 1860-as években pedig különleges
növényfajtákkal bővítették. A park folytatásában kapott helyett Széchényi Antal felesége, Barkóczy
Zsuzsanna jóvoltából a híres hársfasor. A nagyjából két és fél kilométer hosszú fasor, amely egykor
több mint hatszáz hársfából állt, ma a Fertő-táj világörökségi területének része.
Széchényi Ferenc feleségével, Festetics Juliannával (aki a keszthelyi Georgikont is megalapító
Festetics György testvére volt) 1783-ban költözött a nagycenki kastélyba. Itt őrizte híres
gyűjteményét, amelyet 1802-ben a nemzetnek adományozott, ez lett később az Országos
Széchényi Könyvtár és 1810 után részben a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeinek egyik
alapja, más társadalmi adományok mellett. Széchényi Ferenc a kastélyt át kívánta alakíttatni, az
épületet több helyen is kétszintessé bővítette Ringer József tervei szerint, a kastély ekkor kora
klasszicista homlokzatot kapott.
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Széchényi Ferenc 1820 decemberében elhunyt, végrendelete értelmében pedig Nagycenk
Széchenyi Istváné lett, aki ezekben az években viszonylag keveset tartózkodott a kastélyban. Ő
az épületet a soproni Hild Ferdinánd tervei szerint építtette át az 1830-as években. A kastélyt
ekkoriban modernizálták, technikai felszereltsége a korban rendkívül magas színvonalúnak
számított. Keleti szárnyában lótenyésztés folyt, amely a később híressé vált cenki ménes alapját
jelentette. A gróf még döblingi tartózkodása idején is rendszeres utasításokkal látta el a nagycenki
gazdaságot.
A kastély a második világháború végéig a Széchenyi István által kialakított képet őrizte. 1945-ben
súlyos károkat szenvedett, berendezésének jelentős része elpusztult, átfogó helyreállítását 1969ben kezdték meg. A felújított épületben ma emlékmúzeum működik, amely a család történetét,
valamint Széchenyi István életét és munkásságát mutatja be.
A család emlékét őrzi Nagycenken a temetőben álló Széchenyi-mauzóleum is. A családi
temetkezőhely barokk kápolnája a 18. század második felében, a klasszicista előcsarnok pedig a
19. század elején készült. A barokk kápolna alatti kriptarészben nyugszik Széchenyi István és
felesége, Seilern Crescentia. Az előcsarnok alatti sírkamrában a család 47 tagja van eltemetve,
köztük Széchényi Pál kalocsai érsek. A család mauzóleuma fontos kegyeleti helyként egészíti ki a
nagycenki kastély magyar kulturális emlékezetben betöltött szerepét.

1.14.4.9.

Helyi védelem

A 2017-ben elkészített településképi arculati kézikönyv részletesen bemutatja település épített
örökségét, műemlékeit, védelemre érdemes elemeit. (108/2017.(XII.15.) önkormányzati
határozat Nagycenk Településképi Arculati Kézikönyv)
A település hatályos településképi rendelete (10/2017.(XII. 28.) önkormányzati rendelet)
alapján jelenleg nem rendelkezik helyi védettséggel a településen semmilyen épített vagy
természeti érték, szakrális vagy történelmi emlék.
Jelenleg zajlik a természeti értékek újbóli helyi védelem alá helyezése, valamint az önkormányzat
tervezi egyes épületeinek helyi védelem alá helyezést, a településképi rendelet felülvizsgálatát.
1.14.5. Az épített környezet konfliktusai, problémái
A településen az épített környezetben nem jelentkezik jelentősebb környezeti konfliktus.
1.15.

KÖZLEKEDÉS

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
A település úthálózati rendszere kialakult, abban jelentős változást eredményezhet azonban az
M85 gyorsforgalmi út megépülése, amelynek pontos nyomvonalát és csomópontjait már
tartalmazza Nagycenk hatályos településrendezési terve ill. a hivatalos alaptérképe is.
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1.15.2. Közúti közlekedés
A közúti közlekedésben a nagytérségi kapcsolatokat a jövőben a hatályos rendezési tervben már
feltüntetett jelzett módon, elsődlegesen a Győr-Sopron között megépülő M85 gyorsforgalmi út
biztosítja.
A jelenlegi térségi kapcsolatokat ill. regionális, szomszédsági kapcsolatokat a megmaradó
- 84. számú Balaton-Sárvár-Sopron országos II. rendű főút
- és a 85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főút
biztosítja
Ezen utak státuszában, hálózatban betöltött szerepében, vonalvezetésében, kialakításában az
M85-ös megépülésével sem várható változás (eltekintve természetesen a 85-ös főút várható
forgalomcsökkenésétől).
A település belső közlekedéshálózatának gerincét, valamint a településközi kapcsolatokat az
országos főutak mellett az országos úthálózat Nagycenken átvezető útjai adják melyek az
alábbiak:
a 8525 jelű, Hidegség - Nagycenk országos mellékút,
- a 85118 jelű Fertőboz - Nagycenk összekötő út (Fertőbozi utca)
- a 86105 jelű Nagycenk-85-ös főút bekötő út (Vám utca )
A főutak 2x1 sávos kiépítésűek. A főutak találkozásánál egy jelentős méretű csomópont épült a
belterület észak-nyugati sarkában a Soproni út mentén. A 85-ös főút és a 85118 és 86105
(Fertőbozi út – Vám u.) csomópontja járműosztályozókkal kiépített.
A 84-es és 85-ös főutak egyéb lakott területekre eső csomópontjai korszerűtlenek,
balesetveszélyesek.
A település gyűjtőútjai:
- Gyár utca
- Vám utca
- Dózsa körút
Településközi kapcsolatot is jelentő közút pedig a Szt. Imre utca, amely Pereszteg Fő utcájára
vezet.
1.15.3. Vasúti (kötöttpályás) közlekedés
Nagycenken áthalad a GySEV 8 sz. Győr-Sopron vasútvonala és a 15. számú SopronSzombathely vasútvonala ill. itt működik a Nagycenki kisvasút, amelynek nyomvonala a kastélytól
Fertőbozig (Kisboz) jelentős kanyarokat leírva, mint múzeumvasút üzemel.
A 8. sz. vasútvonal Nagycenkhez legközelebbi megállója Fertőboz közigazgatási területére esik. A
15. sz. vasútvonal nagycenki megállója is kissé távol esik a lakóterületektől. A vasútállomás a
belterület déli határán található és a Major utca – Szent István utca felől közelíthető meg.
1.15.4. Közösségi közlekedés
Nagycenken a közforgalmú közlekedés (tömegközlekedés) kialakult, abban változás nem várható.
A M85 jelű gyorsforgalmi út megépülte után továbbra is változatlan hálózati szereppel megmarad
a 85 számú II. rendű országos főút, a távolsági buszjáratok nagy többsége, és a helyközi
buszjáratok, amelyek eddig is a 85 számú főutat, illetve az országos mellékutakat vették igénybe,
a régi vonalukon maradnak. A település buszmegállói a Széchenyi téren, a 84-es főúton a Vám u.
-Gyár út csomópont közelében és a Soproni úton találhatóak, a 85-ös főúton pedig a Hidegségi u.
csomópontjánál találhatók. (A kisvasút megállói a településen a: Kastély, Nádtelep, Barátság és
Fertőboz megállók.)
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A település belsejében a tömegközlekedési hálózat mind a vasút, mind a buszjáratok tekintetében
kialakultnak tekinthető.
1.15.5. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A település gyalogos, és kerékpáros közlekedési rendszere szintén kialakult.
Kiépített gyalogos-kerékpáros út a 85-ös főút mentén található a településen a Kiscenki utca
vonalában és a közelmúltban kiépült a Szt. Imre út folytatásában a Pereszteg-Nagycenk kerékpárút
is.
Tervezett térségi kerékpárút hálózat:
- Nagycenk-Sopron-Balf
- Fertőboz - Nagycenk
- Hidegség - Nagycenk - (Ausztria)
amely kerékpárutakra Nagycenken is és a térségben is erősen nagy igény mutatkozik.
A településen az alábbi gyalogutak találhatóak:
- Gyár utca - Selyemfonoda utca közötti átkötő gyalogút
- az Iskola utca és a temető közötti gyalogos átkötés
- a Gyár. utca és az Aranypatak/Széchenyi tér közötti gyalogút
- Dózsa körút – Kossuth utca közötti gyalogos átkötés
- Kossuth utca – Rákóczi utca közötti gyalogos átkötés
1.16.

KÖZMŰVESÍTÉS

Az alábbi táblázatok a közüzemi vízhálózat, csatornahálózat és komfortossági mutatókat mutatja
be Nagycenk, a Megye, a Soproni járás és a hasonló lakos számú települések viszonylatában a
2011 népszámlálás adatai alapján.
Lakóházak és üdülőépületek felszereltsége:
Hálózati
Terület

Házi

Meleg
folyóvízzel

vízvezetékkel

Vízöblítés
es WCvel

Köz-

Házi
Összesen

csatornával

ellátott lakás

Megye összesen

183 803

2 028

181 797

182 210

165 123

20 708

188 346

Soproni járás

41313

221

40728

10831

39182

2352

41948

13090

208

12851

12891

10564

2734

13790

728

5

708

709

681

52

753

Községek,
nagyközségek
(1000-1500 fő
között)
Nagycenk
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Lakóházak és üdülőépületek komfortossága:
Terület

Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

Komfort
nélküli

Szükségés egyéb
lakás

Összesen

Megye összesen

139 430

39 332

3 518

5 133

933

188 346

Soproni járás

32054

7867

851

945

231

41948

4782

1514

167

277

17

6757

529

170

15

37

2

753

Községek,
nagyközségek
(1000-1500 fő
között)
Nagycenk

1.16.1. Vizi közművek
Az alábbi ábrán a közüzemi ivóvízvezeték-, és közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások számát
látható a 2007-2012. évek közötti intervallumban:

Az alábbi ábrán a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) látható a
2007-2012. évek közötti intervallumban:

Nagycenken a szennyvízelvezetés megoldott. Az 2012-es állapotok alapján Nagycenk
lakásállományának 99 %-a van bekapcsolva a szennyvízhálózatba.
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Az alábbi ábrán a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya látható (%) a 2007-2012.
évek közötti intervallumban:

Az alábbi ábrán a közüzemi ivóvízvezeték és csatornahálózat hosszának alakulását láthatjuk
2007-2012 év közötti intervallumban (km).

Közműolló (egy km vízvezetékhálózatra jutó csatornahálózat) (km).

1.16.1.1.

Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)

A település saját vízbázissal rendelkezik. Vízműtelepe a Kiscenki utca keleti végében helyezkedik
el a 602/4 hrsz.-ú telken.
Nagycenk területe teljes egészében vezetékes ivóvízhálózattal ellátott. A vízkivétel Nagycenki
kutakból történik. A vízbázis mértékadó kapacitása 1368 m3/nap.
A Nagycenki vízbázis látja el a szomszédos Pereszteg és Pinnye településeket is. A vízbázis
tartalékkal nem rendelkezik, az üzemeltető keresi a bővítési lehetőségeket, amelyre azonban
várhatóan Nagycenken nincs lehetőség.
Térségi elemként a települést átszeli a Hegykői vízbázis felől Sopron irányába kiépített NA600
ac. térségi vízvezeték, amelyet azonban mára üzemen kívül helyeztek.
A településen a kutak vizét szivattyú emeli az 50 m3-es felszíni medencébe, amelyről aztán
szivattyúk továbbítják a település körvezetékes hálózatába.
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Szennyvízelvezetés

A település szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik, amelyet 1997-ben helyeztek üzembe.
A szennyvíztisztító telep, Nagylózson található. A térségi gyűjtőhálózat rendszerében a telep
Nagycenk mellett Pereszteg, Pinnye, Nagylózs és Sopronkövesd szennyvizét fogadja.
A tisztító kapacitása 1000 m3/nap. A telep jelentősen túlterhelt. 300 méteres védőtávolsága nem
csak lakóterületeket és gazdasági területfejlesztési területek, hanem a vízművet is érinti.
1.16.1.3.

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

A település felszíni vizeinek befogadója az Ikva-patak és az Arany-patak. A lehulló csapadékot a
települési főárkok vezetik a befogadókba.
A csapadékvizek elvezetése általában nyílt árkokkal, illetve helyenként zárt csatornával történik.
A lakóutcák, közlekedési területek egy és kétoldali árokrendszerrel rendelkeznek, a
településközpontban pedig zárt csatornás a felszíni vízelvezetés.
A települési főárkok medrei karbantartottak, vízelvezető képességük megfelelő.
1.16.2. Energia
1.16.2.1.

Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, táv
hő ellátás és más ellátórendszerek)

Nagycenk térségében az Ikva völgyében halad el a 120 kV-os távvezeték, amely a belterület
közelében válik kétrendszerűvé. Ezzel párhuzamosan halad két 20 kV-os légvezeték. Ezen
vezetékek nem vesznek részt Nagycenk elektromos ellátásában.
A település ellátása a Pereszteg irányából érkező 20 kV-os vezetékről transzformátorokkal
megoldott. A kisfeszültségű hálózatot 6 db transzformátor táplálja. A kastély önálló
transzformátorral rendelkezik. Az állomások a fennálló igényeket kielégítik.
A kisfeszültségű hálózat döntően légvezetékes rendszerű. Kivételt képez ez alól a Széchenyi
Village területe, amely területen kiépültek a földkábelek. A közvilágítás a kisfeszültségű hálózat
oszlopain kapott helyet. Kandeláberes közvilágítás a Széchenyi Village területén ill. a 84-es, 85-ös
utak átvezető szakaszán található.
A földgáz-hálózat teljes egészében kiépült a településen.
A településen nagytérségi elemként áthalad a Jánosháza-Sopron közötti nagynyomású (NA300as) vezeték, amelynek nyomvonala Kiscenk és Nagycenk között az Ikva-patakot követve halad.
Nagycenk a Pereszteg felől érkező D160-as középnyomású vezetékről kapja a földgázt. A
gázfogadó Peresztegen található.
Az ipari nagyfogyasztók a közép nyomású vezetékről kapnak ellátást. A településen a
középnyomású elosztóhálózat valamennyi utcában kiépült. A település évi gázfelhasználása 2-3
millió m3 közt változik. A D160-as vezeték a Szt. Imre utcánál kettéágazik, mindkét vezeték mérete
D110 KPE. Azonos méretű vezeték üzemel a Gyár és Vám utcákban, valamint a Soproni út Dózsa
György és Szent Imre utcák közötti szakaszán. A többi utcában 063 KPE méretű hálózat épült.

1.16.2.2.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei

A településen az önkormányzati tulajdonú épületeken, amint azt az előzőekben említettük jelentős
energetikai korszerűsítés zajlik és továbbra is tervezett.
A közvilágítás 2013.év óta LED-es lámpatestekkel megoldott a nagyközség új beépítésű
területein. A település tervezeti a teljes belterületen a közvilágítás korszerűsítését ( Led - pályázati
pénzből).
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A lakosági épületállományban már megjelenik a környezettudatos építési szemlélet (nyílászáró
csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzati hőszigetelés), mely az állami és az EU–s pályázatok
megindulásával nagyobb mértékben realizálódhat.
A környezetkímélő, tiszta energiaforrások kiaknázására és hasznosítására célszerű egy – a teljes
szabályozási területegységet felölelő - átfogó tanulmány elkészítése a megújuló energiaforrások
helyi lehetőségeinek feltárására és reálisan, a gyakorlatban is megvalósítható felhasználási
lehetőségeinek kidolgozására.
Napenergia:
A napenergia kiaknázásának, és hasznosításának elősegítésére javasolható egy olyan ösztönző
energiatakarékossági pályázati dokumentációs csomagterv kidolgozása, mely a speciális helyi
viszonyokhoz és lehetőségekhez igazított alapváltozatokat tartalmazza. Ez lehet pl: az új beépítési
területek esetében a tervezett épületek megfelelő tájolásának előírása és olyan tetőidomok
meghatározása, melyekkel a legjobban hasznosítható a napenergia akár aktív, akár passzív
napkollektorok elhelyezésével.
Energiaerdő:
A településszerkezeti tervben kell jelölni azokat a külterületeket, ahol – tájképvédelmi és környezeti
szempontok alapján – energiaerdők ültetése (és letermelése) lehetséges. A fa – mint megújuló
energia – felhasználására térségi koncepció készítése javasolt, az optimális megoldások
kiválasztására (pl. pelleterőmű) és kidolgozására.

1.16.2.3.

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

Az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése indokolt, jelenleg a hatályos
szabályozásnak a közösségi épületek nagy része nem felel meg. Az épületek energia
hatékonysági tervezésénél a komplex gondolkodást javasoljuk szem előtt tartani, mely nem önálló
szigetként kezeli az épületeket, hanem egy egységes rendszerként. A nagyközség alternatív
energia forrásait megvizsgálva célszerű a gazdaságossági számítások után a megfelelő megoldást
választani.
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési
építmények)
Nagycenk távközlési hálózattal rendelkezik. A település távbeszélő központja Vám utcában
található. A központ a Sopron-Győr közötti optikai kábelre van felfűzve. A helyi hálózat részben
földkábeles rendszerű, részben légvezetékes, melyet a kisfeszültségű villamos hálózat
tartóoszlopaira szereltek fel.
A településen a főállomás sűrűség 32,4 főállomás/100 lakos, a lakásállomás sűrűség 90,1
főállomás/100 lakás.
A település nyugati részén a VODAFON mobil szolgáltató rendelkezik bázisállomással, de a
környező
A távközlő hálózat fejlesztését a szolgáltatók saját forrásból biztosítják a várható igényeket
előrejelzése alapján.
A nagysebességű adatátvitelek kábel hálózaton, vagy mobilhálózaton történő továbbítását a
szolgáltatók fejlesztései teszik lehetővé.
A település közigazgatás i területének nyugati szélén halad az Antenna Hungária Répcelak-Sopron
közötti mikrohullámú hálózata, melynek nyomvonalában 170 m-es magassági korlátozás van
érvényben.
A településen kiépült a kábel TV hálózat, melynek üzemeltetője a PR. Telekom Zrt, a központ az
Iskola utca 3. szám alatt található. A szolgáltatást a háztartások mintegy 80%-a veszi igénybe,
az előfizetők 3 csomag közül választhatnak, a legdrágább csomag 60 állomás vételét biztosítja.
A hálózat a Kastély előtti területen földkábelként épült, a település többi részén a kisfeszültségű
hálózat tartóoszlopain halad.
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A szolgáltató az ellátást az igénybejelentés és a csatlakozási díj befizetését követően biztosítja.
1.17.

KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)

Nagycenk az országos tájbeosztás szerint a Nyugat Magyarországi-peremvidék nagytájon Sopron
- Vasi- síkság középtáj lkva-sík kistáj nyugati peremén helyezkedik el, de területe átnyúlik az
Alpokaljához tartozó Soproni-medencébe is. A területen jelentős kavicsvagyon és termálvíz
található.
1.17.1. Talaj
A kistájra és benne Nagycenkre jellemző, hogy földtani adottságait tekintve túlnyomóan folyóvízi
üledékekkel fedett terület. Talajtakarója változatos, túlnyomórészt löszös üledéken képződött
erdőtalajok fedik. Ezek legnagyobb része (52%) barna erdőtalaj, a többi agyagbemosódásos és
csernozjom barna erdőtalaj. Jó vízgazdálkodásuk miatt szántóföldi művelésre igen alkalmasak.
A mezőgazdasági művelés mellett a barna erdőtalajok nagyrészén erdőterületek húzódnak. Az
lkva-völgy réti, réti öntés és nyers öntéstalajait a szántóföldek mellett néhol rétek és legelők
borítják.
A település külterületein a talaj víznyelési és vízvezető, valamint vízraktározó és víztartó
képessége jó.
A szántók SZ1 és SZ7 közötti a rétek R1-R4 közötti minőségi osztályokba tartoznak az erdők E5
közötti minőségi osztályba a legelők pedig a kiváló L1 minőségi osztályba tartoznak a
településen.
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
A település területe az Ikva vízgyűjtőterületéhez tartozik. Mellékvizei közül az Arany-patak
Nagycenken folyik keresztül. A terület vízellátása kiegyenlített. Az lkva-mentén a talajvíz átlagos
mélysége 2 m felett van, kémiailag kalcum-magnézium-hidrokarbonátos.
A rétegvizek
mennyisége és az artézi kutak száma nagy. Vízhozamunk jelentős. A vízkészlet kihasználtsága
a felszíni vizeken 20 %-nál kevesebb, a felszín alattiaknál 40 %.
A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: érzékeny. A
település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint a nitrát érzékeny területek listáján is szerepel.
A település területén közüzemi ivóvízmű található.
A felszíni csapadékvizek szikkasztása lehetséges. A befogadók közelében előforduló, viszonylag
magas talajvízállású helyeken azonban arra kell törekedni, hogy a csapadékvíz minél nagyobb
hányada felszíni befogadóba kerüljön. A csapadékvízzel szállított hordalék, iszap befogadóba
jutását meg kell akadályozni. A felszíni víz befogadóba vezetendő csapadékvíz minıségének
mindenkor ki kell elégítenie a 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet és a 28/2004.(XII.25.) KvVM
rendelet előírásait. Az érintett terület élővizei a 4. Általános védettségű területek befogadói
kategóriába tartoznak.
A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén, a
területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő
anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben történjen. A felszín alatti víz (talajvíz)
szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, különleges műszaki beavatkozásra a
területen nincs szükség. A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó)
beépítésével gondoskodni kell, hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba. A település a
Répce-folyó és a Rába-folyó vízgyűjtő területéhez tartozik, a lehulló csapadékot az Ikva-patak és
az Arany-patak vezeti le.
Mindegyik vízfolyás kizárólagos állami tulajdonban tartandónak minősített. A vízfolyások parti
sávján mindkét oldalon a 83/20] 4 (IIl.14.) Korm. rendelet előírásai alapján kell eljárni (Ikva, Aranypatak 6,0 m) A vízügyi vagyonkezelésű medreket érintő munkákat vízügyi vagyonkezelői
hozzájárulás alapján lehet végezni a településen.
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Ipari eredetű szennyeződés nem ismert, a mezőgazdaság szennyezőanyag felhasználása
erőteljesen lecsökkent.
Nagycenk területén mezőgazdasági pontszerű szennyező forrástaz esetlegesen működő
állattartó telepek jelenthetnek, míg nem pontszerű szennyező forrás jelenleg is a
szántóterületekre kiszórt műtrágya. A jövőre nézve a mezőgazdasági üzemi területeken
környezetkímélő állattartótelepek építése és új technológiák bevezetése jelent megoldást.
A növénytermesztésből adódó káros szennyeződések csökkenthetők lennének a biotermesztés
és a szervestrágyázás elterjedésével. Ezek mellett a szelektív hulladékgyűjtéssel és az abból
adódó komposztálással szintén csökkenthető a műtrágyázás káros hatása és a szeméttárolással
illetve szemét-szállítással járó környezetterhelés.
A település csatornahálózata mára teljes mértékben kiépült, így ilyen jellegű szennyezőanyag
kibocsátás remélhetőleg nincs a településen.
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
Nagycenken az ipari, gazdasági jellegű területek által okozott légszennyezettség nem jellemző.
Légszennyező forrásokról Nagycenk esetében a nagyforgalmú közlekedési nyomvonalakról
beszélhetünk. Ezek közül a fő szennyezőforrások a 85-os főút és a 84-es főút, illetve közeljövőben
megépülő M85-ös gyorsforgalmi út. A közlekedési eredetű emissziót jellemzően szén-monoxid,
szén-dioxid, rogén-oxidok , ólom és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül az ólom és a
telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le.
A 306/2010.(XII.23.) Korm. r. szerint gyorsforgalmi utak tengelyétől számított 50 méteren belül –
az autóút, autópálya mőködésével összefüggő építmény kivételével – nem lehet és nem
helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási
épület.
A településen már megtörtént a gáz hálózat bevezetése. A fűtési szezonban a település síkvidéki
adottságai miatt magas légnyomás esetén a káros szennyeződések könnyen felhalmozódhatnak.
A település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/202.(X.7.) KvVM
rendelet alapján a 10. számú zónába tartozik. Levegőtisztaság / szaghatások tekintetében igen
zavaró a nagyközségben működő szennyvíztisztító telep felől időnként fellépő bűzterhelés.
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
Nagycenken a légszennyeződéshez hasonlóan a legnagyobb zajforrás is a közlekedéshez
köthető. A belterületi átmenő forgalom jelentős, amely azonban az M85 gyorsforgalmi úttal
várhatóan mérséklődik. A vasúti forgalomból eredő zajterhelés a vasútvonalak védendő
területektől való távolságából adódóan nem jelentős, nem zavaró.
Legnagyobb zajterhelése a 85-ös főútnak útnak van, de a 84-es főút is csak kis mértékben marad
el ettől.
A 8/2002.(Ill. 22.) KöM-EüM együttes rendelet alapján a közlekedésből származó zaj terhelési
határértékei országos főút esetén, lakóterületen:
Nappal:
65 dB
Éjjel:
55 dB
Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programjában szereplő számítások szerint
Nagycenken a Soproni úton: nappal 68,2 dB éjjel 62,2 dB
a Kiscenki úton nappal 70,3 dB éjjel 64,3 dB a terhelés.
Tehát a közúti közlekedésből származó zajterhelés a határértéket minden esetben - néhol igen
jelentős mértékben – túllépi a településen ezen utak zajszintje.
1.17.5. Sugárzás védelem
A településen sugárzást indukáló tevékenység nincs és nem is tervezett, védett területek nem
kerültek kijelölésre.
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1.17.6. Hulladékkezelés
A települési kommunális hulladék elszállítását a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A szemétszállítás szervezetten megoldott. A hulladék a
Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakóba kerül.
A település hulladékudvara a belterület dél-nyugati peremén a Cukorgyári utcából nyíló
ingatlanon található.
A településen a szelektív hulladékgyűjtés 2016 óta megoldott.

A hulladékgazdálkodásban feltétlen prioritást nyer a „Megelőzés” elve, azaz ,hogy minél
kevesebb hulladék keletkezzen, valamint fontos a keletkezett hulladék lerakásának csökkentése.
Ez együtt jár különböző hulladékkezelési technológiák alkalmazásával, különösképp a
hulladékhasznosítással. Sorrend: megelőzés- hasznosítás-lerakás.
1.17.7. Vizuális környezetterhelés
Vizuális környezetterhelést a település iparterületei, gazdasági jelentenek/jelenthetnek, melyek a
település sziluettjét, feltárulását kedvezőtlenül befolyásolhatják. Ez azonban kedvező
telepítéssel, védőfásításokkal kezelhető.
1.17.8. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A településen érzékelhető konfliktus nincs, a külterületek használta során jelentősen eltérő
használat nem tapasztalható. A külterületeken jelentős részben mezőgazdasági tevékenység,
növénytermesztés, kisebb részben állattenyésztés folyik.

1.18.

Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó
tényezők)

A település közigazgatási területe nem tartozik földrengésveszélyes övezetbe, azonban
széleróziónak kitett terület érinti.
Belvízveszély, belvizes probléma Nagycenk területén szintén nem jellemző.
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Ásványi nyersanyag lelőhely

A területen jelentős kavics és agyag vagyon található. Az alábbi ábrán a Nagycenken eddig
különleges bányaterületnek kijelölt területeket ábrázoltuk.

1.20.

Települési klíma

A nagyközség jelenlegi település szerkezeti elemei és a tervezett fejlesztések sem változtatják
meg a klimatikus viszonyokat, a rendezési terv jövőbeni elhatározásai nincsenek hatással a
jövőbeni klimatikus viszonyokra.
A településre az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat és értékelés készül.

2. HELYZETELEMZÉS AHOGYAN MA A LAKOSSÁG LÁTJA ÉS LÁTNI SZERETNÉ
NAGYCENKET
Ezen fejezetben azt kívántuk bemutatni, hogy a 2018 tavaszán a településen végzett kérdőíves
felmérés során beérkezett válaszok alapján hogyan látja ma Nagycenket a lakónépessége. A
felmérés a beérkezett kérőívek számából (5 db beérkezett, részlegesen kitöltött) adódóan nem
tekinthető reprezentatívnak. Néhány megfontolásra érdemes elemet, javaslatot észrevételt
azonban szeretnénk kiemelni a beérkezett kérdőívekből.
A település jövőképe, ill. elvárások a településsel szemben:
- maradjon élhető település
- legyenek helyben (változatos, többrétű igényt kielégítő) munkalehetőségek
- legyen helyben egy nagyobb bevásárlóközpont, nagyobb élelmiszerbolt (Spar, Tesco,
Aldi, lidl….
- legyenek helyben vendéglátó létesítmények
- helyi szolgáltatások bővüljenek (idősek otthona, szabadidő eltöltésére alkalmas területek,
intézmények, gyermekorvos, autómosó, elekrtomos autótöltő, …)
- legyenek változatos kulturális programok, közösségépítő programok
- fejlődik a turizmus
- a település megőrzi épített és természeti örökségét
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Minden válaszadónál előjött, hogy a településen hiányzik egy nagyobb kereskedelmi
egység ill. vendéglátó egységek.
A település optimális lakosszáma a megkérdezettek szerint: 2100 -2500 fő (esetleg 3000 fő)
Lakóterületek
Újabb lakóterületekre már nincs igény, elég a kijelölt lakóterületfejlesztés ,
népességnövekedés. A jelenlegi fejlesztések megvalósítása igényli a települési parkolás,
intézményi ellátottság növelést az óvoda és az iskola, valamint esetleg bölcsőde
tekintetében.
A lakóterületfejlesztések tekintetében az elvárás, az ideális állapot a szélesebb, tágasabb,
élhetőbb a lakóknak nagyobb életteret biztosító telkek kialakítása. (Ez azonban nem minden
esetben találkozik a valós kereslettel. Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a kisebb
telkek, egy telken esetleg több lakás, ház iránti igény.)
Az elvárás inkább a családiházas beépítés, mint a társasházak megjelenése.
A jó lakókörnyezet:
- csendes
- közelében sok a zöldfelület és elérhetőek az alapvető kereskedelmi egységek,
szolgáltatások, igazgatási létesítmények
- közelében nagyobb forgalmat vonzó létesítmény nem található
- tömegközlekedéssel elérhető
Gazdasági területek
Gazdasági területek ott legyenek, ahol azok a lakóterületeket nem érintik zavaró hatás ukkal,
forgalommal, zajterheléssel, kedvezőtlen látvánnyal.
A gazdasági területek tevékenysége esetében nem támogatott:
- a bányászat,
- nehézipar,
- szállítmányozás
- állattartás, terményfeldolgozás (belterület közelében)
Zöldfelületek
A település zöldfelületei:
- rendezetlenek
- funkcióhiányosak
- az erdőterületek funkcióhiányosak
A településen erős igény mutatkozik a szabadidő eltöltésére alkalmas új létesítmények,
területek kialakítására, valamint az új lakóterületek közelében zöldterületek kialakítására.
Közlekedés, infrastruktúra
Minden válaszadó egységesen fontosnak tartotta a közterületek fásítását.
A 84-es, 85-ös főút forgalma minden válaszadó szerint erős, a keresztirányú közlekedés,
átjutás nehéz. A forgalom zaja, mennyisége zavaró. Fertőbozi út valamint az állami főutak erős
(a lakosságot magas zajterheléssel érintő és az átkelést megnehezítő) forgalma forgalomtecnhikai
/ rendezési tervei beavatkozást igényel.
A településen szükséges a kerékpáros hálózat fejlesztése, valamint több utcában az utak és
járdák minősége, mérete hagy kívánni valót maga után.
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A Széchenyi Village területén általános jelenség, hogy nem megoldott a gépjárművek
elhelyezése. Sem közterületen, sem telken belül nem fér el a meglévő autóállomány, amely
várhatóan csak növekedni fog.
A településen megoldandó probléma az intézmények előtti megfelelő méretű és kialakítású
parkoló.

3. HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE, A
HELYZETLEMEZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése,
folyamataik elemzése
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.
A fejezet alapjául a Nagycenk Nagyközség Várossá Nyilvánítási Kezdeményezés c. dokumentációt
vettük alapul, amely dokumentumban a település már átgondolta jövőbeni lehetőségeit, terveit és
pozícionálta önmagát.
3.1.1. A folyamatok értékelése, helyzetértékelés
Nagycenk a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén fekszik, a
Soproni járásban, a 84. és 85. sz. főutak találkozásánál.
Fekvése több szempontból is kedvező, az ausztriai határhelyzet számos, a gazdaság
szempontjából jelentős előnyhöz juttatja, ezen kívül forgalmi a meglévő és tervezett útjai a
település forgalmi csomópont jellegét erősítik.
A település kitörési pontja lehet a település jó logisztikai fekvése és turisztikai potenciálja.
Amennyiben Nagycenk jól ki tudja használni lehetőségeit, meg van az esélye annak, hogy a
környező lakosság számára a megélhetést biztosító, illetve a munkába járásra jó fekvésű, de még
olcsó letelepedést biztosító térségközpont legyen.
Sopron szuburbán zónájában elfoglalt helyéből fakadóan Nagycenk a szuburbán települések
alközpontjaként jelentős szereppel bír.
Nagycenk jelentőségét nem csupán a településhálózatban és közlekedéshálózatban elfoglalt
kedvező helyzete biztosítja. A község világörökségi helyszín, nemzeti kegyhely, valamint
történelmi emlékhely, kulturális szerepe tehát kiemelkedő. A Széchenyi család egykori központja
ma is hatékony gazdaságszervező erővel bír, a kastély napjainkban ismert és elismert turisztikai
desztináció, amelyet az önkormányzat tudatosan fejleszt.
A település gazdaságának egyik legerősebb lába turizmusában rejlik, ami elsősorban a Széchényiörökségre épül. Ezen kívül a Fertő-vidék kirándulóforgalmában is jelentős szerepe van, főként
kedvező forgalmi helyzetének köszönhetően. A két turisztikai erőforrás tehát a kulturális és
örökségturizmus, valamint a természeti értékekhez köthető aktívturizmus. A Fertő-Hanság Nemzeti
Parkhoz köthetően ráadásul a település UNESCO értékekkel is rendelkezik (kultúrtáj), ami nem
csak a hazai, hanem a nemzetközi turistákat is a településre vonzhatja. A Széchenyi-kastély
területe is a világörökségi területhez tartozik, így kapcsolódik a kultúrtáj jelentősége Nagycenkhez.
A Széchenyi-család öröksége nem csupán maga a kastélyépület, hanem Nagycenk eköré felépített
turisztikai kínálata, ami például a Széchenyi Emlékmúzeum kiállításait jelenti. A település
templomában (amit szintén a Széchenyi-családnak köszönhet) található a család mauzóleuma, ez
szintén látogatható, idegenvezetéssel is igénybe vehető turisztikai szolgáltatás. A 250 éves
hársfasor szintén a Széchenyiek idejéből származik. Mindemellett a Széchenyi Múzeumvasút is
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látogatható, ami sajátos élményt nyújthat a különleges vasúti kocsikon és magán a kisvasúton
történő utazásnak köszönhetően.
A munkanélküliségi mutatók szintén nagyon kedvező képet festenek a településről, hiszen a
munkanélküliségi ráta nagyon alacsony, ami köszönhető a településen jelen lévő
vállalkozásoknak és a környező nagyobb települések, városok nagyüzemeinek,
munkahelykínálatának valamint Ausztria közelségének. A népesség gazdasági aktivitása
rendkívül magasnak mondható.
A település kis- és közepes vállalkozásai nagy szerepet játszanak abban, hogy Nagycenken
magas foglalkoztatottsággal és alacsony munkanélküliséggel találkozzunk, mindezt párosítva a
település adóbevételeivel. Az önkormányzat tudatosan igyekszik vállalkozóbarát miliőt létrehozni
rendeleteivel és pályázati tevékenységével is. Számos projektet képes a helyi önkormányzat
önerőből finanszírozni, ami a hasonló méretkategóriájú települések esetében Magyarországon
nem mondható túl gyakorinak.
Szerencsére lakónépességének alakulása nagyon kedvező képet mutat, ami egyaránt betudható
a településen megfigyelhető természetes szaporodásnak és a pozitív bevándorlásnak.
Humán infrastruktúra tekintetében (iskolázottság, helyi oktatásban részt vevők száma,
kapacitások kihasználtsága) az előzőkhöz hasonló, képet mutat a település. Nagycenk műszaki
és intézményi infrastruktúrája is jól kiépített, színvonalas központi szolgáltatások szervezésére
alkalmassá teszi a községet.
Kulturális kínálat, kulturális élet tekintetében a település magas színvonalon teljesít.
A település intézményi működése anyagi és társadalmi helyzetének megfelelő, sőt kiváló.
Intézményellátottsága teljes körű.
Minden szükséges szolgáltatás igénybe vehető helyben, az oktatási funkcióktól a rendvédelmi
feladatokig. A település oktatási és nevelési intézményei az alapfokú oktatást szolgálják. A
kisgyermekek neveléséről az Aranypatak Óvoda, az alapfokú oktatásról a Széchenyi István
Általános Iskola gondoskodik. A településen működik emellett logopédiai gyógypedagógia,
valamint Gyermekjóléti Szolgálat és iskolai napköziotthonos ellátás is. Az általános iskola
vonzáskörzete egyelőre a környező településekre terjed ki.
Az egészségügyi alapellátás szükséges intézményei szintén megtalálhatók Nagycenken,
háziorvosi ellátás, fogorvos, valamint védőnői szolgálat is elérhető. Emellett a településen működik
egy gyógyszertár, valamint egy állatorvosi rendelő is.
Az oktatási-nevelési funkciók ellátását, valamint a település rekreációs lehetőségeit erősíti az itt
működő sportcsarnok, valamint a szabadtéri sportpályák is. A közművelődési lehetőségek
biztosítása a település könyvtárában valósul meg.
A rendvédelmi feladatok ellátását a Soproni Rendőrfőkapitányság két fő körzeti megbízottja látja
el, akik részére az önkormányzat állandóan biztosít egy helyiséget, valamint szükség esetén két
lakást is fenntart számukra. A rendvédelem kapcsán jelentős szervezet a helyi önkéntes
polgárőrség. A településen önkéntes tűzoltóság is működik, ami nagymértékben erősíti a település
közbiztonságát, valamint a lakosság komfortérzetét.
A Nagycenken működő civil szervezetek aktív tevékenysége emeli a település városias jellegét,
megemeli a lakosság életszínvonalát, erősíti városias életmódját. A társadalom helyi
szerveződései folyamatosan igyekeznek a település vezetésével összhangban javítani a helyiek
hétköznapjainak minőségén, erős a társadalmi tőke, ami tovább támogatja a sikeres pályázati
tevékenységet és a fejlődésre való alkalmasságot.
A település önkormányzata felelősen és jól gazdálkodik a település vagyonával, törekszik a
polgárainak szociális téren a maximumot nyújtani.
Nagycenknek törekednie kell arra, hogy a következő, 2020-ig tartó, talán utolsó ilyen mértékű
támogatásokkal rendelkező EU-s fejlesztési ciklusban minél szélesebb körben pályázhasson. A
település vezetőinek (beleértve a politikai és gazdasági vezetőket és társadalmi
véleményformálókat is) egymással összehangoltan és céltudatosan kell tennie a gazdaság és
lakosság minél szélesebb körét érintő és minél jelentősebb megerősödése érdekében. A cél, hogy
erősödjön a gazdaság egésze, a lakosság identitása és jövőképe és ezzel egyidejűleg ne romoljon,
de inkább javuljon a település környezeti állapota és csökkenjen ökológiai lábnyoma.
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
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A település jelenét és jövőjét elsősorban az alábbi belső tényezők és alakulásuk befolyásolják:
-

-

a fő adófizető közép és nagyvállalatok eredményessége
a lakosság demográfiai mutatói
a kisvállalkozói szféra fő mutatói – új cégek száma, meglévők jövedelmezősége,
beruházási indexük, foglalkoztatottsági mutatóinak változásai
a helyi szolgáltatások fejlődőképessége, minőségi és mennyiségi téren, elsősorban a
gazdaság, de legalább ilyen súllyal a lakosság számára
a település működtetése hatékonyságának szintje, elsősorban gazdasági, másodsorban
intézményi szinten
a rendelkezésre álló fejlesztési forrásoknak a gazdasági, társadalmi és környezeti
szempontból a fenntarthatóságot erősítő felhasználási hatékonysága (látvány- és jóléti
fejlesztések és/vagy gazdasági, társadalmi vagy környezetvédelmi befektetések
az identitást és a település vonzerejét befolyásoló, azt pozitív irányba elmozdító sport- és
kulturális élet gazdagsága

A települési környezet
A település kiváló környezeti adottságokkal és még kivállóbb közlekedési kapcsolatokkal
rendelkezik, melyek kihasználásában jelentős lehetőségek vannak.
A gazdasági helyzet
A jelenleg is jól prosperáló helyi ipari gazdasági potenciál tovább emelkedhet. A település továbbra
is megpróbálja megteremteni a lehetőségét a helyi vállalkozások fejlődésének. A több „lábon” állás
a helyi bevételek szempontjából is fontos érv a gazdasági területek kijelöléséhez.
A külterületeken a hagyományos mezőgazdasági termesztés, feldolgozás működik, melyek
fejlesztési területei beilleszthetők a készülő rendezési terv és a településfejlesztési koncepció
dokumentumaiba.
Az infrastrukturális ellátottság
A település infrastruktúrája fejlett. Vannak még teendők a kerékpáros közlekedés tekintetében a
belterületi csapadékvíz elvezetés kapcsán, vagy éppen az energetikai korszerűsítések, megújulók
alkalmazása terén, ám a helyzet alapvetően nem mondható rossznak.
Az informatikai és kommunikációs fejlesztések országos programjai a helyi szereplőkhöz is
eljutnak, de a szolgáltató szinten tapasztalható hiányosságok javítása az önkormányzat
hatáskörén túlmutat. A nagyközség honlapja megfelelően működő, aktív kapcsolati lehetőséget
adó felület, melyet a lakosság nagy része használ a helyi szintű kommunikációban is.
Az épített környezet
Az épített környezet értékelése esetében elmondható, hogy jelentős országosan védett elemek
találhatók a településen. Emellett a belterületi szép, régi házak megtartása az önkormányzat
részéről is támogatott feladat lehet. A település arculati kézikönyve és településképi rendelete
elkészült, ezen a dokumentumok várhatóan irányt mutatnak az épített környezet további
alakulásának.
Településüzemeltetés
Az intézményi fejlesztés területi feltételeit a koncepció a belterületen biztosítja a településközponti
vegyes övezetek rögzítésével. Az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújítása a
közeljövő feladata.
Természetvédelem
A település koncepcionális célja a meglévő természeti értékek megőrzése és fenntartása. A
külterületeken jelentős építési tevékenység (az M85 gyorsforgalmi út kivételével) nem tervezett, az
önkormányzat fenntartja a természeti környezet megőrzésének fontosságát.
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3.1.3. Swot analízis
Swot analízis
Erősségek
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gyengeségek

térségi központi szerep a környező
apróbb települések körében
kijelölt iparterületek megléte
már működő iparterületek
jelentős sportélet, sportolási lehetőségek,
kiemelkedő sportrendezvények
teljes közművesítettség, jó infrastruktúra
nyugati határ melletti fekvés (Ausztria
közelsége)
kedvező közlekedésföldrajzi helyzet (M85
gyorsforgalmi út, 85-ös főút, 84-es főút,
vasútvonalak)
csendes, tiszta, nyugodt, biztonságos település
kisvárosi hangulat
szép természeti környezet, a természeti, táji
adottságok kedvezők,
nemzeti emlékhely
nemzetközi jelentőségű építészeti és természeti
értékek
a település és környezete, térsége magas
turisztikai vonzerővel bír
jó termőföldek

− hiányzó közösségi tér
− turisztikai értékek relatív

nincsenek jelentős szegregátumok a
településen
nincsenek
nagy társadalmi térbeli
különbségek
népességszám stabil, ill. emelkedő,

−

Sopron közelsége (humán szolgáltatások és a
munkahely ellátottság, iskolák, felsőoktatás,
kulturális szolgáltatások)
mikro kistérségen belül jó együttműködés
a helyi vállalkozások magas száma (kistérségi
és megyei összehasonlításban)

kihasználatlansága

− nagyobb áruházlánc helyi
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−

−
−
−

egységének hiánya (pl. Aldi, Lidl,
Penny. Spar)
szórakozási lehetőségek relatív
hiánya
részben kihasználatlan természeti
adottságok
szállások hiánya
komplex turisztikai kínálat relatív hiánya
kerékpáros közlekedésben hiányznak a
térségi kp. kapcsolatok, a települési kp.
kapcsolatok, az utak minősége helyenként
nem megfelelő
járdák rossz állapota
a népességszám stabilitás nem kedvező
népességvitalitásból , hanem betelepülésből
származik
a település belterületi népességsűrűsége
alacsony, sok a belterületi kihaszná latlan
terület
a lakótelek struktúra nem követi az életforma
változást (a falusias életformát egyre inkább a
kertvárosias életforma váltja fel),
jelenleg még nagy a belterületet érő átmenő
forgalom,
helyenként kedvezőtlen településszerkezeti
adottságok (gazdasági területek ékelődnek a
lakóterületek közé, melyek teherforgalma
zavarja a lakóterületek életét )
a szennyvíztisztító lakóterületekhez való
közelsége
kevés a gyalogos , gépjármű-forgalomtól
mentes felület,
hiányzik a gépjárműforgalomtól elválasztott
kerékpárút hálózat.
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−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
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Veszélyek

M85-os gyorsforgalmi út megépülésével
még kedvezőbb elérhetőség ezzel együtt a
belterület átmenő forgalma lecsökken,
új ipari, gazdasági területek kijelölése
a gazdaság fejlődése nyomán megtelepedő
további gazdasági funkciók
rendelkezésre álló munkaerő
pályázati források
fiatalok
számára otthonteremtési
támogatás, foglalkoztatás-fejlesztési
kezdeményezések
fiatalok számára szórakozási lehetőségek
bővítése
az önkormányzat aktív, helyi
gazdaságfejlesztő tevékenysége
a biogazdálkodásnak a támogatása
megújuló energiák kiaknázása
a történeti tájhasználattal
összeegyeztethető termelési módok,
gazdálkodási formák
(ökogazdálkodás) elterjesztése
településközpont kialakítása
kerékpáros közlekedés fejlesztése
nincs jelentős környezetszennyező
ipar,
a környezeti állapot minősége jó
regionális szinten megszervezett
hulladékgazdálkodás
épületek energiaigényének
csökkentése
alternatív energia hasznosításának
növelése: napelempark építésével
jelentős termálvagyon
valószínűsíthető,
jelentős fejlesztési területek állnak
rendelkezésre,
a település a mikrótérség központjává
válhat, a városi ellátási viszonyok
megteremtődnek,
további munkalehetőségeket
teremtenek a termálfejlesztések és a
gazdasági területekre letelepülő
vállalkozások , turisztikai fejlesztések
a település hagyományos utcáinak
rehabilitációjával és gyalogos
felületeinek kiépítésével, bővítésével a
település sajátos arculata láthatóbbá
válik,

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

M85-ös út és csomópontja miatt
növekvő k ö r n y e z e t i terhelés
pályázati lehetőségek nem megfelelő
kihasználása
népesség további növekedésének lassulása,
népességnövekedés leállása
a kvalifikált munkaerő elvándorlása, fiatalok
elvándorlása
alvó településsé válás megfelelő munkehelyek
hiányában
az osztrák munkaerőpiac és Sopron
munkaerőpiacának további képzettmunkaerőt elszívó hatása
a gyorsforgalmi út megépülésével
megváltozott táji karakter és
tájhasználat
felszín alatti vízkészletek
sérülékenysége nő
ipari területek növekvő
környezetszennyezése
felszíni és felszín alatti vizek
szennyezése (gazdasági területek,
utak terjeszkedés)
a soproni agglomeráció negatív
hatásai(pl. a települési funkciószegényedés,
patakok menti természetvédelem
szempontjából érzékeny területsávok
beépülnek,
a gazdasági területek további
fejlesztésével a lakó és gazdasági
funkciók tovább keverednek ,
a települési örökséget veszélyeztető,
a település arculatától idegen
építkezések, átépítések megjelenése
a hagyományos utcák
rehabilitációjának elmaradása.
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3.1.4. Fejlesztési feladatok az értékelés alapján
-

rendezett településközpont kialakítása, további fejlesztése
rendezett településkép kialakulása (új lakóterületek)
az önkormányzati fenntartásban lévő úthálózat, vízelvezetőárkok minőségének javítása.
a nagyközségi közterületek minőségének javítás (járdák, díszburkolatok, parkok
zöldterületek).
a meglévő természeti értékek turisztikai lehetőségeinek kihasználása (infrastruktúra
kiépítéssel).
helyi intézményi szolgáltatások bővítése, a szolgáltatások színvonalának emelése
a helyi gazdasági szereplők megtartása, új lehetőségek megteremtése
a lakosság megtartása, népességszám növelése
az energia hatékony fejlesztések és a környezettudatos szolgáltatások támogatása mind
az önkormányzati, mind a vállalkozói szektorban
új, bővített bevásárlási lehetőségek megteremtése
helyi kereskedelmi szolgáltatások bővítése a szolgáltatások színvonalának emelése
kerékpáros kapcsolatok fejlesztése
tudatos környezetvédelem levegőminőség javítása, vízbázisok védelme, felszíni vizek
védelme…)
termálpotenciál kiaknázása

3.1.5. A településfejlesztés és rendezés kapcsolata
A településfejlesztési koncepció elkészítésének a célja, hogy egy választási ciklusokon
átívelő, széles társadalmi egyetértésen alapuló fejlődési irányt fogalmazzon meg
Nagycenk számára. A koncepció alapja lesz a megújításra kerülő település rendezési
tervnek (szerkezeti tervnek, szabályozási tervnek és helyi építési szabályzatnak), így
minden lakost, vállalkozást, intézményt területileg is érintő hatásai vannak.
A településfejlesztési koncepció megjelöli azokat az irányokat, amely mentén a
település hosszú távú fejlődése biztosítható, majd megjelöli azokat a pontokat –
akcióterületeket – amelyek a hosszú távú fejlesztések érdekében beavatkozást
igényelnek. A településfejlesztési koncepció készítésekor feltárásra került számos olyan
– a hatályos rendezési tervben szereplő – szabályozás, amelynek ésszerű
módosításával a szereplők további lehetőséget kaphatnak fejlesztéseik végrehajtására.
A rendezési terv készítéséhez szükséges inputokat a településfejlesztési koncepció
záró fejezete adja meg.

126
www.ter-halo.hu

