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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Döbörhegy településrendezési eszközeit 2008-ban hagyták jóvá és 2016-ban hatályon kívül 
helyezték. 2008 óta a településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek 
életbe. Többek között módosították az épített környezet védelméről szóló törvényt (Étv), az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK) és 
hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet.  

Fenti előzményeket követően a település önkormányzatának képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök ismételt elkészítéséről döntött, mellyel a Völgyzugoly Műhely Kft-t 
bízta meg.  

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

 a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása; 

 a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek, 
övezetek meghatározása; 

 a megváltozott települési igények alapján a település teljes közigazgatási területére 
vonatkozó vizsgálat elkészítése, s egységes szerkezetbe foglalása; 

 az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti Településszerkezeti terv és Helyi Építési 
Szabályzat kidolgozása, egységes szerkezetbe foglalása; 

 a településrendezési eszközök és a magasabb szintű tervek összhangjának biztosítása. 

 

A KÉSZÜLŐ TERVEK, A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS 
RENDJE 

A megalapozó vizsgálat munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a 
begyűjtött adatok számbavétele és értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település 
társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, 
települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, 
összegzése és rendszerezése. 

A következő tervfázis a Településszerkezeti terv. A településszerkezeti terv meghatározza a 
település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
rendezési terveinek figyelembevételével a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása 
mellett. 

A településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat elkészítése előtt előzetesen a 
képviselőtestület megvitatja, államigazgatási egyeztetése azonban csak a helyi építési szabályzattal 
együtt történik. Így jóváhagyni csak a véleményezési eljárás (véleményezési szakasz, végső szakmai 
véleményezési szakasz) befejeztével, a helyi építési szabályzattal együtt lehet. A 
településszerkezeti tervet - mely szöveges és rajzi munkarészekből áll - határozattal kell 
jóváhagyni. 

A következő tervfázis a Helyi építési szabályzat (HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv. A 
helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési 
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett 
eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos 
helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítani. 
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A HÉSZ a település teljes igazgatási területére készülő terv és szabályzat, melyet a 
képviselőtestület rendelettel hagy jóvá, jogokat keletkeztet, és kötelességeket ró az egyes 
telektulajdonosokra. Alapja a településszerkezeti terv. 

A településszerkezeti tervhez és a helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek 
készülnek.  

Az elkészült – és az önkormányzat képviselő-testülete által előzetesen véleményezett – 
településrendezési eszközök tervezetét a képviselő-testületi elfogadást megelőzően 
véleményeztetni kell az illetékes államigazgatási szervekkel, érintett területi és települési 
önkormányzatokkal, valamint a további partnerekkel. Az egyeztetési folyamat szabályait a 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet tartalmazza. 

Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálati munkarésze. A 
megalapozó vizsgálat tartalmi elemeit a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklete 
határozza meg. 
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KÖZSÉGI ALAPADATOK 

Döbörhegy község területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára vonatkozó alapadatokat 
a következő táblázat rögzíti. 

Terület (ha) 1175,48  

- Belterület 
- Külterület 
- Zárt kert 

64,39 
1077,10 
33,97 

Lakosság (fő) 131  

Lakásállomány (db) 115  
 

forrás: KSH, Döbörhegy, 2019 

 

Döbörhegy sematikus településszerkezete  



DÖBÖRHEGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS  11  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

 

1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Döbörhegy a Körmendi járás részeként Vas 
megye déli határán, Körmend és Vasvár 
között helyezkedik el. A járást további 43 
község és 2 város (Körmend, Őriszentpéter) 
alkotja.  

A település nyugatról Szarvaskend és 
Döröske, északról Egyházashollós, 
északkeletről Vasvár, keletről és délről 
Gersekarát településekkel határos. A község 
a járási központtól, Körmendtől 13 km-re, a 
megyeszékhelytől, Szombathelytől 30 km-re 
fekszik.  

Döbörhegy közlekedés-földrajzi helyzete 
megfelelő. A település közigazgatási 
területén áthalad a 74163 j. bekötő út, 
valamint a 7441. j. összekötő út, mely 
Vasvárral és Hegyhátsállal kapcsolja össze a 
települést. Ennek nyomán érhető el a 76. 
számú II. rendű főútvonal, melynek mentén 
elérhető a járási központ, Körmend, továbbá a 86. számú II. rendű, valamint a 8. számú I. rendű 
főút. A településen nem található vasútvonal, vasúti megálló. A legközelebbi kötöttpályás kapcsolat 
a körmendi és vasvári vasútállomásnál található, amelyek a 21. sz. Szombathely – Szentgotthárd és a 
17. sz. Szombathely - Nagykanizsa vasútvonalakon helyezkednek el. 

A környező közösségi közlekedést a 6892-es menetjelzésű Körmend-Katafa-Döröske útvonalon 
közlekedő autóbusz szolgálja ki, mely Döbörhegyet két megállóponton érinti Harangláb, Faluvég). 

Döbörhegy település testvérvárosi címmel nem rendelkezik, nem lát el központi funkciót a környező 
községek között. A nevelési és oktatási intézmények hiányában és a kevés számú helybeni 
munkalehetőségek következtében erős ingázó forgalom figyelhető meg, mely a szomszédos 
Szarvaskend, és közelben elhelyezkedő Körmend városát érintik.  

 

Döbörhegy elhelyezkedése a településhálózatban 
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2. FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 

2.1. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA  

2.1.1. ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OFTK) 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban 
OFTK) az ország egészére vonatkozó, átfogó fejlesztési célrendszert, fejlesztési irányokat és elveket 
határoz meg. A koncepciót az 1/2014. (I.3.) OGY határozattal fogadták el, annak 1. mellékleteként. 
A koncepció jövőképe és célrendszere 2030-ig szól, de fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 
2014-2020-as programidőszak fejlesztéspolitikája számára is. Ez utóbbi illeszkedik az Európai Unió 
Európa 2020 Stratégiájához. Az OFTK négy hosszútávú fejlesztési célt és tizenhárom specifikus célt 
határoz meg. Az egyes térségek, települések fejlesztési céljai az országos célokkal nem lehetnek 
ellentétesek.  
 

 
 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere (forrás: OFTK) 
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Az OFTK Döbörhegyet és térségét külön nem említi, tágabb vonatkozásban Vas megyére fogalmaz 
meg célkitűzéseket, melyek a következőek:  

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

 Szektorokon és határokon átívelő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési 
együttműködések támogatása, ezen belül kiemelten a Pannon Járműipari és Mechatronikai 
Centrum fejlesztése: Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg).  

 Komplex humánerőforrás fejlesztési program a helyi alap-, közép- és felsőfokú képzések 
összehangolt fejlesztésével, a meglévő kapacitások – szombathelyi egyetemi központ, az 
egészségügyi főiskolai képzés és az ELTE Gothard Obszervatórium – erősítésével, a K+F 
teljesítmény növelése, kiemelten az alkalmazott kutatásban. 

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

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

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

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

 A kistelepülések, belső perifériás térségek (pl. Vasi Hegyhát, Kemenesalja, Őrség 
felzárkóztatása) népességmegtartó-képességének javítása infrastrukturális fejlesztések és 
térségi alapon szervezett közszolgáltatások révén, valamint a belső erőforrásokra 
alapozott helyi gazdaságfejlesztése eredményeként (pl. helyi termékek értéknövelő 
fejlesztése és közösségi alapú foglalkoztatás).  

 Az osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a közös 
munkaerő-piac kihívásaira, illetve a természeti értékek közös fenntartható hasznosítására, 
valamint aktív részvétel a transznacionális együttműködésekben.” 

2.1.2. VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA (2014-2020) 

A Vas Megyei Integrált Terület Program nem foglalkozik kiemelten Döbörhegy településsel, annak 
szoros térségével. A Körmend-Vasvár-Szentgotthárd területegység feladatául megfogalmazza a 
közlekedési hálózat fejlesztéséből eredő javuló logisztikai pozíciók kihasználását, valamint a helyi 
gazdaság megerősítését – különös tekintettel a mezőgazdaságra, a helyi termékek feldolgozására, a 
helyi értékeken alapuló turizmus feltételrendszerének javítására.   

A fejlesztési program alapvető módon foglalkozik a stratégiai célul kitűzött elvek megvalósításával, 
melyek felsorolásszerűen az alábbiak: 

 „a térségi versenyképesség javítása 

 a megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése 

 a természeti erőforrások fenntartható hasznosítása 

 a kistelepülések életképességének javítása” 

Ezek elérését szolgálják a megjelölt prioritások, melyek célokhoz illesztetten, a szinergiák, a 
kapcsolódások biztosításával és a beavatkozások koncentrálásával kialakítottak. Ezek azonos szinten 
vállalkozás-fejlesztési, élelmiszer-termelési, energia-hatékonysági, emberi erőforrás fejlesztési, 
közlekedés-fejlesztési, turizmust és egészséges környezetet érintő témákban meghatározott. A 
program a felsorolt tevékenységi körökben egyaránt megjelenő elemként tűzi ki a 
fenntarthatóságot, az esélyegyenlőséget, a barnamezős területek hasznosítását, valamint az IKT 
alkalmazások elősegítését.  
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2.1.3. VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014– 
2020) 

A Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Program célrendszerében, jövőképében 
a Vas Megyei Integrált Terület Program által kitűzött alappontokra koncentrált, tartalmuk ilyen 
tekintetben azonos, felépítésében gazdaságspecifikusabb. A dokumentum nem foglalkozik 
Döbörhegy településével, annak közvetlen térségével. 

2.1.4. VAS MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA (2014-2020) 

A Vas megyei területfejlesztési koncepcióban Döbörhegy térségét kiemelten nem említi a fejlesztési 
dokumentum, azonban a megye jövőképe az alábbi célokat fogalmazza meg: 

 „Foglalkoztatás szinten tartása és bővítése, hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, 
különösen a képzett munkaerő körében, mely kapcsán csökken a megyéből való elvándorlás, 
illetve további új munkavállalókat vonzanak a megyébe. 

 A gazdaság teljesítőképességének javítása, hogy növekedjen a megyében elérhető 
lakossági és vállalati jövedelmek nagysága, ami vonzóváteszi a megyében történő 
munkavégzést, illetve az életet 

 Munkaerő képzettségi szintjének javulása, hogy mind többen megfelelő képzettséggel 
magasabb értékű munkát nagyobb jövedelemért végezzenek el. 

 Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása, hogy csökkenjen az 
ökológiai lábnyom, bővüljön helyi adottságok fenntartható hasznosításának széles 
tára, a helyben előállító mezőgazdasági és egyéb termékek köre, illetve az értékek vonzó 
lakókörnyezetet teremtsenek a városi környezetben és vidékies térségekben egyaránt. 

 Belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmi-gazdasági leszakadásának 
megakadályozása, a népességmegtartás feltételeinek javítása, hogy ne legyenek 
elnéptelenedett települések a megyében.” 

2.1.5. KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS – 
AGRÁRSTRUKTÚRA ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2004) 

A Körmendi kistérség kedvező földrajzi fekvése, fejlett infrastruktúrája, több lábon álló gazdasága 
és széleskörű intézményi kiépítettsége révén megfelelő alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy regionális 
központtá válva a mikrorégió motorja legyen. Az elérendő jövőkép érdekében a kistérség számára 
az alábbi stratégiai célok kerültek megfogalmazásra a dokumentumban:  

A. Infrastrukturális és gazdaságfejlesztési beruházásokkal a kistérség logisztikai központi 
szerepkörének erősítése 

B. A környezet és a természet védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása 

C. A humán erőforrás fejlesztése, a térség demográfiai helyzetének stabilizálása  

D. Az életszínvonal közelítése az EU átlaghoz 

2.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

2.2.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

2.2.1.1. DÖBÖRHEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2006) 

Döbörhegy településrendezési eszközeit 2008-ban hagyták jóvá és 2016-ban hatályon kívül 
helyezték, azonban a 2006-ban készült településfejlesztési koncepciója továbbra is hatályban 
marat. A koncepció a falu adottságai mentén fogalmaz meg elhatározásokat, településpolitikai 
döntéseket. Témakörönként ezek az alábbiakat célozzák meg:  

NÉPESSÉG 

 az aktív korosztály településen történő tartása, letelepedési 
körülményeik biztosítása 

 vonzó lakóhelyi környezet megteremtése, melyhez hozzájárul a 
belterület érintetlen eredetisége  
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GAZDASÁG 
 falusi turizmus bővítése 

 munkahelyteremtő gazdaság kialakítása 

KÖZLEKEDÉS és 
KÖZMŰINFRASTRUKTÚRA 

 közutak burkolatának felújítása 

 szennyvíz-csatorna kiépítése 

 csapadékvíz-elvezető rendszer rendbetétele 

INTÉZMÉNYI 
INFRASTRUKTÚRA 

 a meglévő szolgáltatási színvonal fenntartása és fejlesztése 

KÖRNYEZET és 
TERMÉSZET 

 természeti adottságok megőrzése, melyre alapozóan a település 
értékes lakóterületté váljon 

TERÜLETRENDEZÉSI 
VONATKOZÁSOK 

 a belterületi úthálózat és hozzákapcsolódó lakóterületek 
szabályozásának elvégzése oly módon szükséges, hogy a 
közlekedési területek elégséges bővítésével és a falu ősi 
szerkezetének megváltoztatása nélkül biztosítható legyen 

 az építészeti örökség megóvása, mely a jövőben értékteremtés 
alapjául szolgálhat 

 célzott terület a község egykori majorságának déli irányban 
kiegészített, gazdasági területként szabályozott egysége 

 

2.2.1.2. DÖBÖRHEGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA (2015-2019) 

Döbörhegy község legfrissebb gazdasági programja a 2015-2019 közötti időszakra ütemezett. A 
program 2020-ban már nem aktuális, de az abban megfogalmazottak továbbra is irányadók. A 
programban először ismertetésre kerül a település jelenlegi gazdasági helyzete, majd 
megfogalmazódnak a településfejlesztési politika célkitűzései, fejlesztési elképzelései. 

Településfejlesztési célok: 

- belterületi közutak felújítása,  

- középületek felújítása, környezetének rendezése,  

- csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása, felújítása, 

- temetők létesítményeinek karbantartása, felújítása, - turisztikai jellegű területek fejlesztése, 
kialakítása. 

A további fejezetek kiemelik a helyi adópolitikai célkitűzéseit, a közigazgatás megfelelő 
színvonalának biztosításához elérni kívánt célokat, a köztemetők helyzetét, a helyi utak és közutak 
fejlesztését, a köztisztaság és településtisztaság fenntartását, a közbiztonság helyi feladatainak 
ellátását valamint az egészségügyi helyzet és a szociális ellátás helyzetét. 
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2.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az 
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (továbbiakban: MATrT). 
További változás, hogy hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely 
az egyes országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes 
területfelhasználási kategóriákra, országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat tehát az 
MATrT és az MvM rendelet tartalmazza.  

A térségi övezetek tekintetében Vas megye Területrendezési Tervének (továbbiakban: VmTrT) 
előírásit, valamint a korábban hatályban lévő, részben még jelenleg is alkalmazandó Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) előírásait, illetve 
lehatárolásait ismertetik az alábbi fejezetek. 

Jelenleg folyamatban van a VmTrT felülvizsgálata, így az alábbi fejezetekben a véleményezési 
anyag is bemutatásra kerül. A VmTrT felülvizsgálatának jelenleg rendelkezésre álló véleményezési 
anyaga csupán tájékoztató jellegű. 

2.3.1. A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A térségi területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelöléséről a MATrT 11.§-a rendelkezik, az egyes térségi területfelhasználási kategóriák 
lehatárolását a VmTrT tartalmazza. Ennek hatályos szerkezeti tervlapja Döbörhegy közigazgatási 
területét mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség, vegyes területfelhasználású térség, 
vízgazdálkodási térség és hagyományosan vidéki települési térség területfelhasználási 
kategóriákba sorolja. A következőkben a jelenleg hatályos megyei tervet és az új, készülő megyei 
terv véleményezési anyagát is bemutatjuk. 

 
 

Térségi területfelhasználás (hatályos VMTrT)  
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Térségi területfelhasználás (VmTrT felülvizsgálata)  

2.3.2. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az MATrT 12-13.§-a rendelkezik az új beépítésre szánt terület kijelölésének szabályairól. 

„12. § (1)(…) a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő 
szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt 
terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a 
véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 
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Döbörhegy nem borvidéki település, területén borszőlő termőhelyi kataszteri terület nem 
található. 

13. § (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté.” 

Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet 
Döbörhegyen nem található. 

2.3.3. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA EGYEDI 
ÉPÍTMÉNYEI 

Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok kijelöléséről a településrendezési 
eszközökben a MATrT 15.§ (2) bekezdés rendelkezik: 

„15. § (2) A településrendezési eszközökben  

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben 
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,  

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési 
eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem 
vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv 
hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése 
esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében 
megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolásától.” 

Az Ország Szerkezeti Terve Hatályos VmTrT 
VmTrT felülvizsgálatának 

véleményezési anyaga 

   

Műszaki infrastruktúra elemek:  

 földgázszállító vezeték 

Műszaki infrastruktúra elemek: 

 térségi szénhidrogén 
szállítóvezeték 

 térségi ellátást biztosító 
120 KV-os elosztó hálózat 

Műszaki infrastruktúra elemek: 

 tervezett 400 kV-os átviteli 
hálózati távvezeték  

 földgázszállító vezeték 

 

2.3.4. ORSZÁGOS ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A MATrT 19.§ (1) bekezdése határozza meg az országos övezeteket, amelyek jelenleg hatályban lévő 
állapotát, illetve Döbörhegy közigazgatási területének érintettségét az alábbi táblázat foglalja 
össze: 
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Országos övezet megnevezése 

Előírások/ Lehatárolás 

(MATrT/ MvM rendelet 
alapján) 

Döbörhegy 
érintettsége 
(Igen/Nem) 

Ökológiai hálózat magterületének övezete MATrT alapján Igen 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete MATrT alapján Igen 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete MATrT alapján Igen 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete MATrT alapján Nem 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rendelet alapján Nem 

Erdők övezete MATrT alapján Igen 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rendelet alapján Igen 

Tájképvédelmi terület övezete MvM rendelet alapján Igen 

Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete 

MATrT alapján Nem 

Vízminőség-védelmi terület övezete MvM rendelet alapján Igen 

Nagyvízi meder övezete MvM rendelet alapján Igen 

VTT-tározók övezete MvM rendelet alapján Nem 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete MATrT alapján Nem 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 

 

MATrT övezeti lehatárolása 

MATrT „25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének 
övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, 
vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg – csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet 
és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai 
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és 
azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat 
magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes 
fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 
során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. 

 Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint 
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 
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megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.” 

Döbörhegy északi erdővel borított településrészei tartoznak az övezetbe. 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

 

„26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében - kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - csak olyan 
megyei területfelhasználási kategória és 
megyei övezet, valamint a településrendezési  

eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti.  

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha 

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető 
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők 
ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.” 

Döbörhegyen a Csörnöc-Herpenyő vízfolyás menti keskeny sáv tartozik az övezetbe.  

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
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MATrT övezeti lehatárolása 

MATrT „27. § (1) Az ökológiai hálózat 
pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg – csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési eszközökben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója 
és pufferterülete övezetek természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének 
övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott 
feltétel kivételével – 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. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott 
feltételektől függetlenül is kijelölhető. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.” 

Döbörhegyen az északi közigazgatási határon húzódó Csörnöc-Herpenyő vízfolyás és az attól délre 
elhelyezkedő nagy egybefüggő erdőterület közötti mezőgazdasági terület tartozik az övezetbe.  

 

Erdők övezete 

 

MATrT „29. § Az erdők övezetébe tartozó 
területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően 
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az 
erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, 
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 
települési térség területein lévő erdők övezetének 
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű 
bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet.” 

Döbörhegy közigazgatási területén elszórtan 
helyezkednek el az erdőfoltok, melyek az övezetbe 
tartoznak.  
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MATrT övezeti lehatárolása 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

 

MvM rendelet övezeti lehatárolása 

MvM rendelet „3.§ (1) A településrendezési 
eszközök készítése során az Országos Erdőállomány 
Adattárban nem szereplő erdőterület 
területfelhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban – a természeti és kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezet területén javasolt 
kijelölni.” 

Döbörhegy közigazgatási területén a község középső 
részein, elszórtan fekvő területek tartoznak az 
övezetbe. 

  

Tájképvédelmi terület övezete 

 
MvM rendelet övezeti lehatárolása 

MvM rendelet „4. § (1) A tájképvédelmi terület 
övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében meg 
kell határozni a tájjelleg térségi 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 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba 
illesztés biztosítása érdekében – a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi 
rendjének egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával 
kell megvalósítani.” 

Döbörhegy északi, jellemzően erdővel borított része és a keskeny, déli közigazgatási határ menti 
terület tartozik az övezetbe. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete 

MvM rendelet övezeti lehatárolása 

MvM rendelet „5. § (1) A vízminőség-védelmi 
terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten 
kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli 
kezelésének feltételeiről a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó 
egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban 
kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető.” 

Döbörhegy teljes közigazgatási területe az 
övezetbe tartozik. 

Nagyvízi meder övezete 

 

MvM rendelet övezeti lehatárolása 

MATrT „6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) A nagyvízi meder övezetében a 
településrendezési eszközökben, a jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területen a helyi építési 
szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási 
szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet 
folytatni. 

(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén 
a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 
beépítésre szánt területet kijelölni.” 

Döbörhegy közigazgatási területének 
Egyházashollóshoz csatlakozó határmenti területei, 
a Csörnöc-Herpenyő-vízfolyás menti területek 
tartoznak az övezetbe. 

 

2.3.5. MEGYEI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A megyei övezeteket az MATrT 19.§ (3) bekezdése, az egyedileg meghatározott megyei övezeteket 
pedig a VmTrT határozza meg, lehatárolásukat a VmTrT tartalmazza. Az alábbi fejezet a hatályos 
VmTrT és a VmTrT felülvizsgálatának megyei övezeteit mutatja be, amelyekre vonatkozó 

előírásokat az MvM rendelet, illetve a VmTrT felülvizsgálatának tervezete tartalmazza. 
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Megyei övezet megnevezése 
Hatályos VmTrT 
tartalmazza-e? 

VmTrT 
felülvizsgálata 
tartalmazza-e? 

Döbörhegy 
érintettsége 
(Igen/Nem) 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete Igen Igen Nem 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete  Igen Nem Nem 

Földtani veszélyforrás terület övezete Igen Igen Igen 

Egyedi övezet – Innovációs-technológiai 
fejlesztés támogatott célterületének 
övezete 

Nem Igen Nem 

Egyedi övezet – Logisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének övezete 

Nem Igen Nem 

Egyedi övezet – Turisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének övezete 

Nem Igen Igen 

Egyedi övezet – Víztározási fejlesztések 
támogatott célterületének övezete 

Nem Igen Nem 

A fenti táblázat alapján a jelenleg rendelkezésre álló övezeti lehatárolások közül Döbörhegy 
közigazgatási területét a földtani veszélyforrás terület és az egyedileg meghatározott turisztikai 
fejlesztések támogatott célterületének övezete érinti. 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

Hatályos VmTrT lehatárolása 

 

VmTrT módosításának véleményezési anyagának 
lehatárolása 

MvM rendelet „11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással 
érintett terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni.” 
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Döbörhegy teljes közigazgatási területe az övezetbe 
tartozik. A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Bányászati Osztálya előzetes tájékoztatása a 
felszínmozgás veszélyes területekre vonatkozóan így 
szól: „Vas megye felszínmozgás-veszélyességi 
kataszteri térképe, Döbörhegy belterületének és 
külterületének egy részét potenciálisan 
veszélyeztetett területként jelöli a mellékelt 
helyszínrajzon is látható módon (sárga színnel jelölt 
területek). A felszínmozgások által potenciálisan 
veszélyeztetett területek olyan jelenlegi állapotukban 
stabil területek, amelyek nem megfelelő emberi 
beavatkozás, vagy szélsőséges időjárás hatására 
instabillá válhatnak. Ezeken a területeken építési 
tevékenységet ajánlatos geotechnikai szakvélemény 
alapján végezni.” 

Méretarányából és a rajztechnikai okokból kifolyólag az adatszolgáltatás nehezen értelmezhető, az 
övezet tényleges kiterjedése nem állapítható meg. 

Egyedi övezet – Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

 

VmTrT felülvizsgálata „10. § A turisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének övezetével érintett 
települések településfejlesztési koncepciója, integrált 
településfejlesztési stratégiája és településrendezési 
eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint 
módosítása során a turisztikai fejlesztések (a 
párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében) a 
térségi szempontok figyelembevételével, a koordinált 
tervezés keretében, valamint a folytonosságot 
biztosító nyomvonalak megteremtésével valósítható 
meg.” 

 

Döbörhegy teljes közigazgatási területe az övezetbe 
tartozik. 
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2.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK 
A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI  

A község közigazgatási területe Szarvaskend, 
Döröske, Egyházashollós, Vasvár és Gersekarát 
településekkel határos. 

A környező települések jellemzően 
mezőgazdasági és erdőterületekkel 
csatlakoznak Döbörhegy területéhez. A 
településeken átnyúló vonalas infrastruktúra 
elemek a települések tervein összhangban 
vannak.  

Érdekesség, hogy Döbörhegy közigazgatási 
határa konkáv alakú, Gyertyános-hegy és Öreg-
hegy között lévő kertes mezőgazdasági 
területek Döröske közigazgatási területének 
képezik részét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. A TELEPÜLÉS HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA  

2.5.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Döbörhegy község helyi építési szabályzatát és településszerkezeti tervét 2008-ban hagyták jóvá. A 
jóváhagyás óta 2016-ban a terveket hatályon kívül helyezték. 

2.5.2. A HATÁLYON KÍVŰL HELYEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A településszerkezeti terv lakóterületbe sorolta a belterület beépített területének zömét. A 
lakóterületeken belül falusias lakó területfelhasználási egység dominál. Településközpont vegyes 
terület  a belterületen két helyen, az Iskola utca  és a Fő utca mentén jelölt, ahol kereskedelmi-, 
szolgáltató és az intézményi funkciók jelennek meg.  

Üdülőházas üdülőterület besorolást kapott az Öreg-hegy területe. 

Ipari gazdasági területbe a fűrésztelep gazdasági területe került a település belterületétől délre, a 
74163 j. összekötő út mentén. 

Különleges területi besorolást a temető, és a templom területei kaptak.  

Az erdőterületeket a település külterületének keleti oldalán és a Bogrács-patak mentén jelölt a 
terv. A külterület jellemző területfelhasználási egységei az erdőterületen túl a kertes 
mezőgazdasági terület a Gyertyános-hegy területén és általános mezőgazdasági területek. 
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2.5.3. A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ELŐÍRÁSAI 

Döbörhegy 2008-ban jóváhagyott helyi építési szabályzatát 2016-ban helyezték hatályon kívül.  

Döbörhegy helyi építési szabályzata a beépítésre szánt területeket a következő építési övezetekbe 
sorolta: 

1. lakó- 

1.1 falusias lakó- (jele: Lf) 

2. településközponti vegyes-(jele: Vt) 

3. gazdasági- 

3.1 ipari- (jele: Gip) 

4. Üdülő- 

4.1 hétvégiházas üdülő- (jele:Üh) 

5. különleges- (jele: K) 

5.1 templom területe- (jele: K1) 

5.2 temető területe-(jele: K2) 

A település helyi építési szabályzata a beépítésre nem szánt területeket a következő övezetekbe 
sorolta: 

1. közlekedési-és közműelhelyezési, hírközlési - (jele KÖu) 
2. erdő- 

2.1 gazdasági- (jele: Eg) 

3. mezőgazdasági 
3.1 kertes mezőgazdasági- (jele: Mk) 

3.2 általános mezőgazdasági- (jele: Má) 

4. vízgazdálkodási- (jele: V) 
 
 

2.5.4. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a települések jellegzetes és 
értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, 
egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében minden magyarországi 
településnek el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét, valamint a településképi 
rendeletét. Ennek megfelelően Döbörhegy is elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét, 
melyet a község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 22-i ülésén fogadott el, 
valamint megalkotta a településképi rendeletét, melyet 7/2018.(VIII.23.) számú képviselő-testületi 
rendelettel hagyott jóvá. 
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A kézikönyvben 7 településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű terület került 
lehatárolásra a teljes közigazgatási területre vonatkozóan: lakott (bel)terület, zártkert, gazdasági 
terület, temető, erdő, mezőgazdasági terület, ártéri rét, szántó és patak A beépített 
településrészeket a következők szerint részletezi a kézikönyv: műemlék épület, gazdasági terület, 
beépített/beépítetlen zárkert, temető, hagyományos falusi beépítés. A településképi arculati 
kézikönyv az eltérő karakterű területek településképének alakítására vonatkozóan ajánlásokat 
fogalmaz meg és bemutatja a településen már megvalósult jó példákat. 

A TAK által megalapozott településképi rendelet Döbörhegy egészére kiterjedően fogalmaz meg 
előírásokat a település arculatára vonatkozóan. Ennek megfelelően az összes településképet érintő 
helyi szabály a településképi rendeletben került megállapításra. 
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3. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

3.1. DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 

3.1.1. NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA 

Döbörhegy népessége az 1870-es évektől 1941-ig – kisebb változásoktól eltekintve – alapvetően 
egyenletesen növekvő tendenciát mutat. 1949-től kezdődően napjainkig jellemzi a települést a 
népességszám rohamos csökkenése, számszerűen az eltelt 80 esztendő alatt elvesztette egykori, 
legmagasabb népességének (1949-ben 653 fő) 80%-át a település. Az évek folyamatos elvándorlásról 
tesznek tanúbizonyságot, mely főként a fiatal lakosságra volt jellemző. Ennek eredményéül az 
átlagéletkor megemelkedett. A vándorlás okozta fogyás az 1990-2001-ig tartó évtizedben alacsony 
mértékben mérséklődött, azonban a népességszám csökkenés folyamatos. 2016 óta alacsony 
mértékű, de folyamatos emelkedés figyelhető meg, ez az érték elenyésző a korábbi csökkenéshez 
képest, melyet a külföldi beköltözők, illetve a keleti országrészekről idetelepült munkavállalók 
generálhattak. A 2017-es adatok alapján a település lakónépességének száma 109 fő volt, melyből 
54 fő nő és 55 fő férfi volt. A település népsűrűsége: 10 fő/km2.  

A KSH adatok szerint a népszámlálás során a lakosok 93,2%-a vallotta magát magyarnak, 0,8% 
németnek, 1,5% örménynek. A vallási megoszlás a következőképp alakult: római katolikus 77,4%, 
református 0,8%, evangélikus 0,8%, görög katolikus 1,5%, felekezet nélkül 3%. 16,5% nem 
nyilatkozott. 

 

Jelenlévő összes népesség 1870-2019 között 

Évszám 1880 1900 1920 1941 1960 1980 2001 2019 

Népességszám 442 569 599 650 549 303 204 131 

Változás  + 29 % + 5 % + 9 % - 25 % - 45 % - 33 % - 35 % 

A jelenlévő összes népesség alakulása 1870-2019 között  

(forrás: Országgyűlési Könyvtár – Népszámlálási adatok, Döbörhegy) 

 

A lakónépesség alakulása 1870 és 2019 között 

(forrás: KSH, Döbörhegy) 
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A lakónépesség alakulása 2009 és 2018 között 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 

3.1.2. A NÉPESSÉG KORÖSSZETÉTELE 

Döbörhegy korösszetételét tekintve a 15-59 év közötti korcsoport adja a település lakosságának 
döntő többségét. A népesség korösszetétel változásának és az elöregedés folyamatának 
legfontosabb indikátora az öregedési index, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van 
kiemelt jelentősége. A település korszerkezete a statisztikai adatokat tekintve öregedést 
szemléltet, a település öregedési mutatója1 és öregedési indexe2 2018-ban egyaránt 5,75 volt, mely 
a járási (2,33 – 1,86) és megyei (2,09 – 1,80) mutatónak vett megközelítően kétszerese.  

 

A népesség korösszetétele Döbörhegy településen 2019-ben  

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 

A népesség kor szerinti összetételéből megállapítható, hogy a településen élők között kevés az 0-14 
évesek aránya, mindössze 8 fő. A lakosság nagy részét a 15-59 év közötti korosztály teszi ki, 77 fő él 

                                                 

1 A település öregedési mutatója szemlélteti az állandó népességből számított, 60 év feletti személyek számát 100 0-14 
évesre vetítve. 

2 Az öregedési index a 60 év felettiek és a 15 év alattiak arányát mutatja. 
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a településen. A 64 évnél idősebbek 29%-ban vannak jelen a településen, ami 46 főt jelent. Ennek 
megfelelően az öregedési mutató 5,75, ami igen magas érték, az országos 1,79-es átlaghoz képest. 

 Megyei átlag (2011) Körmendi járás (2011) Döbörhegy (2018) 

0-14 év (fő/%) 34 398 fő /13,4 % 3 586 fő / 13,1 % 8 fő/6,1% 

15-59 év (fő/%) 160 228 fő / 62,4 % 16 919 fő / 62,3 % 77 fő/ 58,8 % 

60-felett év (fő/%) 62 003 fő /24,2 % 6 672 fő / 24,6 % 46 fő/35,1% 

Öregedési mutató 2,09 2,33 5,75 

Öregedési index 1,80 1,86 5,75 

A népesség korösszetétele Vas megyében, a Körmendi járásban és Döbörhegy településen 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 

3.1.3. TÉNYLEGES SZAPORULAT 

Döbörhegyen az élve születések száma az elmúlt esztendőben stagnáló tendenciát mutat, évente- 
kétévente születik egy gyermek, míg az elhunytak száma átlagosan 5 ember minden évben. A 
településről továbbá elmondható, hogy 2010 és 2017 között jellemző csökkenést lehetett 
tapasztalni a tényleges szaporulat vizsgálatakor. Ebből is a falu elöregedési folyamatára lehet 
következtetni. Az elvándorlások és odavándorlások számából származó vándorlási egyenleg a 2014-
es mélypontot (16 ember vándorolt el) követően stagnált, azonban 2018-ban ismét 10 fő hagyta el a 
települést.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Élve születések 
száma 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Halálozások száma 6 4 7 9 3 4 2 5 2 5 

Természetes 
szaporodás 

-30,49 -18,63 -45,45 -60 -13,7 -28,99 -15,15 -32,52 -16 -30,53 

Vándorlási egyenleg -6,21 0 7,4 7,46 -23,26 -99,1 35,4 -18,69 36,7 35,71 

Tényleges 
szaporulat 

nincs 
adat 

-16 -39,92 -7,46 -5,73 -85,4 -95,4 -26,76 -55,33 
nincs 
adat 

A tényleges szaporulatot befolyásoló tényezők táblázatos összefoglalása 2010 és 2017 között Döbörhegy 
viszonylatában 

(forrás: KSH, Döbörhegy) 

3.1.4. A LAKÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA  

A lakásállományt vizsgálva megállapítható, hogy a 2000-es évek eleje óta tartó csökkenő tendencia 
véget ért. Míg 2001-ben 115 lakás volt a településen, 2011-ben csak 106 alkotta az állományt. Ezt 
követően azonban megemelkedett a lakások száma, 2013-ban már 117 lakóegység található meg a 
községben. 2013 és 2017 között stagnáló, állandónak vehető a községi lakásállomány, új épületek 
nem épülnek, de értelemszerűen állapotuk folyamatosan avul, romlik. Ez főként az üresen álló 
lakásokra vetíthető, de lakhatásra mindegyik alkalmas. 

Lakóegységek építési 
év szerinti 
megoszlása 

1946 
előtt 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006-
2011 

60 21 12 4 3 2 4 0 

A lakóegységek megoszlása építési év szerint Döbörhegy településen 

(forrás: KSH, Döbörhegy 2011) 

Az épületállomány csökkenése párhuzamba állítható a népesség csökkenésével is. Megfigyelhető, 
hogy a lakók és lakások száma közel azonos. 1 főre 0,89 lakás jut 2019-ben Döbörhegy településen, 
annak ellenére, hogy az adatok alapján a 131 fő, összesen 62 lakásban él, mely valójában 0,47-es 
értéket képvisel.   
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2018-as adatok alapján a lakások jellemző alapterülete 76,3 - 84 m2 között megfigyelhető, valamint 
az 1000 lakosra jutó lakásállomány száma 633 - 1026 lakás közé, a 100 lakásra jutó lakos száma 
pedig 156 - 209 fő közé helyezhető. 

 

Lakóegységek száma 2011-ben 

lakott lakások 62 db 

 

üresen álló lakások 44 db 

lakott egyéb lakóegység 0 db 

lakott üdülők száma 0 db 

összesen 106 db 

 

Lakóegységek száma 2011 Döbörhegy településen 

(forrás: KSH, Döbörhegy) 

A községi lakások megfelelő felszereltséggel rendelkeznek, közel 80%-os lefedettség megállapítható 
a hálózati, a meleg folyóvízzel és a víz-öblítéses WC-vel ellátott lakóegységek alapján. 
Komfortfokozatuk alapján található a községben komfort nélküli, félkomfortos, komfortos és 
összkomfortos lakás is, azonban dupla komfortos és luxuslakás nincs. Ezek közül is a legjellemzőbb 
kategóriák a komfortos (46%) és az összkomfortos (27%), melyek legalább 12 m2-es alapterületű 
lakószobával, fürdőszobával, WC-vel és konyhával rendelkeznek. Emellett az előírásoknak 
megfelelően teljes közművesítettség és melegvíz-ellátás mellett, az összkomfortos lakások központi 
fűtéssel, míg a komfortosak egyedi fűtéssel ellátottak. 

A lakások száma 
felszereltség szerint 

Hálózati Meleg folyóvízzel Víz-öblítéses WC-vel 
Összes 
lakás 

94 82 82 106 

 A lakások felszereltség szerinti megoszlása Döbörhegy településen 2011-ben 

(forrás: KSH, Döbörhegy) 
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A lakások komfortosság szerint Döbörhegy településen 2011-ben 

(forrás: KSH, Döbörhegy) 

3.2. A TÁRSADALOM TÉRBELI RÉTEGZŐDÉSE 

Döbörhegy községeknek nincs szegregátuma, sem szegregációval veszélyeztetett területe. Továbbá 
a település Helyi Esélyegyenlőségi Programja sem szerepeltet semmilyen szegregátumot. A 
település társadalma térbeli rétegződés szempontjából homogénnek tekinthető. 

3.3. TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK 

Döbörhegy csendes, nyugodt tiszta levegőjű 800 évre visszatekintő község, melynek 
falugyűjteménye a községben összegyűjtött régi berendezési tárgyakból, használati eszközökből, 
szerszámokból a régi iskola épületében fellelhető.  

A településen az elmúlt években a több program is megrendezésre került, amelyek hozzájárultak a 
helyi közösség összekovácsolásához. Ilyen többek között a karácsonyi készülődés időszakában az 
Áldott Advent programsorozat, az Idősek napja és Mikulás ünnep, a Találkozás a döbörhegyi 
fiatalokkal rendezvény, a falutakarítás és az utána megrendezett „batyus bál”, a Májusfa 
kitáncolás, illetve a tavaly megrendezett döbörhegyi elszármazottakat is hívó a Nyárbúcsúztató 
rendezvény. 
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4. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

4.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

Döbörhegyen a humán közszolgáltatások alacsony számban működnek. Egyéb közellátási 
intézmények a járási központban Körmenden, a közeli nagyobb városokban és Szombathelyen 
érhetők el. 

4.1.1. OKTATÁS 

A településen oktatási intézmény nem üzemel. Legközelebb bölcsőde a szomszédos településeken 
található, emellett a nagyobb városokban, Vasváron, illetve Körmenden. A legközelebbi iskolák 
Gersekaráton, Körmenden és Vasváron érhetőek el. Az óvodai alapellátást Körmend és Mikrotérsége 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás látja el. A községből a gyermekek  Gersekarátra és a 
Molnaszecsődön lévő óvodába járnak, ahova külön óvodai busz viszi az óvodásokat. A faluban a múlt 
század első felében épült iskolaépület elvesztette eredeti funkcióját, jelenleg a helytörténeti 
gyűjteménynek ad otthont. A legközelebbi általános iskola, a szomszédos településen Gersekaráton 
található. Középiskola Körmenden és Gersekaráton van. Az iskolákat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ üzemelteti. 

4.1.2. EGÉSZSÉGÜGY 

A településen található egy orvosi rendelőintézet a község Polgármesteri Hivatalában, amely 
biztosítja az alapfokú egészségügyi ellátást a helyi lakosság számára. Emellett a szomszédos 
települések egészségügyi intézményeit tudják igénybe venni a helyi lakosok. Döbörhegyen védőnői 

szolgálat is működik, egy védőnő látja el a feladatokat. Védőnői szolgálat továbbá Szarvaskenden 

található még. A legközelebbi kórház Körmenden, illetve Zalaegerszegen helyezkedik el. 

A településen külön gyermekorvosi ellátás nem működik, a felnőtt háziorvos látja el a kiskorúakat 
is.  

4.1.3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, GONDOZÁS 

Döbörhegyen Művelődési Ház, Kultúrház működik. Ezen kívül Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, illetve Falugondnoki Szolgálat található a község Polgármesteri Hivatalában. A 
településen Polgárőr Egyesület is működik.  

Jelenleg a településen idősek klubja, szociális otthon, illetve egyéb szociális intézmény nem 
működik. 

 Cím Szolgáltatás 

1. 9914 Döbörhegy, Fő utca 8. Művelődési Ház és Könyvtár  

2. 9914 Döbörhegy, Fő utca 60. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

3. 9914 Döbörhegy, Fő utca 60. Falugondnoki Szolgálat  

4. 9913 Szarvaskend, Fő utca 64. Védőnői Szolgálat  

 
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás az alábbi feladatokat látja el a településen: 
- Közszolgáltatási feladatok 

- Szociális gyermekjóléti 

ellátás 

- Egészségügyi ellátás 

- Család-, gyermek- és 

ifjúságvédelem 

- Időskorúak átmeneti 

ellátása 

- Idősek nappali ellátása 

- Fogyatékossággal élők 

nappali ellátása 

- Gyermekjóléti szolgáltatás 

- Szenvedélybetegek nappali ellátása 

- Szociális étkeztetés 

- Házi segítségnyújtás 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- Családsegítés 

- Támogató szolgáltatás 

- Közösségi szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegek alacsony 

küszöbű ellátása) 

- Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 

- Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 

keretében 
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4.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA (2018-2023) 

Döbörhegy községben az esélyegyenlőség biztosításának elsődleges eszköze a helyi Esélyegyenlőségi 
Program, amely 2018-ban készült az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján. 

Az esélyegyenlőségi program általánosságban a községben élő hátrányos helyzetű csoportokra 
irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó 
fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad. Az adatok és következtetések alapján a 
program meghatározza a célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, amelyek fejlesztésre szorulnak. 

A Program a település és annak értékeinek bemutatását követően két fő fejezetből, a 
Helyzetelemzésből (HEP HE) és az Intézkedési Tervből (HEP IT) áll.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzésében feltárja: 

- annak jogszabályi hátterét, 

- a stratégiai környezetét,  

- a mélyszegénységben élők és a romák helyzetét és esélyegyenlőségét,  

- a gyermekek helyzetét, az esélyegyenlőségüket és a gyermekszegénységet, 

- a nők helyzetét és esélyegyenlőségét, 

- az idősek helyzetét és esélyegyenlőségét, 

- a fogyatékkal élők helyzetét és esélyegyenlőségét,  

- valamint a helyi szereplők társadalmi szerepvállalását. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 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” 

A Program célcsoportként jelöli meg a romákat és/vagy mélyszegénységben élőket, a gyermekeket, 
az időseket, a nőket és a fogyatékkal élőket.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének részletei az alábbi táblázatban 
összefoglalják legfontosabb intézkedéseik: 

Az intézkedés 
megnevezése 

Feltárt kérdés megnevezése Az intézkedés tartalma 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

Adósságcsapda elkerülése adósságállomány újratermelődése 
Öntevékenységre nevelés, 
háztartásvezetési tanácsok 

Helyi foglalkoztatás erősítése 
a helyi vállalkozók nem mindig helyieket 

alkalmaznak 
Vállalkozások ösztönzése 
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Tartós munkanélküliség 
csökkentése 

néhány fő tartós munkanélküli 
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása és 

bővítése, alternatív mezőgazdasági munka 
szervezése 

Szociális és egészségügyi 
szakemberekkel 
együttműködés 

rossz egészségügyi állapot 
Egészségügyi szűrések népszerűsítése, 

egészségtudatos életmódra történő 
nevelés 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

Szülők tájékoztatása 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekről 

és további lehetőségeiről tájékoztatás a 
rászorulók részére 

Szülők tájékoztatása a kedvezményekkel 
járó támogatásokról 

Csellengők 
az iskolai szünetben a gyermekek napközbeni 

felügyeletének biztosítása 
Nyári táborok szervezése 

III. A nők esélyegyenlősége 

Szociális ellátások bővítése 
a gyermekét egyedül nevelő, több vagy 

gyermeket nevelő családok szegénységének 
kockázata nagyobb 

Célzott gyermekjóléti támogatások 
biztosítása, gyermekek rendezvényekre 

való eljuttatásának biztosítása 

Visszatérés a munkaerő 
piacra 

GYED-ről, GYES-ről visszatérő munkaerő piacra 
való elhelyezkedés nehéz, így a nők 

nehezebben jutnak munkához 
Képzési programok szervezése 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

Szolgáltatások bővítése 
szélesebb körben kiterjeszteni az 

idősgondozást 
Idősgondozás kapacitás bővítése 

Generációs programok nemzedékek közötti kapcsolat erősítése Közös generációs programok szervezése 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Akadályok megszüntetése 
közintézmények akadálymentesítése, így a 

közszolgáltatásokhoz, kultúrához való 
hozzáférés megteremtése 

Fizikai akadályok megszüntetése, 
információ és kommunikációs akadályok 

megszüntetése 

Megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók 
foglalkoztatása 

megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatása 

Foglalkoztatás megszervezése 
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5. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

5.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE 

A településen 2018-ban 27 regisztrált gazdasági szervezet volt, amely a település népességét 
figyelembe véve jelentősnek mondható. Ennek megoszlása a következő: 25 vállalkozás, 1 nonprofit 
szervezet és 1 civil szervezet. Kimagasló érték, hogy ebből 10 nyugdíjas önálló vállalkozást 
üzemeltet. A lakosságot tekintve 15 fő őstermelőnek vallja magát. 

A falu belterületének délkeleti oldalához csatlakozóan állt egykor a TSZ major, mely ma 
fűrészüzemként működik (Tutto Tipo Kft. fűrészüzeme).  

A községben bejegyzett vállalkozások állandónak tekinthetőek, az elmúlt éveket tekintve minimális 
változás figyelhető meg számukban.   

Regisztrált vállalkozások száma 2010 és 2018 között 

2010 27 

 

2011 26 

2012 27 

2013 24 

2014 23 

2015 27 

2016 27 

2017 27 

2018 25 

Regisztrált vállalkozások száma Döbörhegy településen 2010 és 2018 között 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 

2011 és 2014 között az 1000 főre vetített vállalkozások száma az országos és megyei tendenciákhoz 
hasonlóan növekedést mutatott. Fontos kiemelni továbbá, hogy az említett időszakban a községi 
érték meghaladja mind az országosan és a régióban, mind a megyében és járásban tapasztalható 
értéket. Mindemelett azonban kiemelendő általános tényező, hogy a statisztikák ellenére a községi 
gazdaság nem tekinthető fejlettnek, meghatározónak. 

 
 

Regisztrált gazdasági vállalkozások száma 1000 lakosra Döbörhegy településen 2011-2014 között 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 
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5.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI 

Vas megye gazdasági ágazatait tekintve a legnagyobb százalékban (32%) az ipari szektorban 
dolgoznak. A továbbiakban ezt a feldolgozóipar, majd a kereskedelem és a gépjárműjavítás követi.  

Vas megye gazdasági ágazatainak megoszlása 

(forrás: VmTrT,2010) 

A település jellemző gazdasági ágazatait illetően megfigyelhető a megyében is kiemelkedő ágazatok 
jelenléte. Döbörhegyen elsősorban a mezőgazdaság mutat kiemelkedést, azonban a 
feldolgozóiparban és egyéb szolgáltatási szektorban is jelennek meg vállalkozások. A gazdasági 
szervezetek közel 75%-os arányban a mezőgazdasági szektorba sorolandók.  

Regisztrált társas 
és egyéni 

vállalkozások 
nemzetgazdasági 

áganként 
Döbörhegy 
településen 
2018-ban 

 Társas v. Egyéni v. 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység - - 

Bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-
, gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás, szennyvíz 
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágakban 

4 4 

Bányászat, kőfejtés - - 

Egyéb szolgáltatás - 1 

Egyéb tevékenység - - 

Építőipar - - 

Feldolgozóipar 4 4 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás - - 

Információ, kommunikáció - - 

Ingatlanügyletek - - 

Kereskedelem, gépjárműjavítás - - 

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás - - 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat - 20 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő - - 

Oktatás - - 
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Pénzügyi, biztosítási tevékenység - - 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység - - 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás - - 

Szállítás, raktározás - - 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás - - 

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

- - 

A legjellemzőbb nemzetgazdasági ágra (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat) jellemzően 
növekedés állapítható meg a vállalkozások számát tekintve, hiszen 2011-ben még 16, 2018-ban már 
20 vállalkozás tartozott e szektorhoz.  

 
 

Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban Döbörhegy 
településen 2011-2014 között 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 

5.3. A TELEPÜLÉS FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 

A településen élők között 2011-ben 36 fő foglalkoztatott és 75 fő, mint inaktív kereső volt számon 
tartva. Ennek alapján ingázásuk az alábbi ábrán és táblázatban figyelhető meg:   

 

A településen élő foglalkoztatottak 69,4%-a nem a 
településen dolgozik, naponta ingázik más településre, és 
legalább 15 km-t utazik. Számszerűsítve a 2011-es adatok 
alapján a 36 fő foglalkozatottból, 25 állandó ingázó, az 
alábbi településekre utaznak munkanaponként: 

- 13 fő ingázik Körmendre,  

- és megoszlóan a további 12 fő Kőszegre, 
Szombathelyre, Vasvárra és Zalaegerszegre. 

 

Ingázók helyzete Döbörhegy településen a 2011-es népszámlálási adatok alapján 

(forrás: http://webmap.lechnerkozpont.hu) 

A településen a regisztrált munkanélküliek száma az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2009-
ben ez a szám 10 fő volt, 2013-ban 6 fő, míg 2017-re már csak 1 fő. Ennek tükrében a 
munkanélküliségi ráta is csökkenő tendenciát mutat; 2008-ban 10,1 az értéke, 2013-ban 7,4 végül 
2017-ben pedig 1,39. A 2008-as években ennek értéke a járási és megyei értékek felett volt, de 

http://webmap.lechnerkozpont.hu/
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2017-re ezek alá csökkent. A tartós munkanélküliségi ráta kissé más képet mutat. 2008-ban a 
lakosság 30%-a volt regisztráltan tartós munkanélküli, 2013-ban a lakosság 50%, ami az eddigi 
adatokhoz képest kissé magasnak tűnik. 2017-re azonban ez az érték is 0%-ra csökkent. 

  

Regisztrált munkanélküliek száma összesen Döbörhegy településen 2009-2018 között 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 

A munkanélküliségi adatok fényében a nyilvántartott álláskeresők száma is mértékadó, mely az 
országos tendenciát tükrözi vissza 2009-2018 között. Az említett időszakban, mindösszesen 3 évben 
haladta meg a község mutatója az országos viszonylatot: 2009 (10,75-9,47), 2012 (12,26-8,19), 2015 
(6,74-4,95). 2016-ban és 2018-ban már nullás értéket mutatott a település, de 2017-ben (1,23) sem 
közelítette meg sem a járási, sem a megyei, sem a régiói, sem az országos értékeket. A mutató a 
nyilvántartott álláskeresők számát szemlélteti száz 15-64 éves állandó lakosra vetítve. A 
magyarországi közfoglalkoztatási adatok alapján 2020. februárjában 77 munkaképes korú lakosból 5 
nyilvántartott regisztrált álláskereső élt a településen. 

Foglalkoztatási mutatók Döbörhegyen 2018-ban 

 
Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség 
százalékában Döbörhegy településen 2009-2018 között 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 

Nyilvántartott munkanélküliek megoszlása 

Általános iskolai végzettségű nyilvántartott 
álláskeresők 

1 fő 

Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők 
összesen 

1 fő 

Fizikai foglalkozású nyilvántartott 
álláskeresők 

2 fő 

Közfoglalkoztatottak 2 fő 

Nyilvántartott álláskeresők összesen 3 fő 

Nyilvántartott álláskeresők: 46-50 éves 1 fő 

Nyilvántartott álláskeresők: 51-60 éves 2 fő 

Nyilvántartott megváltozott munkaképességű 
álláskeresők 

1 fő 

Szakmunkás végzettségű nyilvántartott 
álláskeresők 

2 fő 

Szellemi foglalkozású nyilvántartott 
álláskeresők 

1 fő 

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők 
összesen 

1 fő 

Nyilvántartott álláskeresők ellátása, támogatása 

Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel 
támogatottak 

2 fő 
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A községben élő adófizetők aránya növekvő tendenciát mutat. 2008-ban 37,65% fizetett adót, 2013-
ban már 47,26%, 2017-ben kisebb arányú növekedést lehetett tapasztalni, ekkor 49,6%. A járási és 
megyei szinthez képest ezek a számok elmaradottak. 

 

Adófizetők aránya százalékban Döbörhegy településen 2009-2018 között 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 

Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem vizsgálatakor is növekedést tapasztalhatunk, 2008-ról 
2017-re a kétszeresére növekedett az érték. Az országos, megyei és járási adatokra is ugyanez 
vonatkozik, azonban mind magasabb értékkel rendelkezik, mint Döbörhegy. Ez az érték az SZJA 
alapot képező nettó jövedelem egy állandó lakosra vetített összege. 

 

Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft) Döbörhegy településen 2008-2017 között 

(forrás: TEIR, Döbörhegy) 
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5.4. TURIZMUS, IDEGENFORGALOM 

2008-ban Gáspár András döbörhegyi lakos a 
Szombathelyi Egyházmegyi Karitásznak 
ajánlotta fel Homok utcában álló szülői házát. 
A pihenőházat Szent Erzsébet tiszteletére 
szentelték fel. A Pihenőház azoknak több 
gyermekes hátrányos helyzetben élő 
családoknak készült. E ház arra ad 
lehetőséget, hogy ezek a családok pár napot, 
egy hetet, akár több időt is eltöltsenek együtt 
a nyáron, nyaralás, pihenés céljából ebben a 
nagyon szép vidéki környezetben, a döröskei 
tótól 2, a gersekaráti tótól 5 km-re. A ház és 
udvara lehetőséget ad táborozásra, szabadban 
való sütés főzésre, sportolásra. A 
Pihenőházban található kerékpárok 
lehetőséget biztosítanak, hogy a környéket a 
családok kerékpártúrákkal bebarangolhassák. 
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6. ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

6.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS 

Döbörhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. 
(II.12.) önkormányzati rendelete a település 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

A képviselő testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 
27.972.000 Ft-ban állapítja meg. Ennek részletezett költségvetési kiírása az alábbi bevételeket és 
kiadásokat fő pontokban összefoglaló táblázatban megtekinthető: 

Bevételek 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
17 542 

 
E Ft 

Közhatalmi bevételek 2 280 E Ft 

Működési bevételek 250 E Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 E Ft 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 E Ft 

Felhalmozási bevételek 0 E Ft 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 E Ft 

Finanszírozási bevételek 7900 E Ft 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 972 E Ft 

Kiadások 

Személyi juttatások 12 492 E Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 193 E Ft 

Dologi kiadások 5 581 E Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 488 E Ft 

Egyéb működési célú kiadások 3 827 E Ft 

Beruházások 270 E Ft 

Felújítások 1 400 E Ft 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 E Ft 

Finanszírozási kiadások 691 E Ft 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 972 E Ft 
 

(forrás: njt.hu, Döbörhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.12.) 
önkormányzati rendelete) 

A község pénzügyi helyzetét tekintve az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön 
állami támogatást nem kellett igénybe vennie és működési hitel, illetve fejlesztése hitel felvételére 
sem került sor. 

A települési vagyongazdálkodás forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a 
közterületek, utak, árkok, míg a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb 
vagyonelemek: a középületek, a sportpálya, stb. Ezen felül egyéb vagyoni körbe tartoznak a 
következő ingatlanok: egyéb épületek, illetve a beépítetlen földterületek és mezőgazdasági 
területek, zártkerti ingatlanok.  
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A korábbi években beadott pályázatok és fejlesztések összefoglalása 2014-től kezdődően:  

Fejlesztések megnevezése és költsége Döbörhegy településen 2014-2019 között 

2014 Darányi Ignác Terv részeként falubusz beszerzése - pályázati beruházás (10.000.000,-) 

2014 temető felújítása – ÖNERŐS fejlesztés (1.000.000,-) 

2015 Mező út felújítása – ÖNERŐS fejlesztés (950.000,-) 

2016 
adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatásából 
az Iskola utca 64/3 hrsz. felújítása - pályázati beruházás (2.949.445,-) 

2017 
Büszkeségpont pályázat keretében 1956-os emlékmű építése - pályázati beruházás 
(1.343.880,-) 

2017 kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési 
támogatásából a kultúrház elektromos hálózatának felújítása - pályázati beruházás 
(298.450,-) 
valamint az önkormányzati épület elektromos felújítása - pályázati beruházás 
(451.550,-) 

2018 Belügyminisztérium útfelújítási pályázata keretében: 

- Homok utca felújítása (8.098.082,- támogatás + 1.585.779,- önerő), 

- valamint a Döröskei utca felújítása (5.676.335,- támogatás + 1.001.716,- 
önerő) 

2018 Iskola utca felújítása – ÖNERŐS fejlesztés (2.958.338,-) 

2019 
Magyar Falu Program keretében Nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése - pályázati beruházás (7.795.599,-) 

(forrás: Döbörhegy Önkormányzata 2020) 

6.2. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG 

A település 2015-2019 időszakra szóló Gazdasági Programja alapján az önkormányzatnál nincsenek 
folyamatban lévő beruházások és fejlesztések. Ez a dokumentum főként a fejlesztési elképzeléseket 
határozza meg, amelyek az alábbiak szerint vannak csoportosítva: 

Mezőgazdaság, ipar, vállalkozás:   

„A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása egyik fontos 

célunk. A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:  

- Az Önkormányzat honlapján térítésmentes bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi 

vállalkozásoknak.  

- Amennyiben tervezett beruházásaink megvalósulnak mindenképpen a helyben adót fizető 

vállalkozásokat fogjuk előnyben részesíteni.  

- Segítünk a helyi vállalkozások munkaerőigényének kielégítésében Önkormányzati szinten, 

illetve folyamatosan tájékoztatjuk Őket a lehetséges pályázati forrásokról.  

- Törekedünk munkahelyteremtő vállalkozások településünkön történő megjelenésére.” 

Idegenforgalom: 

„Olyan turisztikai vonzerőkre van szükségünk, amely valós tömegeket vonz, emellett bevételt 
teremthet mind az Önkormányzat, mind a lakosság számára. A településnek meg kell találnia és 
tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert 
munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. Az idegenforgalommal kapcsolatos 
fejlesztési elképzelések:  

- Döbörhegy kulturális vonzerejét a meglévő programok mellett jelentősen 
továbbfejlesztjük, programcsomagokat dolgozunk ki. Ösztönözzük a falusi vendéglátást. 

- Keresni kell egyéb falusi szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait, a 
helyi közösség bevonásával a Döröskei-tó vonzerejét kihasználva.” 
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Infrastruktúra: 

„Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat , a vízvezetékrendszer, a, a villamos 
energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, szolgáltatások biztosítását.  

- Legfontosabb célkitűzés a szennyvízcsatorna hálózat biztosítása, természetesen a pályázati 
források figyelembevételével. 

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell 
valósítani azt, hogy: 

- az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 
intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható,  

- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára.  

- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát is 
igénylő területeken az érintett személyek számítógép-kezelési képzése, ill. tovább 
képzése.”  

6.3. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikájában célul tűzte ki a munkahelyteremtés feltételeinek 
elősegítését, a helyi vállalkozások segítését, az idegenforgalommal érintett vállalkozók 
támogatását, továbbá a helyi gazdaság megerősítését is. Aktívan részt vesz a munkaadók és-vállalók 
közötti kommunikációban és rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. Habár a 
területi adatok alapján nem kiugró a nyilvántartott álláskeresők száma (2020ban 5 fő) de az 
önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a munkanélküliség elleni küzdelmet, hiszen „a 
munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, valamint az 
Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.” 

A közfoglalkoztatást illetően a Kormány által alapított Közfoglalkoztatási Programban Döbörhegy 
települése részt vesz, jelenleg 1 főt foglalkoztatnak.  

6.4. LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS 

A település 2015 és 2019-es időszakára vonatkozó gazdasági programja alapján az Önkormányzat az 
egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás 
során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges 
kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.  

6.5. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS 

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemetők fenntartással kapcsolatos 
feladatait. A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése 
érdekében az alábbi feladatok vannak:  

- Gondoskodni kell a köztemetők üzemeltetéséről.  

- Köztemetők üzemeltetését az önkormányzat végzi.  

- Biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek.” 
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6.6. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANVAGYON KATASZTER 

 

A fenti ábra a településen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jeleníti meg, csoportosítva és 
százalékos leosztásban az ingatlanjelleg alapján. A települési tulajdonviszonyok pontos térképi 
megjelenését a V5a Tulajdonviszonyok külterület és V5b Tulajdonviszonyok belterület tervlapok 
ismertetik.  

6.7. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

Az önkormányzatnak nincs településfejlesztési, illetve településüzemeltetési cége, a projekteket 
saját maguk végzik műszaki ellenőrök bevonásával. A településüzemeltetési feladatokat saját 
erővel, illetve külső szolgáltatóval együtt végezve látja el az önkormányzat. Kitűzött cél a más 
szervek által meghirdetett virágültetési programba történő bekapcsolódás, a közterületek fásítása, 
az elöregedett fák kivágása és pótlása, valamint az építmények állagának megőrzése.  

„Az önkormányzat gondoskodik (Gazdasági Program 2015-2019) 

- a kommunális hulladék elszállíttatásáról és ártalmatlanításáról, 

- a zöldfelületek fenntartásáról 

- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,   

- évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, 
bevonásával,  

- rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladékgyűjtők ürítéséről,   

- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek 
kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,  

- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó 
eltakarításáról.„ 
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7. A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS A TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

7.1. A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

A község neve először a VXI. század elejéről fennmaradt országos adóösszeírásokban bukkant fel. 
Első említése 1538-ra vezethető vissza, nevét azóta folyamatosan megtalálhatjuk oklevelekben, 
gazdasági jegyzékekben. A községet a XVI. századtól a Darabos család, majd a Pető, a Tarródy, 
később a Nádasdy család birtokolta. Az 1828-as összeíráson 34 házban 72 személyt írtak össze, de 
ebben nem szerepeltek a nők és a gyerekek. Ebben az évben a településnek 275 római katolikus 
lakója volt, és az írásokban önálló településként szerepelt. A lakosságszám a 300-as határt az 1857-
es népszámlálás idején lépte át és a XIX. század minden egyes évtizedében 50 főt meghaladó 
létszámnövekedés volt tapasztalható. A II. világháború után a falu népessége folyamatosan 
csökkent, a fejlődés megtorpant. Ebben az időben Döbörhegy zsákfalu volt.  

7.2. A TELEPÜLÉS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA A KATONAI FELMÉRÉSEK 
TÜKRÉBEN 

A XVIII. században a hadászatban előtérbe került a terepadottságokhoz való alkalmazkodás, ezáltal 
a térkép a harcrend kialakításában nélkülözhetetlenné vált. Ennek fényében készítették el az első, 
az ország teljes területét lefedő katonai felmérést 1766 és 1785 között. Ezt követte a második 
felmérés 1806-tól 1869-ig, végül a harmadik, amely csak néhány évvel követi a másodikat 1872-84-
ig. Ezek a térképek mintegy másfél évszázadot felölelnek, ezáltal a táj és a települések változása 
jól nyomon követhető rajtuk, így Döbörhegy szerkezetének alakulását is a katonai felmérések 
alapján vázoljuk fel. 

I. katonai felmérés (1784) 

Az I. katonai felmérésen már felismerhető Döbörhegy alapvető településszerkezete, kialakult a 
település Fő utcája. Döbörhegy területe már az első katonai felmérés idején „egyutcás szerkezetű”. 
A falut keletről és nyugatról erdő határolta, a falut közvetlenül körülvevő területeken jellemzően a 
szántóföldi művelés kapott helyet. A külterületet utak hálózták be, amelyek Gerse, Karadföld (ma 
Gereskarát), Szt. Egyházas, Halastó (ma is Halastó) és Szarvaskend felé biztosítottak összeköttetést. 
A településtől keletre egy vízfolyást ábrázol a felmérés, mely a falutól északra folyó vízfolyásból 
ágazott le. Az északi vízfolyás a mai Bogrács-patak, amelynek leágazása a településen ma is 
átfolyik. 

 

A XVIII. században a mai belterület központi 
része már felismerhető. Már ekkor 
felfedezhető volt a mai Fő utca nyomvonala, 
ennek mentén sorakoztak a lakóépületek. A 
lakóépületek mögött a gazdasági épületeket 
és a hozzájuk tartozó kiskerteket, udvarokat 
láthatjuk a térképen. 

Döbörhegy település az első katonai felmérés idejében 

(forrás: mapire.hu, Döbörhegy) 
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II. katonai felmérés (1855) 

A második katonai felmérés Döbörhegyet és környezetét ábrázoló szelvényei 1855-ben készültek. Az 
első katonai felmérés óta eltelt 70 évben kisebb változások történtek a település területén: a 
településtől keletre található vízfolyás, mely az első katonai térképen délen hosszan elfolyt, a 
második katonai térképen a településbe torkollik. A települést továbbra is erdők határolják keletről 
és nyugatról, a legjelentősebb területhasználat továbbra is a szántó maradt. Új elemként figyelhető 
meg ezen a felmérésen, hogy a hegyeket, településrész neveket, dűlőneveket már feltüntetik (pl.: 
Döbörhegy M.H). 

Döbörhegy település a második katonai felmérés 
idejében (forrás: mapire.hu, Döbörhegy) 

 
A település beépített területe a Fő utca mentén 
terjeszkedett az első felmérés óta. Új 
lakóépületeket lehet felfedezni a felmérésen az 
eddigi beépített területtől elsősorban keleti, és 
nyugati irányban. A Fő utca három irányba elágazik 
már ekkor, felismerhető az Iskola utca, Döröskei 
utca, kialakultak a mai úthálózatra is jellemző 
tölcsér alakú terek és az orsós utcaszerkezet. 

Kataszteri térkép (1858) 

A második katonai felméréssel közel egy időben készültek a kataszteri térképek, így jelentős 
változások nem tapasztalhatóak a két felmérés között. A külterületen a területhasználatok 
tekintetében nem látható változás a II. katonai felméréshez képest. 

 

A részletesebb feltérképezésnek köszönhetően 
azonban e felmérésen a belterületen már 
pontosabban látható az épületek 
elhelyezkedése, tájolása. Így kirajzolódik, hogy 
az épületek bizonyos esetben az utcával 
párhuzamosan vagy arra merőlegesen 
helyezkedtek el. Kialakult rendszer nem 
fedezhető fel. 

 

 

Döbörhegy település a kataszteri térkép idejében 

(forrás: mapire.hu, Döbörhegy) 
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III. katonai felmérés (1880) 

A második katonai felmérés óta bő 25 év telt el, ez idő alatt sűrűsödött a beépítés, bővült az 
utcahálózat. A területhasználatok alapjában véve változatlanok, így a szántóföldi termesztés a 
domináns területhasználat továbbra is. 

 

A település lakott területe az Iskola utca és a Döröskei utca 
irányába terjeszkedett, valamint a mai Csapás utca irányába 
épült néhány lakóegység. 

Döbörhegy település a harmadik katonai felmérés idejében 

(forrás: mapire.hu, Döbörhegy) 

A III. katonai felmérés óta eltelt időszak 

A III. katonai felmérés óta eltelt 140 év alatt Döbörhegy települési képe mérsékeltebben, táji képe 
jelentősebben változott. Kialakult a település mai szerkezete, megszilárdult a térség úthálózata és 
a falu tájhasználata. A külterületen az erdős területeket részben felváltotta a szántó és a gyep.  

A belterület északi részén jelentős erdőterület található, és a központot leszámítva maradtak a 
szántó és a gyep, illetve mezőgazdasági felhasználású területek. A beépítés számottevően nagyobb 
és sűrűbb lett, a település intézményekkel gazdagodott. A község úthálózata a beépített 
területeken és a külterületeken is egyaránt bővült.  
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Döbörhegy légifotója (forrás: Google Earth) 
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7.3. A TELEPÜLÉS JELENLEGI SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA 

Döbörhegy község Vas megye déli határában a 8-as, 76-os és 74-es országos főútvonalak által 
közrezárt területen fekszik. A település közigazgatási területét észak-déli irányban a Bogrács-patak 
választja ketté. Településszerkezetét a történetileg kialakult adottságok, a Bogrács-patak völgye és 
Kemeneshát déli területe alakította. Helyi sajátosság, hogy Döbörhegy belterülete a közigazgatási 
terület nyugati határán jött létre, és az évek alatt a közigazgatási határra teljesen rásimult.  

A község fő tengelye a településen kelet-nyugati irányban áthaladó 74163 j. országos mellékút (Fő 
utca), mely biztosítja az összeköttetést a 76.sz., 86. sz. és 8. sz. főútvonalakkal. Ezen utca mentén 
található a községháza, a templom, a posta, és a művelődési ház. A község településmagja a Fő 
utca, Iskola utca és a Csapás utca közé eső szakasza, e szakasz keleti és nyugati végéből ágaznak a 
települést feltáró utcák hálózatai. Az „egyutcás” szerkezetű település nyugati oldalán indul a 
Homok utca, Döröskei utca, keleti végén pedig a Csapás utca, Puszta utca és Mező utca hosszabb-
rövidebb települést feltáró szakaszai.  

A Fő utcával párhuzamosan haladó, majd abba visszacsatlakozó Iskola utca orsó alakú szerkezetet 
eredményez. A falusias karakterű belterületen, főként „szalagtelkes” megjelenésű utcahálózat 
figyelhető meg. A település belterülete homogén szerkezetű, eltérő településszerkezeti részekre 
nem bontható. A település szerkezetét jelentősen befolyásolta, hogy Döbörhegy beépített 
belterülete nyugati irányban közvetlenül érintkezik Szarvaskend közigazgatási területével. A 
belterület déli határában található a mai fűrésztelepként működő egykori major területe. 

 
 
Döbörhegy külterületét a település vonalas szerkezeti elemei két részre tagolják: a belterülettől és 
a 74163 j. úttól északra fekvő településrészre, illetve a belterülettől délre fekvő területekre. A 
belterülettől északra, a község területének északnyugati határában különálló egységet alkotnak a 
település szőlőhegyei: az Öreg-hegy és a Gyertyános-hegy. A község északi határában folyik a 
Csörnöc--Herpenyő-vífolyás, melynek völgye közös a Rábával, valamint a Bogrács- és Ordó patakok 
észak-déli irányban haladnak át a településen. 
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A település fő szerkezeti elemeit a közigazgatási 
területet kelet-nyugati irányban áthaladó 74163 
sz. út, illetve Döbörhegy északi határából induló 
vízfolyások képezik. Ezen felül meg kell 
említenünk a település közigazgatási területének 
déli határában haladó 7441 j. (Vasvár - 
Hegyhátsál) összekötő utat. 

A külterület keleti részén, a település határában 
elsősorban a szántóterületek dominálnak. A 
szántóterületek között, illetve a közigazgatási 
terület északi határában nagyobb egybefüggő 
erdőterület figyelhető meg. 
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7.4. TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

Döbörhegy belterülete elsősorban lakóterületekből áll, melyek hagyományos falusias jelleget 
mutatnak. Helyenként kertvárosias karakter is megfigyelhető, azonban ezek a területek nem 
képeznek éles kontrasztot a falusias területhasználat mellett. 

Az intézményi területek a Fő utca mentén alakultak ki. Ide sorolható a templom, a volt iskola 
épülete, a művelődési ház, valamint a községháza és orvosi rendelő épülete. Vele szemben, a Fő út 
és Csapás utca mentén kiskereskedelmi funkció található.  

A beépített területek közül különleges funkciójú a temető területe, mely a lakott terület északi 
határában a Fő utcáról nyíló utcáról érhető el. A belterülettől délre a fűrészüzem ipari jellegű 
területe találhatóak. 

  
Római katolikus templom Községháza 

  
Felújított parasztház a Fő utca mentén Volt iskola épülete 

  
Temető területe Művelődési ház 

 



DÖBÖRHEGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS  54  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

 

Döbörhegy külterületének jelentős részét szántóterületek teszik ki. A község szántóföldjei 
jellemzően közepes, illetve gyengébb minőségűek (a termőföldek minőségének részletes 
bemutatását lásd a 9.2. Termőföld művelési ágak és minőségi osztályok c. fejezetben). A 
termőföldeket helyi, illetve környékbeli gazdák művelik. A szántóföldi művelésre a nagy, 
egybefüggő táblák jellemzőek, amelyeket nem tagolnak fasorok, mezővédő erdősávok.  

A külterület másik domináns területhasználata az erdő. 
Az erdők a település északi részén (Pizdi, Sikostói), 
illetve a közigazgatási terület keleti oldalán 
helyezkednek el elszórt foltokban. Az erdők elsődleges 
rendeltetés szerint elsősorban gazdasági erdők, kisebb 
arányúak a védelmi erdők és az egyéb erdőrészletek. 
Döbörhegy közigazgatási területén közjóléti 
erdőterület nem található. Az erdők elsődleges 
rendeltetés szerinti megoszlását az alábbi táblázat 
mutatja be. 

Elsődleges 
rendeltetés 

Terület (ha) Arány (%) 

Gazdasági 331,16 83,29 

Védelmi 51,40 12,93 

Egyéb részlet 15,11 3,78 

ÖSSZESEN: 397,67 100 

 

Az erdők elsősorban magántulajdonban vannak, csupán 
kisebb erdőfoltok állnak állami tulajdonban. A 
faállományt tekintve cseres-kocsányos tölgyesek 
jellemzőek, elszórtan elegyes akácosok, erdeifenyves 
erdőrészletekkel. 

Döbörhegy külterületén kisebb foltokban gyepek is 
elhelyezkednek, ám ezek nagy része már 
cserjésedésnek-beerdősülésnek indult, klasszikus 
kaszálók/legelők nem jellemzőek a községre. 

Döbörhegy egykori zártkerti területei (szőlőhegye) az 
Öreg-hegy és a Gyertyános-hegy, amelyek a 
belterülettől északra fekszenek, a döröskei 
településhatár mentén. 

 

A döbörhegyi erdők elsődleges 
rendeltetés szerinti megoszlása 

A Gyertyános-hegy és az Öreg-hegy területe is szorosan összekapcsolódik Döröske szőlőhegyével, az 
Öreg-hegy egyik utcájának keleti oldala még Döbörhegyhez tartozik, nyugati oldala azonban már 
Döröskéhez. E zártkerti területeken vegyes területhasználat jellemző: szőlők, gyümölcsösök, 
kiskertek és üdülők egyaránt megtalálhatóak. Néhány telken még áll egy-egy hagyományos 
szőlőhegyi építészeti stílusjegyeket magánviselő, zsúpfedeles présház. 

A belterület és a Gyertyános-hegy között félúton egy tanya fekszik, amelyen lovakat is tartanak. A 
településen egykor több tanya, major is feküdt a belterület déli részén (Kisdöbörhegyen), ám 
ezeket mára felszámolták. 

A belterület délkeleti oldalához csatlakozóan egy fűrésztelep található (Tutto Tipo Kft. 
fűrészüzeme). Az üzem területén több épület is áll, amelyben fűrészáru gyártás folyik. 
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Kertvégek a belterület határán 

 
Jellemző szántóterület, egyben Natura 2000 terület 

 
Jellemző épületek az Öreg-hegyen 

 
Jellemző zsúpfedeles présház az Öreg-hegyen 

 
A fűrésztelep egyik épülete 

 
Jellemző szántóterület 
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Telekméret vizsgálat 

 

7.5. A TELEKSTRUKTÚRA ÉS BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLATA 

A települések telkeinek méretét és beépítettségét a hiteles földhivatali ingatlan-nyilvántartási 
alaptérkép alapján vizsgáltuk, valamint a helyszíni bejárás során a reambulált alaptérkép 
felhasználásával a tényleges beépítésnek megfelelő adatokkal készültek el. A telkek beépítettség 
vizsgálata során az alaptérképen feltüntetett épületkontúrokat vettük figyelembe. (lásd V3a/b 
Telekméret vizsgálat és V4a/b Beépítettség vizsgálat) 

 
 
Döbörhegy területén a telekstruktúra három jól elkülöníthető területre oszlik. A telekméretek 
változatosságának oka a külterületi mezőgazdasági területhasználat, a belterület fésűs szerkezete, 
illetve a belterülettől északra lévő szőlőhegyek egységes struktúrája. 

A település belterületét és külterületét eltérő telekstruktúra jellemzi. A külterületen elsősorban 
mezőgazdasági tevékenységre használt 10.000 m2-nél nagyobb, míg a belterületen az 2000-5000 m2 
közötti, lakó funkcióval rendelkező telkek dominálnak. A Fő utca vonalvezetése és a becsatlakozó 
utcák találkozásánál változatos méretű, tölcsérszerű terek jöttek létre. 

A természetföldrajzi adottságokból, valamint a telekhasználatból adódóan jellemzően keskeny 
hossztelkes telekstruktúra jellemző a belterületre, 2000-5000 m2 teleknagysággal. A Fő utcától 
északra a fésűs telekstruktúra kevésbé jellemző. A Homok utca, Iskola utca, Döröskei utca mentén, 
kisebb, 1000-2000 m2 nagyságú telkek is előfordulnak.  Az épületek mögött a mély telkeken nagyobb 
hátsókertek is megmaradtak, melyet több helyen állattartásra, veteményesként, haszonkertként, 
bizonyos esetekben pedig szántóterületként hasznosítanak. Egyre több esetben megfigyelhető 
viszont, hogy a telkek hátsó része kihasználatlan és csak parlagon hever. 

A telekméreteket vizsgálva megállapítható, hogy a település külterületén jellemzően 10 000 m2 
feletti telkek találhatók, egyedül az Öreg-hegy és Gyertyános-hegy területén változatos a 

Beépítettség vizsgálat 
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telekstruktúra. A területre jellemző szalagtelkes struktúra miatt változatos telekméretek,  500 - 
5000 m2 között változnak az értékek. 

Döbörhegy településre alacsony beépítettség jellemző. A település egészét tekintve csak elszórtan 
találunk 15% fölötti beépítettségű telkeket. A váltózó telekstruktúra miatt a beépítettség is változó. 
A település belterületén a Fő utcától délre 0-5 %-os, a Fő utcától északra, ahol kisebb telekméretek 
jellemzőek, 5-10%-os beépítettség dominál.  

Külterületen a beépítettség 0-1% között alakul. A belterülettől délre települt fűrészüzem telkeire a 
3-10%-os beépítettség jellemző, az Agyagos-dűlő menti egykori mezőgazdasági major területén már 
csak a magtár épület áll, beépítettsége 3% alatti. A település külterületének északnyugati 
határában találhatók a település szőlőterületei. A beépítettség telkenként vegyes, 5%-nál nagyobb 
beépítettség nem jellemző. A település csak kis mértékű lakóterületi tartalékkal rendelkezik az 
egyes utcákban foghíjként jelentkező telkek meglétével, többnyire a belterülethatár mentén. 

8. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

8.1. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

A földrajzi adottságok, a település történelme határozta meg Döbörhegy beépített területeinek 
karakterét, melynek mai lakott területe egyutcás faluból fejlődött ki. A lakóterületeken a falusias 
jellegű minimális méretű előkerttel rendelkező, hagyományos földszintes, fésűs beépítés a 
jellemző, melyek általában oldalhatáron álló, az út tengelyére merőleges, hossztengelyű, 
nyeregtetős épületeket jelent falusias, illetve kertvárosias karakterrel. A földszintes, oromfalas 
lakóházakhoz gyakran az épület folytatásaként melléképület csatlakozott, melyeket máig 
megőriztek. Ezen beépítések jellemzőek az egész településre, számos elemük építészeti értéket 
hordoz.  

A településen található hagyományos településkaraktert képviseli a széles, nyílt árkos, gyepes, 
fasorral kísért utcakép (pl. Fő utca), ahol az utcafronton álló családi házak hagyományos 
településképet biztosítanak. 

A falu történeti falusias utcaképe, jelenlegi építészeti karaktere megfelelően tükrözi az építés 
idejének, a község és az ország társadalmi helyzetének és a kornak megfelelő lakásépítésre 
jellemző jegyeket. Ebből következik például, hogy a hagyományos utcaképet helyenként 
kertvárosias lakóépületekre jellemző stílus váltja fel. Több utcában (Fő utca, Iskola utca, Döröskei 
utca) megjelenik az 1960-70-es évek uralkodó építészeti eleme, a négyzetes alaprajzú, sátortetős, 
előkertes kockaház, illetve a felújított családi házak.  

A 2000-es években az mediterrán típusú, alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező, nagy alapterületű 
földszintes családi házak épültek az országban, melyre példa a Fő utca mentén, a községházzal 
szemben található. 

A szőlőhegyek épületállományára a ’70-es, ’80-as években épült földszintes „pincék” és üres telkek 
váltakozása a jellemző.  

A település északi határában lévő fűrészüzem telephelyének épületállománya elsősorban a 
fafeldolgozó tevékenységet szolgáló csarnoképületekből, raktárakból és üzemi épületekből áll.  
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Vegyes beépítés kockaházakkal és hagyományos 
nyeregtetős lakóépületekkel 

Eredeti fésűs beépítésű falusias lakóházak 

  

Felújított családi ház Kockaház 

  

Új építésű, mediterrán hangulatú családi Felújított családi ház 
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8.2. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

8.2.1.  ORSZÁGOS VÉDELEM, MŰEMLÉKEK 

Országos nyilvántartás szerinti Döbörhegyen található műemlékek: 

Ssz. Név Cím Hrsz. Azonosít
ó 

2. Vincze-féle présház Gyertyánoshegy 6. 1121 7678 

3. Papp-féle présház-pince Gyertyánoshegy 11. 1163/2 7679 

4. Présház-pince Öreghegy 22. 1312 7680 

  

  

Forrás: Településarculati kézikönyv 2018 

A műemléki jegyzékben szereplő 3 műemlék közül jelenleg csak kettő található meg a településen. 
Az Öreg-hegy területén jelzett műemlék helyén nem áll épület. 

Műemléki környezet 

Ssz. Név Cím Hrsz. Azonosító 

1. Vincze-féle présház ex-lege 
műemléki környezete 

 
1122, 1118, 0182/8, 1107/2, 1120, 
1119 7678 

 

8.2.2. RÉGÉSZETI TERÜLETEK 

Döbörhegyen 1 db régészeti lelőhely található. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény rendelkezik a régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos szabályokról, melyeket a 
régészeti lelőhellyel kapcsolatban figyelembe kell venni.  

Sorszám Azonosító Név HRSZ 

1 64766 Puszta utca D-i 
oldala 

0166/12, 160, 159/2, 0166/13, 0166/15, 0166/8, 0166/3, 0167, 
0166/11, 0166/4, 0166/10, 0166/5, 0166/6, 0166/7, 0166/9, 
0166/14 

 

  



DÖBÖRHEGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS  60  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

 

9. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

9.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

9.1.1. VÍZRAJZI ADOTTSÁGOK 

Döbörhegy közigazgatási területét számos felszíni vízfolyás érinti, amelyek közül a jelentősebbek az 
alábbiak: 

 Bogrács-patak 

A Bogrács-patak a község közigazgatási területének déli részén ered, ahonnan észak felé 
tartva a település belterületét megkerülve Döröske közigazgatási területére átérve a 
döröskei víztározóba torkollik. A víztározón átfolyva észak felé folytatja útját és a Csörnöc-
Herpenyő vízfolyásba ömlik. 

 Ordó-patak 

Az Ordó-patak Gersekarát közigazgatási területén ered és Döbörhegy keleti közigazgatási 
határa mentén halad észak felé, majd vasvár közigazgatási területén éri el a Csörnöc-
Herpenyő vízfolyást. 

 Csörnöc-Herpenyő vízfolyás 

A Csörnöc-Herpenyő vízfolyás Döbörhegy közigazgatási területének északi határán folyik. 
Forrása bizonytalan, Sárvárnál torkollik a Rábába. 

A fenti vízfolyásokon túl Döbörhegy közigazgatási területét számos kisebb vízfolyás, csatorna szeli 
át. A településen fekvő egykori nagyobb állóvizek (mint például a Kakas-tó a közigazgatási terület 
északi részén) mára már mocsárrá váltak, nagy egybefüggő vízfelület nem található a településen. 

9.1.2. DOMBORZATI ADOTTSÁGOK 

Döbörhegy dombvidéki település, a településen belüli 
szintkülönbség a legmagasabb és a legalacsonyabb 
pontok között 67,5 m.  

A község legalacsonyabban fekvő térségszínei a 
közigazgatási terület északi része, valamint a 
vízfolyások völgyei, legmagasabban pedig a 
közigazgatási terület délnyugati csücske fekszik. 
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9.2. TERMŐFÖLD MŰVELÉSI ÁGAK ÉS MINŐSÉGI OSZTÁLYOK 

Döbörhegy közigazgatási területén a művelési ágak megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. A 
művelési ágak közül a szántó és az erdő az uralkodó. Rét és legelő csupán kis arányban, vízfolyások 
mentén fekszenek, szőlő és kert pedig csupán az egykori zártkerti területeken (Öreg-hegy, 
Gyertyános-hegy) fekszik kisebb elszórt telkeken. Kivett művelési ágba a település belterületi lakott 
területe, a belterülettől délkeletre fekvő fatelep és környezete, a közigazgatási terület déli részén 
fekvő Kisdöbörhegy településrészen az egykori tanyák területe, valamint az egykori zártkertben 
fekvő néhány telek tartozik. 

 

Döbörhegy közigazgatási területének művelési 
ágak szerinti megoszlása 

 

Döbörhegy átlagosnál jobb minőségű 
termőföldjei 

 

9.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

9.3.1. NEMZETKÖZI VÉDELEM 

Natura 2000 hálózat 

A Natura 2000 hálózat létrehozásának célja az európai jelentőségű élőhelyek és élőhely típusok, 
illetve ehhez kapcsolódóan a természeti, ökológiai értékek megőrzése. Az ezzel kapcsolatos 
szabályok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X.8.) Kormányrendeletben kerültek meghatározásra. A Natura2000 területek két 
csoportba sorolhatók: különleges madárvédelmi terület (SPA) és különleges természetmegőrzési 
terület (SCI).  

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 2. mellékletében Döbörhegy közigazgatási területén 
meghatározott Natura2000 hálózathoz tartozó területek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 

Rába és Csörnöc-völgy (HUON20008) - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
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 0185/2, 0185/3, 0185/7, 0194/3, 0209, 0210/2, 0211, 0216, 0217/1, 0217/3, 0217/4, 0217/5, 
0218/4, 0218/5, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224/1, 0224/2, 0225/1, 0225/5, 0225/6, 0226, 
0227/2, 0228/1, 0228/2, 0228/3, 0228/4, 0229, 0232, 0233, 0241/2, 0242/7 

9.3.2. ORSZÁGOS VÉDELEM 

Ex lege védelem 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény védetté nyilvánítja a lápokat, szikes tavakat, 
kunhalmokat, földvárakat, forrásokat, barlangokat és víznyelőket. Döbörhegy közigazgatási 
területén három láp áll védelem alatt: 

 Döbörhegyi 1. 

 Pizdi 

 Pálhegyi fűzláp 

Ökológiai hálózat övezetei 

A természeti területeket az MATrT-ben az ökológiai hálózat és annak övezetei foglalják magukba, 
amelyekkel kapcsolatban az MATrT szabályokat fogalmaz meg. Az ökológiai hálózat területét az 
MATrT három övezetbe sorolja:  

 magterület 

 ökológiai folyosó 

 pufferterület 

Döbörhegy közigazgatási területét mindhárom övezet érinti. Magterület övezetébe olyan 
természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek biztosítják az élővilág 
fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon, és számos védett vagy közösségi jelentőségű 
fajnak adnak otthont. Magterület övezetébe a község közigazgatási területének északi részén fekvő 
erdők nagy része tartozik. Ökológiai folyosó övezetébe olyan területek - többnyire lineáris 
kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, 
élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és 
amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek - magterületek, 
pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. Az övezetbe Döbörhegy közigazgatási 
területén mindössze minimális területe, a Csörnöc-Herpenyő vízfolyás menti keskeny sáv tartozik. 
Pufferterület övezetébe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy 
mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai 
folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. Pufferterület 
a község területén az északi településhatár mentén, a Csörnöc-Herpenyő vízfolyás és a nagy 
egybefüggő erdőterület közötti mezőgazdasági területen található. 

Az övezetekre vonatkozó jogszabályi előírásokat a 3.3. A területrendezési tervekkel való 
összefüggések vizsgálta c. fejezet ismerteti. 

Tájképvédelmi terület övezet 

A tájképvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű területeket az MATrT által meghatározott 
tájképvédelmi terület övezet foglalja magába. Az övezetre vonatkozó jogszabályi előírásokat a 3.3. 
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálta c. fejezet ismerteti. 

Egyedi tájértékek 

Döbörhegy község közigazgatási területén több tájérték is található: lakóházak, feszületek, szobrok, 
pincék. 

9.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

A döbörhegyi tájra a nagy, egybefüggő parcellás szántóföldi művelés jellemző. A táblákat sok 
esetben nem tagolják mezővédő erdősávok, fasorok, így hatalmas, tagolatlan táblák alakultak ki. A 
mezővédő erdősávok szerepe sokrétű: táplálkozó- és élőhelyül szolgálhatnak különböző állatfajok 
számára, az erózió mértékét is csökkenthetik, valamint a földutakról felszálló por és egyéb 
szennyezőanyagok ellen is védelmet biztosíthatnak. 
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A település külterületét számos vízfolyás hálózza be. A vízfolyások mentén sok esetben szántóföldi 
növénytermesztés folyik, ahol a vízpart és a művelt terület között nincsen védősáv, pufferzóna. 
Ezáltal a szántóföldeken használt növényvédő szerek, kemikáliák könnyedén a vizekbe juthatnak, 
rontva annak minőségét.  

A közigazgatási terület déli részén keresztülhalad a Körmend-Zalaegerszeg 132 kV távvezeték, 
amelynek jelentős fragmentáló (elválasztó) hatása van. Az erdőterületeket átszelve a folytonos 
ökológiai folyosót megszakítja, az erdei élőhelyekben zavarás lép fel. A távvezeték mezőgazdasági 
területeken fragmentáló hatással nem rendelkezik, viszont látványa kedvezőtlen, tájképi 
megjelenése zavaró. 

10. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

Döbörhegy zöldfelületi rendszerét a magas zöldfelületi arányú intézmények, a lakótelkeken belüli 
zöldfelületek, a közterületi zöldfelületek, a mezőgazdasági területek és az erdőterületek alkotják. 
A község területén klasszikus közkert/közpark nem található. 

Magas zöldfelületi arányú intézmények 

A község temetőjének zöldfelületi ellátottsága igen magas. A bejáratot és a bevezető utat tuják, 
illetve fenyők szegélyezik és a temető teljes területén is az örökzöldek dominálnak.  

A község római katolikus templomának udvarán szintén az örökzöldek dominálnak, a templom 
bejáratához egy tujasorral szegélyezett út vezet. A templomkertet alacsony sövénykerítés 
határolja, ami a zöldfelületek arányát szintén növeli. 

Lakótelkeken belüli zöldfelületek 

A község belterületén hosszú, mély lakótelkek fekszenek, amelyek igen magas zöldfelületi arányúak. 
E telkek jellemzően veteményesként, illetve leghátsó részeik sok esetben szántóként 
hasznosítottak. A telkek díszkertként hasznosított részei az elő- és oldalkertek, amelyeknek 
zöldfelületi intenzitása igen magas. 

Közterületi zöldfelületek 

Döbörhegy jellemzően széles közterületekkel rendelkezik. Reprezentatív díszkiültetés található a Fő 
utca és az Iskola utca találkozásánál, a templommal szemben, díszcserjékkel és –fákkal, amelyek 
részben örökzöldek (tuják, borókák), részben télizöldek, részben pedig lombhullatók. A község utcái 
szélesek, a közterületi zöldfelületek gondozottsága attól függően változik, hogy lakott, illetve 
lakatlan épület előtti területről van-e szó. 

Mezőgazdasági területek 

A község külterületét jellemzően szántók, illetve kisebb arányban gyepek borítják, amelyek a 
zöldfelületi ellátottságot szintén növelik (a szántók és gyepek részletes bemutatását a 8.4. 
Területhasználat vizsgálata c. fejezet tartalmazza). 

Erdőterületek 

A község területén jelentős arányban erdők is fekszenek. Az erdők, mint legösszetettebb társulási 
formák és biológiailag leginkább aktív felületek, a zöldfelületi rendszer rendkívül értékes elemei (az 
erdőterületek részletes bemutatását a 8.4. Területhasználat vizsgálata c. fejezet tartalmazza). 
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11. KÖZLEKEDÉS 

11.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Közúti kapcsolatok 

A település Körmendtől délkeletre, Zalaegerszegtől északnyugatra helyezkedik el. Körmend városa a 
legközelebbi térségi központ, kb. 13 km távolságban a településtől. Vas megye székhelye, 
Szombathely városa 40 km, Zala megye székhelye, Zalaegerszeg 28 km távolságban található 
közúton. 

A település közelében nem található gyorsforgalmi úthálózati elem. A legközelebbi gyors országos 
elérhetőséget biztosító autóút az M86 (Szombathely - Csorna) autóút, amely kb. 30 km távolságban 
közelíthető meg.  

A térség legfontosabb (a térségi központokkal gyors közúti kapcsolatot biztosító) országos útvonalai 
a 76. sz. (Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Nádasd), a 86. sz. (Rédics – Szombathely – 
Mosonmagyaróvár) II. rendű, valamint a 8. sz. (Székesfehérvár – Jánosháza - Rábafüzes) I. rendű 
főutak.  Ezek az útszakaszok a településről legrövidebb úton a 74163. j. (Döbörhegy bekötő út) és a 
7445. j. (Molnaszecsőd – Katafa) országos mellékutakon keresztül érhetők el.  

A település legfontosabb útja (az országos úthálózati elemek közül az egyetlen, amely érinti és 
kiszolgálja) a 74163 j. Döbörhegy bekötő út. Az út országos kezelésében lévő szakasza nyugatról, a 
7445. j. út felől érkezik és a Mező utcánál önkormányzati kezelésű útszakasszá változik (Faluvég 
buszmegállónál). A helyi közút Gersekarát település határában csatlakozik a 7441. j. (Vasvár - 
Hegyhátsál) összekötő úthoz.  

A környék úthálózatára jellemző, hogy burkolatuk ragasztott, itatott zúzottkő, amelyeknek 
szélessége általában nem haladja meg az 1 forgalmi sávot.  

 

Az európai főúthálózat Magyarországon áthaladó elemei 

Gyorsforgalmi utak: 

Nincs ilyen elem. 

Országos főutak 

Nincs ilyen elem. 

Országos mellékutak 

- 74163 j. út (Döbörhegy bekötő út) 

Útkategória: K.V.B. és B.IV.b.C. 

Az útszakasz a településen kívül külterületi jelleggel, általánosan 4,00 m szélességben 
kialakított ragasztott zúzottkő burkolattal, kétoldali nyílt árokkal határolva halad.  
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Belterületi szakaszán a ragasztott zúzottkő burkolat változó szélességben, kétoldali nyílt 
árokkal van kialakítva. Rövid szakaszonként kétoldali, igen keskeny betonburkolatú 
gyalogjárdák kísérik, de jellemzően nincsenek a gyalogosközlekedés számára fenntartott 
felületek, burkolatok. Közterületi világítása megoldott, az út bal oldalán futó oszlopsorral, 
amelyen az elektromos és média szolgáltatók vezetékei is elhelyezkednek. 

Forgalmi terhelés 

Az alábbi táblázat a településen áthaladó országos mellékút átlagos napi forgalmát (ÁNF) mutatja. 
(Az adatok az országos közúthálózatot kezelő Magyar Közút Nonprofit ZRt. által 2018. évre közzétett 
adatbázisából származnak.) 

74163. j. Döbörhegy bekötő út 

(0+000 – 2+035 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis 
 

nyerges speciális 
 

Mkp Kp Lassú 
jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/na
p 

130 32 13 0 2 2 0 0 0 13 61 7 238 

Fentiek szerint a 74163. j. út (0+000 – 2+035 km. szelvények közötti szakasz) átlagos napi forgalma 
(ÁNF): 238 Ejm.  Az OKA 2018-ban található mértékadó óraforgalom (MOF) 24 Ejm/ó. Ez rendkívül 
alacsony forgalmi terhelést jelent. 

Kapacitásszámítás: 

A vonatkozó útügyi műszaki előírás (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 03.01.11.) szerint:  

Belterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó 
forgalomnagyság: 1000 Ejm/ó kétirányban, az eltűrhető: 1200 Ejm/ó kétirányban. 

A 74163. j. úton lefolyó forgalom 24 Ejm/ó jelentősen kisebb, mint a megfelelő szinthez tartozó 
1400 Ejm/ó. 

Kötöttpályás kapcsolatok 

A településen nem található vasútvonal, vasúti megálló. 
Legközelebbi kötöttpályás kapcsolat Körmend, 
vasútállomásnál található, amely a 21. sz. Szombathely – 
Szentgotthárd vasútvonalon helyezkedik el. A vonalon a 
vasúti szolgáltatást elsődlegesen a GYSEV Zrt. végzi. A 
vasúti menetrend napközben órás ütemben, míg 
csúcsidőben félórás ütemben Szentgotthárd – Sopron 
között közlekedő személyvonattal biztosított. 
Döbörhegyről menetrendszerinti buszjárattal közelíthető 
meg a vasútállomás. 
 

11.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

Helyi közúthálózat: 

Tekintettel arra, hogy a település belterületi része igen 
kis területű, mindössze néhány közút szolgálja ki a 
lakosokat. Ezek többsége burkolatlan, vagy nagyon 
leromlott állapotú burkolattal bíró, keskeny útszakasz. A 

települési utakról jellemzően hiányoznak a járdák. A 
mezőgazdasági feltáró utak hosszának aránya magas a 
település területén.  

 

I. rendű belterületi főutak (B.III.a.C.): 

Nincs ilyen elem. 

KV-1. Térségi úthálózat 
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II. rendű belterületi főutak (B.IV.b.C.): 

- Fő utca (74163 j. bekötőút a nyugati határtól a Mező utcáig) 

Mellékutak:  

Gyűjtőutak (B.V.c.C.): 

Nincs ilyen elem. 

A település belterületén a Fő utcán kívül hét kiszolgáló út biztosítja a közúti közlekedés 
lehetőségét. Többségük kiépítetlen, járda nélküli útszakasz, az Iskola utca egyirányú forgalmat 
visel. 

Útkategória: B.VI.d.C. 

A településen a csomópontok forgalmi rendjét közúti jelzőtáblák határozzák meg. 

A közterületek zöldfelületi aránya magas. 

11.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

11.3.1.  KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A települést csak a 6892 viszonylatjelzésű autóbusz útvonala érinti, amely Körmend – Katafa – 
Döröske útvonalon közlekedik. Az autóbusz a települést változó sűrűségben, de maximum 1 órás 
ütemben látja el. 

A településen két autóbuszmegálló üzemel: 

- Döbörhegy, Harangláb 

- Döbörhegy, Faluvég 

11.3.1.1. Kötöttpályás közösségi közlekedés 

A település közigazgatási határán belül nincs kötöttpályás közlekedés. A legközelebbi vasúti 
kapcsolata Körmend vasútállomás, ahonnan Szombathely 23 perc alatt érhető el a Szentgotthárd – 
Sopron személyvonattal.  

Ellátottság mértéke: 

A település lakott területeinek kb. 95 %-a megfelelően lefedett közösségi közlekedéssel. A 
rágyaloglási távolságokat belterületen 300 m sugarú körként vettük fel. 

A közösségi közlekedési hálózatot, illetve ellátottságot a KV-4. sz. tervlap szemlélteti. 

11.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A település központi útján, a Fő utcán kívül (Iskola utca és a Csapás utca között) máshol nem 
találhatók gyalogjárdák. A legtöbb utca, útszakasz vegyes forgalmú kb. 3,00-5,00 széles bitumennel 
ragasztott burkolattal vagy földúttal rendelkezik. 

Önálló kerékpáros létesítmény nem található a közigazgatási területen belül, amely a kis méretű 
járműforgalom miatt nem is indokolt.  

11.5. PARKOLÁS  

A település jelentősebb forgalomvonzó létesítményei a központban található Önkormányzat és 
vegyesbolt. Kiépített parkoló hozzájuk nincs kialakítva.  

 

12. KÖZMŰVESÍTÉS 

12.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

12.1.1. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS 

A település ivóvízellátását a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (9700 Szombathely, 
Rákóczi Ferenc u. 19.) Körmendi Vízszolgáltatási Üzemmérnöksége biztosítja.  
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A földrajzi adottságoknak köszönhetően a megye vízellátását jó minőségű, jellemzően rétegvizek 
adják. Ezek kitermelése mellett forrásfoglalással, talajvíz-kitermeléssel nyernek ivóvizet, illetve 
talajvízdúsítást is végeznek. A víz kitermelését 254 kút biztosítja, amelyek nagyrészt mélyfúrásúak, 
talpmélységük átlagosan száz méter körüli, de üzemeltetnek háromszáz méternél mélyebb 
létesítményt is.  

 

 

 

 

A vízellátás biztonságáról kútjaik napi közel százezer köbméteres kapacitása gondoskodik, amelynek 
jelenleg mintegy 40%-át használják ki. A kutakból a víz felszínre emelését búvárszivattyúk végzik. 
Az így kitermelt kiváló minőségű vizet több mint 1900 kilométer hosszú elosztóhálózaton és több 
mint 82 000 vízbekötésen (774 km) keresztül juttatják el a felhasználókhoz. 

A kistérség ivóvízbázisa (kút) Szarvaskend településen található, amely ellátja Döröske, Nagymizdó 
és Döbörhegy településeket is. Döbörhegy településre a 74163 j. út mellett haladva érkezik a DN 150 
mm-es kistérségi regionális vízvezeték. A falu határában található egy víztorony (hidroglóbusz), 
amely tározó – kiegyenlítő funkciót lát el, innen történik a település ivóvízhálózatának kiszolgálása.  

A vízbázis biztosítani tudja a település ivóvíz igényét a későbbiekben is.  

A hálózat nagyrészt ágvezetékes rendszerű, egy összekapcsolt ág van csak, az Iskola utca – Homok 
utca - Fő utca nyomvonalon. A regionális fővezeték a víztoronytól a Fő utca Csapás utcai elágazásáig 
DN 150 mm-es KM-PVC vezeték, míg a községi hálózat DN 80-100 mm-es KM-PVC vezetékekkel épült 
ki.  

A településen a belterületi ingatlanok vízellátása megoldottnak tekinthető, valamennyi utcában 
kiépült a vízellátó hálózat. Az ingatlanok vízbekötéssel rendelkeznek. 

A település lélekszáma 131 fő, a napi átlagos számított vízfogyasztása: 10,0 – 15,0 m3/d. 

A hálózaton a tűzcsapok az OTSZ-nek megfelelően kerültek elhelyezésre, föld feletti kialakítással. 

A kiépített vízellátó hálózat hossza ~4000 m. (a víztoronytól) 
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Víztorony a falu határában a Szarvaskendi út (74163 j. út) mellett 

A kiépült regionális rendszer, valamint a település vízellátó hálózata településfejlesztés 
szempontjából igen kedvezőnek tekinthető, mivel a jelenlegi vízfogyasztásnál nagyobb vízhozamok 
kiadására is alkalmas. A település szerkezete nem alkalmas körvezetékes, vagy összekapcsolt 
hálózat kialakítására, így a kiépült ágvezetékes rendszer megfelelő.  

Döbörhegy vízellátó hálózatát - az e-közmű tervezéstámogató modulja és a szolgáltatók adatai 
alapján – a Kv–2 számú ábra ismerteti. 

12.1.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS  

A településen nem épült ki szennyvízcsatorna-hálózat, így a szennyvíz jelenleg zárt – átmeneti 
tározókban kerül elhelyezésre, ahonnan tengelyen szállítják el a szennyvíztisztító telepre. 

Az elhelyező telep a Körmendi szennyvíztisztító telep, amely a települési folyékony hulladék 
fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági 
engedéllyel rendelkező, Körmend város Önkormányzata tulajdonát képező, szennyvíztisztító telep. 
Üzemeltetője: VASIVÍZ ZRt. 

Amennyiben a szennyvízcsatornázás létjogosultsága beigazolódik, önálló szennyvíztisztító-telepet és 
gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatot legcélszerűbb kiépíteni. A település környezetében több 
vízfolyás is található, így a tisztított szennyvíz elhelyezése is megoldható lenne. Regionális 
hálózatra való rácsatlakozás a hosszú tartózkodási idő miatt nem kedvező. 

A népesség száma Döbörhegy településen 2015-ben 111 fő volt, 2019-ben 131 fő, ami nem jelentős 
népességnövekedés. 

A település számított szennyvízmennyisége a vízfogyasztás alapján: 10,0 – 12,0 m3/d 

A község szennyvízcsatorna hálózata - az e-közmű tervezéstámogató modulja és a szolgáltatók 
adatai nem tartalmazzák –, nincs kiépítve. 

12.1.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

A település a Bogrács-patak és annak balparti mellékága között helyezkedik el. A Bogrács-patakon 
Döröskénél, a befogadó Csörnöcöc-Herpenyő-vízfolyás előtt tározó létesült. A csapadékvizeinek 
természetes fő befogadója a Bogrács-patak. A patak és a mellékága közötti vízválasztó a Csapás és a 
Döröskei utcák között található. 

A községen belül az összegyülekező csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított nyílt 
árokhálózattal vezetik le a befogadókba, de néhány utcaszakaszon nem található vízelvezető árok. 
A Fő utcában, a 74163 sz. közút mentén földmedrű kétoldali árokhálózat üzemel. Mindkét oldali 
árok több szakaszon benőtt, a csőátereszek feliszapolódottak, karbantartása igen hiányos. 

A vízelvezető rendszer természetes befogadója a Bogrács-patak és mellékága. 

A csapadékvíz-elvezető rendszer a következő egységekből áll: 
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- vízelvezető és szikkasztó árkok (Fő utca buszmegálló), 

- burkolt vízelvezető árkok, 

- átereszek, rövid zárt felszín-közeli csatornaszakaszok (Fő utca Csapás utca 
csomópontjában). 

12.2. ENERGIA 

A villamosenergia-ellátás és a vezetékes gázellátás a településen biztosított, teljes kiépíthetőséggel 
rendelkezik. 

12.2.1. ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS (VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS) 

A településen a villamosenergia-ellátás kis- és középfeszültségű hálózatai általában légvezetékes 
formában épültek ki. 

Az elektromos hálózat üzemeltetője az E-ON – Észak - Dunántúli Áramhálózati ZRt. 

A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű hálózat légvezetékes formában 
üzemel. 

A település villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthető. 

A településen 2 db transzformátor üzemel. Egy a település nyugati oldalán, az Iskola utca – Döröskei 
utca – Fő utca csomópontjában, a másik pedig a déli oldalon, a Mező utca végén.  

A település kis- és középfeszültségű villamosenergia-ellátó hálózatát, a transzformátorok helyét - az 
e-közmű adatai alapján - a Kv–3 tervlap ismerteti. 

12.2.2. ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS (GÁZENERGIA ELLÁTÁS) 

A településen a gázellátás a vízellátáshoz hasonlóan valamennyi utcában kiépült. A településen az 
E.GAS Gázelosztó Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery utca 9.) szolgáltat.  

A földgáz középnyomású vezetéken érkezik a településre.  A középnyomású gerincvezeték a Fő 
utcán húzódik végig.  

A kiépült középnyomású gázhálózat teljes gázellátást tud biztosítani a községekben. Településen 
közterületi nyomás-szabályozó nem található. 

Az ismertetett gázhálózat többlet gázigények kiadására is alkalmas. 

A település gázellátó hálózatát - az e-közmű adatai alapján – a Kv–3 tervlap ismerteti. 

12.2.3. ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS (TERMÉKVEZETÉKEK) 

Termékvezeték nem érinti a település bel- és külterületeit. 

12.2.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI 

Hazánkban az elmúlt években az energiapolitika szerves részévé vált a megújuló energiaforrások 
használatának elősegítése. 

A hazai energiaellátás rendszerében a megújuló energia felhasználásának öt forrásával lehet és kell 
számolni: ezek a biomassza, a földhő, a nap, a szél és a víz.  

Hazai viszonylatban az összes megújuló energiafelhasználás 72,5%-át a tűzifa teszi ki. A geotermikus 
10,3%-ot, a vízenergia 1,9%-ot, a növényi és egyéb szilárd hulladékok 10,9%-ot, a hasznosított 
napenergia 0,15%-ot ad az összesbe. A szeméttelepi biogázból, a települési szennyvizekből nyert 
biogázból és a kommunális szemétégetésből 2,75% származik. 

A legnagyobb részarányt a biomassza, azaz a mezőgazdaságból, az erdőgazdálkodásból származó 
hulladékok, valamint az ipari és települési hulladékok biológiailag lebomló része jelenti. A 
biomasszát elsősorban közvetlen hő-ellátásra és kapcsolt energiatermelésre célszerű hasznosítani, a 
biomassza közvetlen villamosenergia-termelésre történő hasznosításának azonban rosszak az átlagos 
energetikai mutatói. A biomasszát elsősorban a kistérségben falufűtésre érdemes fordítani, és ide 
tartozik a családi házak egyedi fűtése is, ám ez utóbbi az előbbieknél gazdaságtalanabb. A családi 
házak fűtése biomasszával mindenekelőtt a fűtőanyag-termelők érdeke.  
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A földhő vagy geotermikus energia alapja a szilárd talaj felszíne alatt, a felszíni vizekben - 
elsősorban termálvizekben -, valamint a levegőben hőként tárolt energia. Magyarországot 
nemzetközi összehasonlításban „nagyhatalomként" szokták emlegetni geotermikusenergia-
vagyonunkat látva.  

A napenergia felhasználása jelenleg a legkisebb arányú a megújuló energiaforrások között. A 
napenergia legjobb alkalmazási lehetősége az időszakosan üzemeltetett létesítmények, például a 
kempingek, panziók, nyaralók energia-szükségleteinek kielégítése. Meleg víz előállítására 90 
százalékos hatásfokkal hasznosítható, éves átlagban azonban a hatásfok 30-50 százalékos. A 
tanulmány szerint az un. fotovillamos napelemek az elkövetkező időszakban még nem válnak a 
hazai villamosenergia-rendszer fejlesztésének számításba vehető részévé, kialakításuk elsősorban az 
autonóm áramforrások szempontjából szükséges és lehetséges. A hőellátásban azonban indokolt 
növelni a napelemek szerepét, mert a nyári melegvíz-ellátásban számottevő földgáz-megtakarítást 
eredményezhet. 

12.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS  

12.3.1. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT  

A vezetékes távközlő hálózat oszlopokon, szabadvezeték formájában van jelen a település utcáiban. 

Vezetékes telefon 

A vezetékes telefon legalább egy szolgáltatója elérhető a településen. Vezetékes 
telefonszolgáltatást jelenleg a Magyar Telekom biztosít a településeken.  

A fogyasztók a 94-es hívószámon csatlakozhatnak az országos rendszerhez. 

Optikai kábelszolgáltatás (IPTV, internet) 

A Magyar Telekom szolgáltatja optikai kábelen a szélessávú internetet, továbbá az 3C Távközlési 
Kft. 

(1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33.) is szolgáltat internetet a településen.  

12.3.2. VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK 

Mobil távközlés 

A kistérség mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Valamennyi üzemeltető 
megfelelő vételi lehetőséget biztosit a településen. 

Műholdas televízió 

Műholdas televízió a DIGI Kft., valamint a UPC szolgáltatóknál érhető el. 

Műholdas internet szolgáltatás 

Műholdas internet szolgáltatás a Vannet Kft.-nél érhető el, amely az ország teljes területére 100%-
os lefedettséget biztosít. 

A települések vonzáskörzetében a mobil távközlést szolgáló bázisállomások és adóberendezések 
üzemelnek. 

A település távközlő hálózatát - az e-közmű adatai alapján - a Kv–3 tervlap ismerteti. 

A település közmű-ellátottsága kielégítőnek tekinthető. A szennyvízcsatorna-hálózat kivételével 
vízellátó-, gázellátó és az elektromos energia valamint távközlés hálózatai a település összes 
utcájában kiépült. A távközlő rendszerek fejlesztése az egyes szolgáltatók igénye szerint történik.  

Döbörhegy közműhálózatát - az e-közmű tervezéstámogató modulja és a szolgáltatók adatai alapján 
– a Kv–1 számú tervlap ismerteti. 
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13. KÖRNYEZETVÉDELEM 

13.1. TALAJVÉDELEM 

A döbörhegyi talajok összességében közepes minőségűek, a termőföldeken jellemzően szántóföldi 
művelést folytatnak. A szántóföldi művelés alatt álló területeken általában nagyobb egybefüggő 
parcellák jellemzőek. E területeken javasolt a nagy parcellák megosztása, mozaikosabbá tétele 
fasorokkal, erdősávokkal. 

A talajok minőségi védelme érdekében a mezőgazdasági művelés során az ökológiai gazdálkodási 
módszerek előnyben részesítése preferált. A túlzott növényvédő szer, műtrágya és egyéb kemikália-
használat a talajok minőségének romlásához, termékenységük csökkenéséhez vezethet. 

A szennyvíz-csatorna hálózat egyelőre nem épült ki a településen, a háztartásokban keletkező 
szennyvizet így a lakosok sok esetben elszikkasztják, a talajba kerül, rendkívüli mértékben rontva 
annak minőségét. Fontos jövőbeli feladat lenne a szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése, ám az 
országos szennyvíz-csatorna hálózat fejlesztési tervek között nem szerepel Döbörhegy és térsége. 

13.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 

Döbörhegyen a felszíni és felszín alatti vizek védelmére egyaránt kiemelt figyelmet kell fordítani. A 
település a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny. 

Nem csupán a talajok, de a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében is 
fontos az ökológiai gazdálkodási módszerek előtérbe helyezése és a vegyszerhasználat 
visszaszorítása a termőföldek művelése során. 

A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét az előző fejezetben ismertetett háztartásokban 
keletkező szennyvizek talajba szikkasztása is veszélyeztetheti.  

A felszíni vizek minőségének védelme érdekében fontos lenne egy jelenleginél szélesebb pufferzóna 
kialakítása, védve ezzel a vizeket a part menti területhasználatoktól (jellemzően a szántóföldi 
művelés során használt vegyszerektől, a munkagépekből származó szennyeződésektől). 

13.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 

A település közigazgatási területén regisztrált légszennyező anyag kibocsátó üzem nem működik. 
Légszennyezés a településen átmenő forgalomból, a száraz időszakban történő mezőgazdasági 
tevékenységből származó porból, valamint az őszi avarégetésből adódhat. 

13.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A községben a belterülettől délkeletre található fűrészüzem területéről származhat zajterhelés. 
Egyéb zajforrás az átmenő forgalom lehet, a településen tehergépjárművek is áthaladnak. 

13.5. HULLADÉKKEZELÉS 

A településen a kommunális hulladék elszállítása az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által megoldott, a hulladékot a körmendi lerakóba szállítják. A 
szelektív hulladékgyűjtés csupán a műanyagok esetében megoldott, hulladékgyűjtő konténerek, 
szigetek nincsenek a településen, zsákokkal oldják meg a műanyagok gyűjtését. 

14. KATASZTRÓFAVÉDELEM  

Magyarország településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolását a településen azonosított 
veszélyeztető hatások és a bekövetkezési gyakoriságuk alapján állapítják meg. Az osztályok I-től III-
ig terjedhetnek, I. osztályba a leginkább, a III. osztályba pedig a legkevésbé veszélyeztetettek 
tartoznak. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés 
egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM 
rendelet alapján a település katasztrófavédelmi besorolása III. osztály. A katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy mely települések tartoznak a III. 
osztályba, illetve arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak az egyes osztályokra. 

24.§ (3) III. osztályba kell sorolni azokat a településeket, amelyek 
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a) a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó üzem által a veszélyes anyagok 
környezetbe kerülése esetén veszélyeztetettek, 

b) az egyes veszélyeztető hatások kockázatbecslése és a kockázati mátrixban történő 
elhelyezése alapján a 2. melléklet b) pontja szerinti III. besorolást kapják. 

 21.§ (5) A besorolási osztályokra vonatkozó szabályokat és az egyes osztályokhoz tartozó 
elégséges védelmi szint követelményeit a 2. melléklet c) pontja tartalmazza. 

15. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztályának tájékoztatása alapján Döbörhegy 
közigazgatási területén jelenleg működő bánya, megkutatott ismert ásványvagyon nincs. 

A bányászati Osztály továbbá arról tájékoztat, hogy Vas megye felszínmozgás-veszélyességi 
kataszteri térképe Döbörhegy belterületének és külterületének egy részét potenciálisan 
veszélyeztetett területként jelöli. A felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területek 
olyan jelenlegi állapotukban stabil területek, amelyek nem megfelelő emberi beavatkozás, vagy 
szélsőséges időjárás hatására instabillá válhatnak. Ezeken a területeken építési tevékenységet 
ajánlatos geotechnikai szakvélemény alapján végezni. 
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II. HELYZETELEMZŐ- ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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1. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Településhálózati összefüggések 

Döbörhegy a Körmendi járás részeként Vas megye déli határán, Körmend és Vasvár között 
helyezkedik el. Döbörhegy közlekedésföldrajzi helyzete megfelelő. A 74163 j. bekötő út a 7441. j. 
összekötő úttal biztosít kapcsolatot, mely Vasvárral és Hegyhátsállal kapcsolja össze a települést. A 
településen nem található vasútvonal, vasúti megálló. A legközelebbi kötöttpályás kapcsolat a 
körmendi és vasvári vasútállomásnál található, amelyek a 21. sz. Szombathely – Szentgotthárd és 
17. sz., Szombathely - Nagykanizsa vasútvonalakon helyezkednek el. 

A település társadalma 

Döbörhegy népessége az 1870-es évektől 1941-ig – kisebb változásoktól eltekintve – alapvetően 
egyenletesen növekvő tendenciát mutat. 1949-től kezdődően napjainkig jellemzi a települést a 
népességszám rohamos csökkenése, számszerűen az eltelt 80 esztendő alatt elvesztette egykori, 
legmagasabb népességének (1949-ben 653 fő) 80%-át a település. Az évek folyamatos elvándorlásról 
tesznek tanúbizonyságot, mely főként a fiatal lakosságra jellemző. Ennek eredményéül az 
átlagéletkor megemelkedett. 2017-es adatok alapján a település lakónépességének száma 109 fő 
volt, melyből 54 fő nő és 55 fő férfi volt. A település népsűrűsége: 10 fő/km2.  

A település humán infrastruktúrája 

A településen oktatási intézmény nem üzemel. Legközelebb bölcsőde a szomszédos településeken 
található, Vasváron, illetve Körmenden. Az óvodai alapellátást Körmend és Mikrotérsége Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás látja el. Az környező települések iskoláit a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ üzemelteti. A településen található egy orvosi rendelőintézet a község 
Polgármesteri Hivatalában, amely biztosítja az alapfokú egészségügyi ellátást a helyi lakosság 
számára. E mellett a szomszédos települések intézményeit tudják igénybe venni a helyi lakosok. 

A település gazdasága 

A településen 2018-ben 27 regisztrált gazdasági szervezet volt, amely a település népességét 
figyelembe véve jelentősnek mondható. Ebből 25 vállalkozás, 1 nonprofit szervezet és 1 civil 
szervezet van jelen a település gazdasági életében. Kimagasló érték, hogy ebből 10 nyugdíjas önálló 
vállalkozást üzemel. A lakosságot tekintve 15 fő őstermelőnek vallja magát. A belterület délkeleti 
oldalán állt egykor a TSZ major, mely ma fűrészüzemként működik. 

Településszerkezet 

A község fő tengelye a településen kelet-nyugati irányban áthaladó 74163 j. országos mellékút (Fő 
utca), mely biztosítja az összeköttetést a 76.sz., 86. sz. és 8. sz. főútvonalakkal. Ezen utca mentén 
található a községháza, a templom, a posta, és a művelődési ház. Az „egyutcás” szerkezetű 
település nyugati oldalán indul a Homok utca, Döröskei utca, keleti végén pedig a Csapás utca, 
Puszta utca és Mező utca hosszabb-rövidebb települést feltáró szakaszai.  

A külterület keleti részén, a település határában elsősorban a szántóterületek dominálnak. A 
szántóterületek között, illetve a közigazgatási terület északi határában nagyobb egybefüggő 
erdőterület figyelhető meg. A belterülettől északra, a község területének északnyugati határában 
különálló egységet alkotnak a település szőlőhegyei az Öreg-hegy és a Gyertyános-hegy. A község 
északi határában folyik a Csörnöc-Herpenyő-vízfolyás, melynek völgye közös a Rábával, valamint a 
Bogrács- és Ordó-patakok észak-déli irányban haladnak át a településen.   

Területhasználat 

Döbörhegy belterülete elsősorban lakóterületekből áll, melyek hagyományos falusias jelleget 
mutatnak. Az intézményi területek a Fő utca mentén alakultak ki. Ide sorolható a templom, a volt 
iskola épület, a művelődési ház, valamint a községháza és orvosi rendelő épülete. Vele szemben, a 
Fő út és Csapás utca mentén kiskereskedelmi funkció található. A beépített területek közül 
különleges funkciójú a temető területe, mely a lakott terület északi határában a Fő utcáról nyíló 
utcáról érhető el. A belterülettől délre a fűrészüzem ipari területe találhatóak. 

A döbörhegyi táj uralkodó területhasználata a szántó és az erdő. Szántóföldek a település 
belterületének környezetében, a közigazgatási terület déli felében helyezkednek el jellemzően. Az 
erdők a közigazgatási terület északi részét uralják, a déli részen kisebb elszórt foltokban vannak 
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jelen. A község szőlőhegyei az Öreg-hegy és a Gyertyános-hegy, amelyeknek jelenlegi 
területhasználata igen vegyes, szőlőtermesztés már csak néhány telken jellemző.  

Épített környezet 

A földrajzi adottságok, a település történelme határozta meg Döbörhegy beépített területeinek 
karakterét, melynek mai lakott területe egyutcás faluból fejlődött ki. A lakóterületeken a falusias 
jellegű minimális méretű előkerttel rendelkező, hagyományos földszintes, fésűs beépítés a 
jellemző, melyek általában oldalhatáron álló, az út tengelyére merőleges, hossztengelyű, 
nyeregtetős épületeket jelent falusias, illetve kertvárosias karakterrel. A földszintes oromfalas 
lakóházakhoz gyakran az épület folytatásaként melléképület csatlakozott, melyeket máig 
megőriztek. Ezen beépítések jellemzőek az egész településre, számos elemük építészeti értéket 
hordoz. A hagyományos utcaképet helyenként kertvárosias lakóépületekre jellemző stílus váltja fel. 
Több utcában (Fő utca, Iskola utca, Döröskei utca) megjelenik az 1960-70-es évek uralkodó 
építészeti eleme, a négyzetes alaprajzú, sátortetős, előkertes kockaház, illetve a felújított családi 
házak.  

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

Döbörhegy közigazgatási területét nemzetközi és országos jelentőségű természetvédelmi területek 
érintik. A közigazgatási területének északi része a Natura 2000 hálózathoz tartozik, emellett három 
ex lege védett láp is található a településen. Az országos ökológiai hálózatnak mindhárom övezete, 
valamint az MaTrT által meghatározott tájképvédelmi terület övezete is érinti a települést. 

Közlekedés 

A térség legfontosabb (a térségi központokkal gyors közúti kapcsolatot biztosító) országos útvonalai 
a 76. sz. (Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Nádasd), a 86. sz. (Rédics – Szombathely – 
Mosonmagyaróvár) II. rendű, valamint a 8. sz. (Székesfehérvár – Jánosháza - Rábafüzes) I. rendű 
főutak.  Ezek az útszakaszok a településről legrövidebb úton a 74163. j. és a 7445. j. (Molnaszecsőd 
– Katafa) országos mellékutakon keresztül érhetők el.  

A település legfontosabb útja (az országos úthálózati elemek közül az egyetlen, amely érinti és 
kiszolgálja) a 74163 j. Döbörhegy bekötő út.  

A települést csak a 6892 viszonylatjelzésű autóbusz útvonala érinti, amely Körmend – Katafa – 
Döröske útvonalon közlekedik, Az autóbusz a települést változó sűrűségben, de maximum 1 órás 
ütemben látja el. 

Közművesítés 

A település ivóvízellátását a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Körmendi Vízszolgáltatási 
Üzemmérnöksége biztosítja. A kistérség ivóvízbázisa (kút) Szarvaskend településen található, amely 
ellátja Döröske, Nagymizdó és Döbörhegy településeket is. A településen nem épült ki 
szennyvízcsatorna-hálózat, így a szennyvíz jelenleg zárt – átmeneti tározókban kerül elhelyezésre, 
ahonnan tengelyen szállítják el a szennyvíztisztító telepre. A községen belül az összegyülekező 
csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított nyílt árokhálózattal vezetik le a befogadókba, 
de néhány utcaszakaszon nem található vízelvezető árok. A villamosenergia-ellátás és a vezetékes 
gázellátás a településen biztosított, teljes kiépíthetőséggel rendelkezik. A településen a 
villamosenergia-ellátás kis- és középfeszültségű hálózatai általában légvezetékes formában épültek 
ki. A településen a gázellátás a vízellátáshoz hasonlóan valamennyi utcában kiépült. A településen 
az E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltat.  

Környezetvédelem 

A szennyvíz-csatorna hálózat egyelőre nem épült ki a településen, a háztartásokban keletkező 
szennyvizet így a lakosok sok esetben elszikkasztják. Fontos jövőbeli feladat lenne a szennyvíz-
csatorna hálózat kiépítése, ám az országos szennyvíz-csatorna hálózat fejlesztési tervek között nem 
szerepel Döbörhegy és térsége. A talajok, valamint a vizek minőségi védelme érdekében a 
mezőgazdasági művelés során az ökológiai gazdálkodási módszerek előnyben részesítése preferált. A 
település közigazgatási területén regisztrált légszennyező anyag kibocsátó üzem nem működik. 
Légszennyezés a településen átmenő forgalomból, a száraz időszakban történő mezőgazdasági 
tevékenységből származó porból, valamint az őszi avarégetésből adódhat. A községben a 
belterülettől délkeletre található fűrészüzem területéről származhat zajterhelés. Egyéb zaj a 
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településen áthaladó tehergépjárművektől származhat. A településen a kommunális hulladék 
elszállítása megoldott, a szelektív hulladékgyűjtés azonban csupán a műanyagok esetében működik. 

2. ÉRTÉK- ÉS PROBLÉMATÉRKÉP, EGYÉB BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ 
TERÜLETEK 

Az értékek és problémák konkrét területi kivetülését foglalja össze az érték és probléma térkép, 
mely a V6-es tervlapon kerül ábrázolásra.  

Az megalapozó vizsgálat eredményei alapján látható, hogy Döbörhegy egy csendes, nyugodt, falusias 
hangulatú, hagyományos utcaképpel rendelkező település. Döbörhegy értékei közétartoznak a 
szőlőhegyek és az ott található műemléki védettség alatt álló pincék, a templom, az erdőterületek, 
az érintetlen természeti környezet, az ökológiai szempontból értékes területek és vízfelületek. A 
település belterületétől délre és északkeletre szántóterületek, az keletre és északra jellemzően 
erdőterületek fekszenek.  

Az épített környezet konfliktusai elsősorban a csökkenő lakosságszámból, és az üresen maradó 
épületállományból adódnak. A település szerkezetét jelentősen befolyásolta tovább, hogy a 
település beépített belterülete nyugati irányban közvetlenül érintkezik Szarvaskend közigazgatási 
területével. A helyi közúthálózat karbantartása nehézkes, az utak többsége burkolatlan, vagy 
nagyon leromlott állapotú burkolattal bíró, keskeny útszakasz. Döbörhegy területét nem érinti az 
országos vasúthálózat. A településhez legközelebb eső vasúti megállóhely Körmenden és Vasváron 
található. 

3. A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ 
KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 termőföldek 

 kedvező táji adottságok 

 népi építészet értékes épületei 

 nyugodt környezet 

 társadalmi homogenitás 

 

 közösségi közlekedéssel nehezen 

megközelíthetők 

 kiépítetlen gazdasági infrastruktúra 

 monokulturális szántóföldi művelés, 

egybefüggő parcellákon 

 idősek gondozására szolgáló létesítmény 

hiánya 

 leromló épített értékek 

 hiányzó intézményi alapellátás 

 forráshiány bizonyos önkormányzati 

fejlesztésekhez 

 kihasználatlan lakásállomány 

 szennyvízelvezetés hiánya 

 sportöltöző kihasználatlansága 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 falusi turizmus erősítése 

 építészeti örökségek turisztikai 

szempontból történő bevonása  

 kiemelkedő természeti adottságok 

 mezőgazdaság fejlesztése 

 megújuló energiák használatának 

térnyerése 

 épített értékek felújítása, hasznosítása 

 együttműködés szomszédos 

önkormányzatokkal 

 elvándorlás 

 csökkenő népesség, további elöregedés 

 turisztikai adottságok további 

kiaknázatlansága 

 meglévő építészeti értékek további 

romlása 
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 helyi mezőgazdasági tevékenységre 

épülő önkormányzati fejlesztések  

 

 

4. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

4.1. ELTÉRŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI EGYSÉGEK  

Döbörhegy település eltérő településszerkezeti egységeinek leírását a 7. Településszerkezet és a 
területhasználat vizsgálat, valamint a 8. Épített környezet vizsgálata című fejezetek tartalmazzák. 
E településrészek kialakult szerkezetüket tekintve jól elkülöníthetők, azonban beépítési módjukat 
és épületállományukat tekintve nehezen választhatók külön. 

4.2. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 

A községben lehatárolható szegregátum területéről nem áll rendelkezésre információ.  
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MELLÉKLETEK 

VÉLEMÉNYEZŐK 

TOVÁBBI 

ELJÁRÁSBAN 

RÉSZT KÍVÁN 

VENNI 

TOVÁBBI 

ELJÁRÁSBAN 

NEM KÍVÁN 

RÉSZT VENNI 

MEGJEGYZÉS 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

1. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal Állami 

Főépítész 
X  

Nyilatkozik arról, hogy a teljes eljárásban részt kíván venni, az egyeztetési anyagokat papír 

alapon és elektronikus formában is kéri megküldeni. 

2. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi 

és Környezetvédelmi 
Főosztály 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 

Osztály 

X  
Nyilatkozik arról, hogy levegő tisztaság, zajvédelmi, táj és természetvédelmi szempontból mit 

érdemes figyelembe venni. A egyeztetés  eljárás további szakaszában részt kíván venni. 

3. 
Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság X  Az egyeztetés eljárás további szakaszában részt kíván venni. 

4. 
Vas Megyei Katasztrófa 

Védelmi Igazgatóság X  

Az eljárás további szakaszában is részt kíván venni.  

Vízügyi - vízvédelmi hatósági követelmények: 

 Nagyvízi meder övezete – Vízfolyások parti sávja: A község közigazgatási területe a 

Rába folyó nagyvízi medrét érinti. A nagyvízi meder kijelölése a Nyugat – dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 5648-4/17/2008. 

számú határozattal történt. A település területén húzódik a Rába folyó, Bogrács 

patak. Kezelőjük a Nyugat – dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, 

Vörösmarty utca 2.). 

 Rendszeresen belvízjárta terület: A terület belvízzel nem veszélyeztetett. 

Döbörhegy térségében rendszeresen belvíz járta területről a hatóságnak nincs 

tudomása. 

 Felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület: Döbörhegy közigazgatási 

területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. Korm. rendelet 2. sz. 

mellékletének 1. pontja és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
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területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

alapján felszín alatti víz szempontjából az érzékeny területek közé tartozik. A község 

közigazgatási területét a vízbázis védőterülete nem érinti. 

 Vízgyűjtő-gazdálkodási terület: A község a Rába folyó vízgyűjtő területén fekszik. A 

Rába folyó vízgyűjtő-gazdálkodási terve 2015 évben elfogadásra került.  

 Ivóvíz ellátás – szennyvíz elvezetés: Új vezetékek építését régi vezetékek kiváltását 

vízjogi engedély alapján lehet elvégezni. A vízjogi engedélykérelem mellékleteként 

benyújtott terveknek meg kell felelniük a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. sz. 

mellékletében foglalt előírásoknak. 

 Csapadékvíz elvezetés: A meglevő rendszereket célszerű felülvizsgálni, és a 

megvalósult állapotot tükröző tervek 

alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt vagy annak módosítását kérni. 

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az alábbi véleményt adja: A településrendezési eszközök 

tervezett módosításának megvalósítása során a vizek mennyiségi védelmére vonatkozóan 

nem várható jelentős környezeti hatás.  

6. 
Országos Vízügyi 

Főigazgatóság    

7.  
Nyugat-Dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság X  

A településrendezési tervet érintő eljárásban, a továbbiakban is részt kíván venni. 
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, vízgazdálkodási szempontból az alábbi véleményt 
adja: 

 Településfejlesztési koncepció készítése során az alábbi vízgazdálkodási tárgyú 

jogszabályokra kell figyelemmel lenni, és betartani az azokban foglaltakat: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
- 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, 
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a 
folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról, 
- 30/2008.(XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki 
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szabályokról, 
- 147/2010.(IV.29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról, 
- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról. 

 Különálló vízgazdálkodási fejezetben kell foglalkozni az alábbiakkal: 

- Hidrológiai állapot (meteorológiai, domborzat) 
- Felszíni és felszín alatti vizek 
- Vízkárelhárítás (vízrendezés, árvízvédelem, vízhasznosítás) 
- Víziközművek (vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, csapadékvíz elvezetés) 
- Egyéb vízgazdálkodási létesítmények 

 A csapadékvíz-elvezető rendszert úgy kell kiépíteni, hogy a vizek kártétel nélküli 

elvezetése biztosított legyen. A fejlesztési területek csapadékvíz-elvezető rendszerét 

a meglévőre csak abban az esetben lehet rákötni, ha a meglévő rendszer a 

megnövekedett vízmennyiséget kiöntésmentesen vezeti a közcélú befogadóba. 

 A vízfolyások, víztározók területét azok parti sávjait, valamint a szennyvíztisztító 

telepek területét vízgazdálkodási (V) területként kell feltüntetni. 

 A hullámtér és nyílt ártér övezetére vonatkozó terület-felhasználási módokat a 

jogszabályokban és a megyei irányelvekben előírtak szerint kérjük alkalmazni. 

A közműfejlesztési javaslat kiegészítéseként megjegyezzük, hogy ráköthetőség 

szempontjából iránymutató a 2011. évi CCIX. törvény. 

8. 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
X  Az egyeztetési eljárás további szakaszában részt kíván venni. 

9. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 

Főosztály 

X  

A tervek és dokumentációk kidolgozása kapcsán felhívja figyelmet az alábbi témakörök részletes 

kifejtésére: 

 ivóvízellátás 

 szennyvízgyűjtés, kezelés 

 szilárd hulladékgyűjtés, kezelés 

 felszíni és felszín alatti vizek védelme 

 csapadékvíz-elvezetés, stb. 
Tájékoztat, hogy Hatóságának adatszolgáltatói kötelezettsége nincsen, másrészt a 
nyilvántartásában sem szerepel olyan adat, melyet a koncepció elkészítéséhez a témakörben 
rendelkezésükre bocsáthatna.  Egyúttal jelzi, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván 
venni.  
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10. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Országos Közúti és 
Hajózási főosztály 

 X Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz, az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 

11. 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

Közlekedéspolitikáért 
Felelős Államtitkárság 

   

12. 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Közlekedési 
Hatóság Légügyi Hivatal 

Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 

 X 

Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket nem fogalmaz meg. A rendezési 

feladat ellátásához szükséges adatot nem tart indokoltnak szolgáltatni. Döbörhegy Község az 

állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel közvetlenül nem, de közvetve 

érintett. Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 

13. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési És 
Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési 
Osztály, 

Útügyi Osztály 

X  
A tárgyi településrendezési feladat további véleményezési eljárásában a Hatóság részt kíván 

venni, a tájékoztatást elektronikus formában kéri.  

14. 

Miniszterelnökség 
Építészeti és Építésügyi 
helyettes Államtitkár 

X  
Az eljárás további szakaszában részt kíván venni, a véleményezési dokumentációt 

elektronikus formátumban kérik. 

15. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya 

X  
Az eljárásban a továbbiakban is részt kíván venni, az egyeztetési anyagokat elektronikus 

formában kéri megküldeni.  

16. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztály 

X  Lásd. 24. pont 



DÖBÖRHEGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS  83  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

 

17.a. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi 

Főosztály Erdészeti 
Osztály 

X  

Döbörhegy község erdőtervezett területe jelenleg: 397,67 ha, az alábbi megoszlás szerint. A 

hatóság jelzi azonban, hogy az erdőtelepítésre javasolt terület lehatárolása rugalmasan 

kezelendő, ugyanis csak erdőtelepítésre konkrét megjelölt területek esetében a tulajdonosi 

szándék eltérő is lehet, ami esetenként a földhasználó nem kívánt korlátozását, és ezzel 

együtt kárenyhítési igényét vonhatja maga után. 

Célszerűnek tartja a mezőgazdasági területek esetén is, az előbbiek fordítottjaként, a 

reziliens értelmezést. Adott településen az erdőterület területfelhasználási egységnek 95%-

ban meg kell egyeznie az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területtel. A 

véleményezési eljárás során a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek. Az eljárás további 

szakaszában az erdészeti hatóság részt kíván venni, és a véleményezési dokumentációt 

kizárólag elektronikus úton kéri megküldeni (a 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés 

ac) pontja alapján, mint elektronikus ügyintézésre köteles szervezet). 

17.b. 
Nemzeti Földügyi 

Központ X  Adatszolgáltatását megküldte. 

18. 
Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Hivatala  X 

A település közigazgatási területén a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 3/5. sz. melléklete és a 19. § (1) 

bekezdés 13. pontja szerinti honvédelmi és katonai célú terület övezetébe tartozó honvédelmi 

rendeltetésű ingatlant nem tart nyilván. Nyilatkozik, hogy a további véleményezési 

eljárásban nem kíván részt venni. 

19. 
Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság    

20. 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi 

Főosztálya Bányászati 
Osztály 

 X 

Tájékoztat, hogy Döbörhegy területén jelenleg működő bánya, megkutatott ismert 

ásványvagyon nincs. A Bányafelügyelet a véleményezési eljárás további szakaszában nem 

kíván részt venni. 

21. 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
X  

Indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók az előkészítésben részt 
vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési rendje szempontjából 
terveiket, és ezek várható lefolyását.  
A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai 
ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők számára. „A Módszertani útmutató a 
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
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településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő elektronikus hírközlési 
szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara 
honlapján is hozzáférhető. Továbbá hogy folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési 
Program" megvalósítása melyhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések megvalósításának 
biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök készítését, módosításait is. Kéri, hogy 
a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére véleményezésre megküldeni, 
iktatószámuk válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek 
csatolásával (papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve). 

22. 
Országos Atomenergia 

Hivatal    

23. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 

Főosztály 

 X 

A község területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 
BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 
Fentiekre való tekintettel az eljárás további szakaszában a BFKH nem kíván részt venni. 
BFKH felhívja a figyelmet a 314/2012. Korm. rendelet 28/B. §-ra és a 2/2005. Korm. 
rendelet 4. § (2a) bekezdésére, melyek szerint: 
„4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre 

vonatkozó nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek 

érintettségének vizsgálata céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll 

fenn, a döntéshez Budapest Főváros Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni. 

28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre 

vonatkozó nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek 

érintettségének vizsgálata céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek 

érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát 

nem szükséges megkeresni.” 

KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK 

24. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Élelmiszerbiztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi 
Főosztálya Növény- és 
Talajvédelmi Osztálya 

X  
Tájékoztat, hogy a további eljárásban részt kíván venni, az elkészült környezeti értékelést 

kérik megküldeni. 

27. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Örökségvédelmi Osztály 
X  

Tájékoztat, hogy a további eljárásban részt kíván venni, az elkészült környezeti értékelést 

kérik megküldeni. 
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28. 
Nemzeti 

Népegészségügyi Központ X  

A környezeti értékelés kidolgozása során szíveskedjenek kitérni a település közigazgatási 

területén gyakorolt gazdasági tevékenységek jellemzésére, azon belül a veszélyes anyagokkal, 

veszélyes keverékekkel történő tevékenységre. Javasolja ennek kifejtését a 2. 

Helyzetérétkelés – Településszerkezet, területhasználat fejezeti ponton belül külön alpontban 

ismertetni. Továbbiakban, amennyiben a község településrendezési eszközeinek kidolgozása 

összefüggésben van a gazdasági/ipari tevékenység előmozdításával, jelenlegi helyzetének 

fejlesztésével, abban az esetben az újonnan tervezett vagy a helyzetértékelésben jellemzett 

különös tekintettel a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel való – tevékenységben 

várható változásokat ugyancsak kifejteni szíveskedjenek a tematika szerinti 3., 4. fejezeti 

pontokban.  

Tájékoztat, hogy az eljárás további szakaszában a Nemzeti Népegészségügyi Központ részt 

kíván venni.  

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 

29. 
Molnaszecsőd Község 

Önkormányzata 
   

30. 
Egyházashollós Község 

Önkormányzata 
   

31. 
Vasvár Város 

Önkormányzata 
   

32. 
Gersekarát Község 

Önkormányzata 
   

33. 
Halastó Község 
Önkormányzata 

   

34. 
Szarvaskend Község 

Önkormányzata 
   

35. 
Döröske Község 
Önkormányzata 

   

 


