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Máriakálnok község Önkormányzat Képviselő – testületének 
................. rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 3/2000.(II.16.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról 
 
 
Máriakálnok község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. 
mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A helyi építési szabályzatról szóló 3/2000.(II.16.) sz. ÖKT. rendelet (továbbiakban: Rendelet.) 1.§ 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. 
 
A rendelet mellékletei: 
 
a) SZ-J1 jelű Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (Beépített, illetve beépítésre szánt központi 

terület) című, Rp.I.150-22 munkaszámú terv (továbbiakban SZ-J1 terv) 
b) SZ-J2 jelű Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (Malom-dűlő) című, Rp.I.150-19 

munkaszámú terv, (továbbiakban SZ-J2 terv) 
c) SZ-J3 jelű Szabályozási és övezeti helyszínrajz III. (Aranyos-sziget) című, Rp.I.150-27 

munkaszámú terv, (továbbiakban SZ-J3 terv) 
d) az SZ-J4 jelű Szabályozási és övezeti helyszínrajz (Beépítésre nem szánt terület), Rp.I.150-22 

munkaszámú terv, (továbbiakban SZ-J4 terv) 
 

 
2. § 
 

A Rendelet 6.§.4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

4) Falusias lakóterületen az új kialakítású lakó telektömbökben egy telek átlagos maximális 
szélessége nem lehet nagyobb az övezetre előírt átlagos legkisebb telekszélesség 
másfélszeresénél. 



 

 

 
3. § 
 

A Rendelet 20.§.3) bekezdés e) pontjának táblázata kiegészül az alábbi oszloppal: 
 

Övezeti jel                                      Lke4 SZ   30/50 
         6,5  -/-/ 1500 

   
 
Beépíthetőség 

legnagyobb 
beépítettség 

 
30% 

 legkisebb zöldfelület  
50% 

 
Épület 

legnagyobb 
építmény-magasság 

 
6,5 m 

legkisebb  szélesség - 
kialakítható mélység - 
telekméretek telekméret 1500 m2 
 
Az építési hely 

elhelyezkedése  
előkert 
oldalkert 
hátsókert 

szabadon álló 
5,0 m 
5,0 m 
5,0 m 

 
 
4. § 
 

A Rendelet 20.§.3) bekezdése kiegészül az alábbi i., ponttal: 
 

i., A kertvárosi lakóterületen lévő telektömbök közforgalmi kiszolgáló úttal határolt saroktelkei és 
az ezekkel szomszédos legfeljebb további két telek az SZ-J3 terven jelölttől eltérő mérettel és 
módon is alakíthatók az alábbiak szerint: 
A telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telek területe érje el a 400 m2-es 
területnagyságot akár csak a saroktelek, vagy a vele szomszédos egy, vagy az azzal szomszédos 
telek telekalakításba való bevonásával is 

 
 
5. § 

 
A Rendelet 20.§.3) bekezdése kiegészül az alábbi j., ponttal: 
 
j., A kertvárosias lakóterületen a telkek korlátozás nélkül összevonhatók. 
 
 

6. § 
 

A Rendelet 20.§.3) bekezdése kiegészül az alábbi b., pontja az alábbiak szerint változik: 
 
1) b., Az Lke2 és az Lke4 jelű építési övezetekben telkenként, főépületként egy darab 
egylakásos vagy egy darab kétlakásos lakóépület építhető, egyéb épület nem helyezhető el. 
 



 

 

 
7. § 
 
 

Záró rendelkezések 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.  
 
 
Kihirdetési záradék: 
Ezt a rendeletet Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …. napján megtartott 
ülésén fogadta el.  
A kihirdetés napja: …. 

 
 

 
Dr. Tóásóné Gáspár Emma          dr. Csanádi Viktória 
   polgármester        jegyző 
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1. ELŐZMÉNYEK 
 
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos helyi építési szabályzatát 
3/2000.(II.16.) sz. ÖKT. rendeletével állapította meg. A helyi építési szabályzat azóta több 
alkalommal módosításra került. 
A partnerségi egyeztetés szabályait Máriakálnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
4/2017 (II.20.) önkormányzati rendelettel állapította meg. 
 
1.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA  
 
Máriakálnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az aranyosszigeti településrészre 
vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítását határozta el.  
Máriakálnok község önkormányzatához az aranyosszigeti településrész kertvárosiasan beépíthető 
területzónájára vonatkozóan tulajdonosi kérelem érkezett. A kérelem szerint a tulajdonosok a 
kertvárosias lakóterület egy kis területegységére vonatkozóan változtatatni szeretnének a 
telekalakítási és beépítési paramétereken.  
A kérelemben javasolt módosításokat az önkormányzat megismerte, elfogadta és ennek érdekében 
a rendezési tervének módosítási folyamatot elindította. 
 
1.2. A TERVEZÉSI FELADATOK ISMERTETÉSE 
 
Módosítási feladatok: 
 

1. A telekalakítás szabályainál a HÉSZ 6.§ (4) bekezdése a kialakítható telkek átlagos, 
maximális szélességét az övezetre előírt, átlagos legkisebb szélesség másfélszeresében 
határozta meg. A módosítás célja ennek a kötöttségnek a feloldása a kertvárosias 
lakóterületen.. 
 

2. A sarok telkeknél – a beláthatóság biztosítása érdekében – a sarkok „letörésével”kerülnek 
kialakításra a telkek. Ennek következményeként viszont a telekalakításra vonatkozó 
paraméterek (szélesség, mélység) betartása több helyen is nagyon korlátozott. A hatályos 
HÉSZ a falusias beépítésű lakóterületeknél – 15.§ (1) c) pontjában – lehetőséget biztosít a 
sarok telkeknek a tömbre vonatkozó telekalakítási előírásoktól való eltérésre. Jelen 
módosítás során megvizsgáljuk, hogy a saroktelkekre vonatkozó előírások kertvárosias 
beépítésű területek vonatkozó kiterjeszthetőségét. 

 
3. A hatályos HÉSZ 15.§ (4) bekezdése a falusias beépítésű lakóterületeknél lehetőséget 

biztosít fekvő telkek kialakítására. Jelen módosítás során megvizsgáljuk, hogy a 
kertvárosias beépítésű területeken milyen feltételekkel lehetséges fekvőtelkek kialakítása. 
 

4. A módosítással érintett területet délről az 1520 és 1520 hrsz-ú természetközeli területek 
határolják. A hatályos terv szerint az aranyosszigeti településrészről az Lu2 jelű kiszolgáló 
út egy szakasza is bevezetésre került a természetközeli területek felé. Ez a bevezetés 
szükségtelen, jelen módosítás során törlésre kerül 
 

5. A 4. pontban jelölt útkapcsolat megszüntetésével, a törlésre kerülő út környezetében a 
telekalakítást módosítani szükséges. Jelen módosítás során megvizsgáljuk, hogy a 
módosítással érintett tömbben lehetséges-e nagyobb, akár 1500 m2-es telkek alakítása 
szabadon álló beépítési móddal. 
 

6. A hatályos HÉSZ az Lke2 jelű építési övezetben telkenként, főépítményként egy darab, 
egylakásos lakóházat engedélyez. Jelen módosítás során vizsgáljuk, hogy milyen 
feltételekkel lehetséges telkenként, főépítményként egy darab kétlakásos beépítést 
engedélyezni. 
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A módosítási feladatok az SZ-J3 jelű aranyosszigeti településrészre vonatkozó szabályozási 
tervlapot és a helyi építési szabályzatot érintik. 
 
 
2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

 
Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelel,  
(A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 
 a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
 b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új 
munkahely megteremtését biztosítja, 
 c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.) 
 az egyeztetési folyamat az egyszerűsített eljárás szabályai szerint, a véleményezési szakasszal 
indul. 
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3. TERÜLETRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
3.1 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  
 
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket 
érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
törvény 19/A. §-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelniük a magasabb 
szintű terv célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy a települési szintű 
terveknek meg kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a területrendezési 
tervnek. 
 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 
 

Az Országos területrendezési tervben Máriakálnok térségét érintő vonalas elemek:  
 

 
 

 
 

 
 

Máriakálnok község közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák 
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Az OTrT Máriakálnokot érintő övezetei: 
 

 
Erdők övezete 

 
Kiváló szántók övezete 

 

 
Ökológiai hálózat övezete  
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 

 

 
Tájképvédelmi terület övezete 

 

 
Vízminőség védelmi területek övezete 
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Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2020-ban a közgyűlés 
- a 15/2020 (V.5.) számú határozatával, illetve 
- az 5/2020 (V.5.) számú rendeletével hagyta jóvá.   

A megyei területrendezési terv 2020. május 15-től hatályos. 
A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó 
térszerkezeti és övezeti besorolásait. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Mosonmagyaróvár 
közigazgatási területét a település területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
 
- települési térség  
- mezőgazdasági  
- erdőgazdálkodási térség 
- vízgazdálkodási térség 
 
Vonalas létesítmények, melyek érintik a várost, illetve annak környékét: 
- nagysebességű vasútvonal  
- gyorsforgalmi út  
- térségi kerékpárút hálózat eleme  
- nemzetközi szénhidrogén szállító vezeték  
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Térségi szerkezeti tervből 
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A megyei tervi övezetek közül az alábbiak érintik Máriakálnok község területét: 
 

- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 

- Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
- Natura 2000 területek övezete 
- Árvízi kockázatkezelési területek övezete 
- Nap és szélerőmű telepítésének korlátozásával érintett terület övezete 
- Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
- Tájképvédelmi terület övezete 
- Vízminőség védelmi terület övezete 
- Nagyvízi meder területének övezete 
- Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések  
- Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete 

 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete  
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Nap és szélerőmű telepítésének korlátozásával érintett terület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Tájképvédelmi terület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Vízminőség védelmi terület övezete 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Árvízi kockázatkezelési területek övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Natura 2000 területek övezete 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Nagyvízi meder területének övezete 

 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete 
 
 
A tervezett módosítások nem térszerkezeti jelentőségűek, a területrendezési tervekkel irreleváns. 
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4. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK, A HATÁLYOS ÉS MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 

BEMUTATÁSA 
 
1. A telekalakítás szabályainál a hatályos HÉSZ 6.§ (4) bekezdése a kialakítható telkek átlagos, 

maximális szélességét az övezetre előírt, átlagos legkisebb szélesség másfélszeresében 
határozta meg. A módosítás célja ennek a kötöttségnek a feloldása az aranyosszigeti 
településrészen a kertvárosias építési övezetekben. 

 
Az 1. módosítási pont a helyi építési szabályzatot érinti. 
 
Máriakálnok Aranyossziget településrészen a kertvárosias lakóterületen felmerült annak 
igénye, hogy több telek is összevonásra kerülhessen, nagyobb telkeken, kevésbé intenzív 
beépítés alakulhasson ki. A község támogatja a tulajdonosok kérését, ezért a 6.§ 4) bekezdése 
úgy módosul, hogy a benne szereplő előírás csak a falusias lakóterületre vonatkozik. A 
kertvárosias lakóterület építési előírásai közé bekerül, hogy a kertvárosias lakóterület 
övezeteiben a telkek korlátozás nélkül összevonhatók. 

 
2. A sarok telkeknél – a beláthatóság biztosítása érdekében – a sarkok „letörésével”kerülnek 

kialakításra a telkek. Ennek következményeként viszont a telekalakításra vonatkozó 
paraméterek (szélesség, mélység) betartása több helyen is nagyon korlátozott. A hatályos 
HÉSZ a falusias beépítésű lakóterületeknél – 15.§ (1) c) pontjában – lehetőséget biztosít a 
sarok telkeknek a tömbre vonatkozó telekalakítási előírásoktól való eltérésre. Jelen módosítás 
során megvizsgáljuk, hogy a saroktelkekre vonatkozó előírások kertvárosias beépítésű 
területek vonatkozó kiterjeszthetőségét. 

 
A 2. módosítási pont a helyi építési szabályzatot érinti. 
 
A helyi építési szabályzat saroktelekre vonatkozó előírásai kiterjesztésre kerülnek a kertvárosi 
lakóterület övezeteire is. az alábbiak szerint: 
 
A kertvárosi lakóterületen lévő telektömbök közforgalmi kiszolgáló úttal határolt saroktelkei 
és az ezekkel szomszédos legfeljebb további két telek az SZ-J3 terven jelölttől eltérő mérettel 
és módon is alakíthatók az alábbiak szerint: 
A telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telek területe érje el a 400 m2-es 
területnagyságot akár csak a saroktelek, vagy a vele szomszédos egy, vagy az azzal 
szomszédos telek telekalakításba való bevonásával is 
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3. A hatályos HÉSZ 15.§ (4) bekezdése a falusias beépítésű lakóterületeknél lehetőséget biztosít 

fekvő telkek kialakítására. Jelen módosítás során megvizsgáljuk, hogy a kertvárosias beépítésű 
területeken milyen feltételekkel lehetséges fekvőtelkek kialakítása. 
 

4. A módosítással érintett területet délről az 1520 és 1520 hrsz-ú természetközeli területek 
határolják. A hatályos terv szerint az aranyosszigeti településrészről az Lu2 jelű kiszolgáló út 
egy szakasza is bevezetésre került a természetközeli területek felé. Ez a bevezetés 
szükségtelen, jelen módosítás során törlésre kerül. 

 
5. A 4. pontban jelölt útkapcsolat megszüntetésével a törlésre kerülő út környezetében a 

telekalakítást módosítani szükséges. Jelen módosítás során megvizsgáljuk, hogy a 
módosítással érintett tömbben lehetséges-e nagyobb, akár 1500 m2-es telkek alakítása 
szabadon álló beépítési móddal. 

 
A 3. 4. és az 5. módosítási pontok a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet is 
érintik. 
 
Az 1520 és az 1521 hrsz-ú védett területek a település irányából jelenleg a Wass Albert utca 
felől megközelíthetők, ezen a település nem kíván változtatni. 
Jelen módosítás során az az aranyosszigeti kertvárosi területek felől vezető az Lu2 jelű út 
védett terület felé bevezető kis szakasza törlésre kerül. 
 

 
Forrás:e-közmű 
 

 
 

 
 

Természet közeli területek 

Wass Albert utca 

Aranyosszigeti kertvárosias 
lakóterületek 

1520, 1521 hrsz 
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A hatályos szabályozási terv a módosítással érintett területet Lke1 jelű övezetbe sorolta. Az 
Lke1 övezetben a hatályos terv szerint 480m2 es telkeket lehet alakítani, az épületeket 
oldalhatáron álló beépítési móddal lehet elhelyezni. 
A módosítás során, az SZ-J3 jelű szabályozási terven módosítással érintett területen egy új, 
Lke4 jelű övezet jön létre. Az Lke4 jelű építési övezetben a tulajdonosok kérésére, a 
kialakítandó telek legkisebb mérete 1500m2 lesz, az épületeket szabadon álló beépítési móddal 
lehet elhelyezni. 
Az önkormányzat ebben az esetben is támogatta a tulajdonosok kérést, hiszen ezzel a 
módosítással a természetközeli területekhez legközelebb eső kertvárosias övezetben csak 
néhány épület kerül elhelyezésre, a beépítés intenzitása a többi kertvárosias lakóterülethez 
képest jelentősen csökken.  

 
A helyi építési szabályzat 20.§ 3) bekezdése kiegészül az Lke4 jelű kertvárosias lakóterület 
övezeti előírásaival. 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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6. A hatályos HÉSZ az Lke2 jelű építési övezetben telkenként, főépítményként egy darab, 
egylakásos lakóházat engedélyez. Jelen módosítás során vizsgáljuk, hogy milyen feltételekkel 
lehetséges telkenként, főépítményként egy darab kétlakásos beépítést engedélyezni. 

 
A 6. módosítási pont a helyi építési szabályzatot érinti 

 
Az Lke1 jelű övezetben a hatályos helyi építési szabályzat előírásai megengedik, hogy 
telkenként, főépületként 1 darab kétlakásos lakóépület kerüljön elhelyezésre. A tulajdonosok 
részéről felmerült a szándék, hogy ezt az előírást terjesszük ki az Lke2 jelű építési övezetre is 
annak érdekében, hogy egyforma építési jogok illessék meg az aranyosszigeti kertvárosias 
lakóterületen építkezni kívánókat. Az újonnan létrejövő Lke4 jelű övezetben az előírt, 
kialakítandó, 1500 m2 es telekterület is lehetőséget biztosít arra, hogy telkenként két lakás 
épülhessen. 
 
Jelen módosítás során az Lke2 és az Lke4 jelű építési övezetekben a tulajdonosok kérésére 
módosulnak a helyi építési szabályzat előírásai az alábbiak szerint: 
 
Az Lke2 és az Lke4 jelű építési övezetekben telkenként, főépületként egy darab egylakásos 
vagy egy darab kétlakásos lakóépület építhető, egyéb épület nem helyezhető el. 

 
 
 
5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 
1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) b ) pontja szerint: 
 
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e 
törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet” 
 
Jelen településrendezési módosítás során nem történik újonnan beépítésre szánt területek 
kijelölése, nem szükséges biológiai aktivitás érték számítást végezni. 
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6. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 
Korábban Máriakálnok község Aranyossziget településrészének szabadidős célú fejlesztését 
határozta el. Az elképzelések szerint a „területen termálvízre alapozott, nagytérségi vonzású, magas 
színvonalú kiszolgálást és ellátást biztosító létesítmények és a hozzájuk kapcsolódó zöldfelületek 
kaphatnak helyet. 
A területen sport, fürdő, szálláshely-szolgáltató, kereskedelmi, vendéglátó épületek és mindezen 
létesítmények működtetői számára lakások építhetők. A hatályos településrendezési terv az egyes 
funkciók számára külön övezetek kialakítását javasolta: 

 Nagy tömegforgalmú építmények zónája (termál centrum) 
 Kiszolgáló és szolgáltató építmények zónája (kereskedelem, szolgáltatás) 
 Lakóterületek zónája (kertvárosi lakóterületek) 
 Be nem építhető terület (természet közeli területek) 

 
Az Aranyos-szigeti fejlesztési területet érintően Máriakálnok Önkormányzatának Képviselő-
testülete 9/2000.(II.15.) ÖKT határozatában döntött az Aranyos-szigeten tervezett, termálvízre 
alapozott, regionális vonzáskörű üdülő- szabadidőközpont településszerkezeti tervi rögzítéséről. 
A 2000-ben elkészült terveket a Képviselő testület 40/2019 (V.27.) határozatával módosította. 
A termálcentrum és a hozzá kapcsolódó kertvárosias lakóterület beépíthetőségének feltételeit, 
szabályait a Képviselő testület a 10/2019.(V.31.) ÖKT rendeletében fogalmazta meg. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből    (40/2019 (V.27.) 
 
A hatályos településszerkezeti terv nem módosul. 
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6.1 BEÉPÍTÉSI TERV 
 
A 2019-ben készült beépítési terv jelen szabályozási tervi módisítások miatt kis mértékben 
módosult. 
 

 
Kivonat az Aranyosszigeti  beépítési javaslatból   /Regioplan Kft./ 
 

 
Kivonat a jelen módosítással érintett beépítési javaslatból   /Regioplan Kft./ 
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6.2 TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS, ZÖLDFELÜLETEK 
 
A tervezett módosításnak tájrendezési, környezetalakítási, zöldfelület-rendezési vonzatai 
nincsenek. 
 
6.2.1. Jelenlegi állapot 
 
Az érintett terület Máriakálnok és Mosonmagyaróvár közigazgatási határán fekszik. Jellemző 
használati módja mezőgazdasági, zömében gyepterület. 
A Szigetközi Tájvédelmi Körzet részét képezik a Mosonmagyaróvár igazgatási területén lévő, de a 
tervezési területtel közvetlenül határos erdőterületek, a keleti határt jelentő 064/3 hrsz-ú 
erdőterület, illetve a tervezett hasznosítás által igénybe veendő területként jelölt, magántulajdonban 
lévő 1515, 1517, 1519, 1521 hrsz-ú gyep (legelő), 1516, 1518 hrsz-ú kivett (beépítetlen terület), 
1520 hrsz-ú kivett (anyaggödör), 061 hrsz-ú kivett (út) művelési ágakban nyilvántartott területek. 
 
Az Aranyos-szigeti fejlesztési területen található termálkút 540 l/perc vízhozammal 50,1°C-os 
felszíni hőmérsékletű vizet képes szolgáltatni. 
 
6.2.2. A tervezési területet érintő külső tájhasználati tényezők 
 
Kedvező táji, természeti környezetet biztosít a tervezett területfelhasználásnak a szomszédos 
erdőterület. Az erdők kezelője a Kisalföldi Erdőgazdaság RT, elsődleges rendeltetésük szerint 
védett erdők, mert a Szigetközi TK-be tartoznak. 
Az erdők 80-%-a keménylombos állomány: kőris, kevés tölgy, akác, mintegy 20%-uk lágy lombos 
fafaj: nemes nyár, hazai nyár. 
A tervezési területet olyan külső hatások nem érik, amelyek a megfogalmazott célt 
megvalósíthatatlanná tennék. (A terület kívül esik a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító és a 
rádióállomás védőterületén.) 
 
6.2.3. A tervezett beépítés területhasználat, a zöldfelület alakítás jellemzői 
 
Az Aranyos-szigeti fejlesztési területen termálvízre alapozott, nagytérségi vonzású, magas 
színvonalú kiszolgálást és ellátást biztosító létesítmény alakítanak ki és ehhez fog kapcsolódni a 
kertvárosias lakóterület. 
Az Aranyos-szigeti fejlesztési területen fürdő, kereskedelmi, vendéglátó és lakóépületek építhetők. 
A fejlesztési területen egyedi telkes kertvárosias beépítés alakul ki. Ez azt jelenti, hogy magas a 
zöldfelületi arány. 
 
6.2.4. A fejlesztési terület zöldfelületének várható használata 
 
A táji, természeti adottságok két részre bontandók. A tervezési területen kívül a közvetlen 
szomszédságban lévő erdőterületek a látogatók egy részének napi, rövidebb idejű tartózkodását 
képesek fogadni a természetvédelmi és erdészeti kezelőkkel egyeztetett módon. 
Az erdőterületen kívül a Mosoni-Duna és a lovasbázisok szélesítik a termálcentrumon kívüli, a táji, 
természeti adottságokra alapuló, azokat használó szabadidő eltöltési lehetőségeket. 
A fejlesztési területen belül biztosított a terület laza beépítése és a zöldfelületek egységes, 
szakszerű kialakításával és fenntartásával a létesítmények kedvező természeti, kertvárosias 
környezete. 
 
6.2.5. Tájhasználati megkötések 
 
A zöldterületek kialakítása során a Natura 2000 területen, ill. azzal szomszédos 100 m széles 
sávban kizárólag őshonos fa- és cserjefajokat lehet alkalmazni. Ezek a következők: magas kőris, 
kocsányos tölgy, fehér fűz, fekete és fehér nyár. Nem őshonos fák és díszcserjék ültetése ezen a 
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területen nem engedélyezhető. A beruházás során kialakult földfelszínek gyepesítése esetén csak 
őshonos, a területre jellemző fűféléket lehet alkalmazni (üde talajokon veres csenkesz, réti 
csenkesz, mocsári ecsetpázsit, száraz talajokon sudár rozsnok, pusztai csenkesz). 
A tervezett kertvárosias beépítésű területen az épületek magassága legfeljebb 6,5 m lehet, ez 
földszint + tetőtér, vagy két szint kialakítását teszi lehetővé. 
 
6.2.6. Az Aranyos-szigeti fejlesztési terület tájhasználati korlátjai 
 
A módosítással érintett területre vonatkozó tájvédelmi korlátozásokat már a ma hatályos, ide 
vonatkozó Rp.I.150-12 munkaszámú településrendezési terv már rögzítette:   
„A területfelhasználás korlátai a NATURA 2000 védettségű területek közelségéből adódnak. 
A NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció készítésének idején a Szigetközi Tájvédelmi Körzet 
részeként ma is védett területek egyúttal a NATURA 2000 európai jelentőségű védett területek 
közé is tartoztak.  A 14/2010 (V.11.) KvVM. rendelet módosította a NATURA 2000 területek 
körét, így a tervezett beépítéssel közvetlenül érintett területek kikerültek ebből a védettségi 
kategóriából. Ugyanakkor a hatásbecslő dokumentációban foglaltak továbbra is érvényes 
megállapításokat tartalmaznak, amiket mind a tervezés, mind az építés, üzemeltetés során be kell 
tartani. 
A NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció összefoglaló megállapításai: 
 
A kedvezőtlen hatások mérséklése  

 A zöldterületek kialakítása során a Natura 2000 területen, ill. azzal szomszédos 100 m 
széles sávban kizárólag őshonos fa- és cserjefajokat lehet alkalmazni. Ezek a következők: 
magas kőris, kocsányos tölgy, vénic-szil, fehér fűz, fekete és fehér nyár. Nem őshonos fák 
és díszcserjék ültetése ezen a területen nem engedélyezhető. A beruházás során kialakult 
földfelszínek gyepesítése esetén csak őshonos, a területre jellemző fűféléket lehet 
alkalmazni (üde talajokon veres csenkesz, réti csenkesz, mocsári ecsetpázsit, száraz 
talajokon sudár rozsnok, pusztai csenkesz). 

 A 1520 hrsz.-en található füzes mélyedést (lásd 3. melléklet) a fejlesztés során nem szabad 
igénybe venni, érintetlenül kell hagyni. Az 1520 hrsz. nádas részét nem szabad törmelékkel 
feltölteni vagy kavicskivételre használni. Ennek érdekében az egész területet a többi 
területtől kerítéssel el kell választani. 

 Az 1521 hrsz.-en található magaskórós területe nem építhető be, azon kaszálással kell 
kedvező természetességi állapotú üde gyepet létrehozni. (E hrsz. csak az 1520 hrsz.-en 
keresztül közelíthető meg, a korlátozás egyben az 1520 hrsz. védelmét is szolgálja). 

 Az 1513 hrsz.-en (védett és Natura 2000 területen kívül) található másodlagos faállományt 
a termálfürdő feltáró útja a tervek szerint érinti. Az út létesítése után fennmaradó erdős 
részek legalább 60%-a parkos zöldterületként a későbbiekben is megtartandó, nem építhető 
be. 

 Az érintett Natura 2000 területen az állatvilág védelme érdekében kizárólag vegetációs 
perióduson kívül (szeptember 1. – március 1.) között végezhető cserjeirtás, fakitermelés. 

 A fejlesztések helyszínével érintkező Natura 2000 területeken a későbbi beruházások 
esetén még időlegesen sem alakítható ki törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására 
használt lerakat vagy depónia, e területeken keresztül nem történhet anyag- és 
személyszállítás. A tervezési területről kivezető földutakat le kell zárni, hogy a szomszédos 
erdőkbe irányuló forgalmat megakadályozzuk. 

 Az érintett Natura 2000 területen a későbbi építési tevékenységek során keletkező meredek 
falú mélyedéseket (pl. munkaárkok) nem szabad több napig fedetlenül hagyni, mert az a 
kisemlősök, kétéltűek egyedeinek pusztulását okozhatja. E mélyedések betöltése, 
földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott védett állatok, 
s a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni. 

 A megvalósítás során folyamatos konzultációra van szükség a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság szakembereivel. A munkálatok megkezdése előtt a természeti károk minima-
lizálása érdekében az Igazgatóság munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani.” 
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Jelen módosítás során a hatásbecslő dokumentációban foglaltak továbbra is érvényesek, az abban 
foglalt, a módosítást érintő, illetve az arra kiható megállapításokat mind a tervezés, mind az építés, 
üzemeltetés során be kell tartani. 
 
7. ÉPÍTETT ÉRTÉKEK, ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A fejlesztéssel érintett terület távol esik a meglévő beépített területektől és itt egy viszonylag 
szeparált, takart lakópark szerű beépítés fog létre jönni, így az nincs hatással az épített értékekre. 
A fejlesztési területet régészeti lelőhely érinti. Jelen szabályozási tervi módisítás nincs hatással az 
örökségi elemekre. 
 
8. KÖZLEKEDÉS 
 
A tervezett módosítások nem érintik a település fő közlekedési hálózatát. 
 
8.1. KÜLSŐ KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK 
 
Az aranyosszigeti fejlesztéssel érintett terület külső közlekedési kapcsolatát ma egyértelműen az 
1406. jelű Mosonmagyaróvár-Máriakálnok országos mellékút, összekötőút adja. 
Az út átlagos napi forgalma, az országos közutak 2016 évre vonatkozó keresztmetszeti 
forgalomszámlálásának adatai szerint 3770 E/nap volt. A forgalmi adatot méréssel állapították 
meg, külterületi szakaszon, és ennek tanúsága szerint út kapacitáskihasználtsága 18%. 
Az 1406. jelű út az 1. számú Budapest-Hegyeshalom országos I. rendű főút városi átkelési 
szakaszából, Mosonmagyaróvár belterületén ágazik ki, erősen tördelt vonalvezetéssel áthalad 
Moson, „Aranyos-sziget utcai” városrészén, a korlátozott teherbírású Mosoni-Duna hídon, így 
érkezik Máriakálnok közigazgatási területére, a jelen tervezési területhez. Ez az 1406. jelű út 
biztosít kapcsolatot Máriakálnok községgel, és azon átvezetve kapcsolódik az 1401. jelű 
Mosonmagyaróvár-Győr országos mellékúthoz. 
Az országos területrendezési terv nem tartalmaz Mosonmagyaróvárt elkerülő útvonalat. A ma 
hatályos megyei területrendezési terv, és az ezeket pontosító mosonmagyaróvári, illetve 
máriakálnoki hatályos településrendezési tervek már tartalmazzák az 1. számú főút 
mosonmagyaróvári átkelési szakaszának tehermentesítésére javasolt, un. déli elkerülő utat. Ezen a 
tervezett úton kerülne kialakításra egy olyan csomópont, melyen keresztül közvetlenül lenne 
elérhető az Aranyos-sziget területrész. 
 
8.2 BELSŐ KÖZÚTI FELTÁRÁS 
 
Az aranyosszigeti fejlesztéssel érintett területen meglévő és megmaradó tanyák, lakóépületek, 
illetve mezőgazdasági, vagy erdőművelési területek megközelítő útjai a mai kiépítetlen 
útcsatlakozáson keresztül magánúton adottak. 
A tervezett létesítmények számára az 1406. jelű út felől két, közúti csomóponton adtunk 
csatlakozási lehetőséget: 

 Az 1+360 kmsz-nél a Malom-dűlő üdülőterület feltáró úthálózatának útcsatlakozásánál, 
annak útkereszteződéssé fejlesztésével  

 Egy második lehetőség ettől a csomóponttól legalább 300 m-re Máriakálnok irányába, az 1. 
számú főút tervezett déli tehermentesítő szakaszából kiágazó út egyenes folytatásában. Itt 
is egy egyszerű útkereszteződést kell kialakítani az 1406. jelű úton. 

A tervezett két csomóponton /útkeresztezésen/ kívül további konfliktuspont az 1406. jelű úton a 
tervezéssel érintett útszakaszon nem alakítható ki. 
A tervezési területre irányuló célforgalom nagyságától függően az útügyi hatóságok és a közút 
kezelője fogják meghatározni a kiépítendő közúti csomópont típusát. 
Az aranyosszigeti fejlesztéssel érintett terület ma még nem rendelkezik jól strukturált belső 
úthálózattal. 
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A beruházók a tervezett termálcentrum közlekedési feltárását továbbra is a ma hatályos 
településrendezési tervben is szereplő két közforgalom elől el nem zárt magánúttal oldja meg. Ez a 
két tervezett út a fent jelzett csomópontokból indul és a területen összekapcsolódva egy 
közlekedési hurkot képez. Ezzel a termálcentrum egyes funkciói már területileg is elválasztásra 
kerülnek. Az így kialakuló rostos utcahálózati rendszer egy átmenő forgalomtól mentes,  
ütemezetten megvalósítható hálózat lesz és ehhez csatlakozik az az ág, mely a meglévő tanyáknak 
biztosít közlekedési kapcsolatot. 
 
8.3.  SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉGEK, KERESZTMETSZETI ELRENDEZÉSEK 
 
Az érintett szakaszon az 1406. jelű út számára a hatályos szabályozási tervben meghatározott 
szabályozási szélességen jelen beavatkozás során nem változtatunk. Ezen belül elhelyezendő: az 
országos mellékút útburkolata, legalább a tervezési terület felőli oldalon járda, a csapadékvíz 
elvezetését szolgáló árok. A korábbi tervekben jelölt kerékpárút és buszmegálló-pár már 
kialakításra került. A beépítés megkezdését követően a tervezett útkereszteződősben – már csak a 
buszmegállók megközelíthetősége okán is – gyalogátkelőhelyet kell majd kialakítani. 
 

 
Lakóterületi kiszolgálóút        /Regioplan Kft./ 
 
Az Aranyos-szigeti fejlesztési területen kialakítandó magánutakat egységesen kell kialakítani úgy, 
hogy az azon közlekedők a vonatkozó közlekedési előírásoknak megfelelően, biztonságosan tudják 
azt használni. 
A tervezett lakóparkot kiszolgáló belső utak esetében a kis forgalomintenzitás miatt, az átmenő 
forgalom kizárása okán rostos úthálózati rendszer kialakítását javasoljuk, vagyis az egyes 
hurkokból kiinduló újabb hurkok rendszerét. A várható homogén forgalom-összetétel 
figyelembevételével, a lakópark belső kiszolgáló úti úthálózatának egyes szakaszain 
megengedhetőnek tartjuk a vegyeshasználatú utak, – gyalogos, és járműforgalom azonos burkolat 
használata gyalogos elsőbbséggel – alkalmazását, a területen a klasszikus lakó-pihenő övezeti 
forgalomszabályozás alkalmazását.  Ennek persze feltételei is vannak: 

 A lakóparki kialakítás kizárja az átmenő forgalom lehetőségét. 
 A zsákutcák hossza ne haladja meg a 150 (200) métert. 
 Az 50 méternél hosszabb zsákutcákat célszerű végfordulóval ellátni.   
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 Az alkalmazott vegyeshasználatú utak elvi szabályozási szélessége legalább 12,0 méter 
legyen. 

 Javasoljuk az építési vonal és a közterület közötti területsávot közterületi paraméterekkel 
kialakítani és közterületként kezelni és használni. 

 Az út szabályozási szélességén belül elhelyezendők: 
o Legalább 5,0 méteres burkolat (a gyalogosok, és járművek közös használatára) 
o Csapadékvíz elvezető műtárgyak 
o Közvilágítás 
o Egységes utcabútorozás 
o A szükséges parkolók 
o A közművek elhelyezhetőségének biztosítása 

Kialakításuk olyan legyen, hogy azon a KRESZ előírásainak megfelelően lehessen közlekedni. 
 

 
 
Lakóterületi vegyeshasználatú kiszolgálóút      /Regioplan Kft./ 
 
A javasolt keresztmetszeti elrendezések az alábbi közterület elrendezést eredményezhetik: 
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A javasolt keresztmetszeti elrendezés figyelembevételével kialakított közterületek megvalósítása 
esetén egységes utcakép alakulhat ki, ami többek között egységes közterület fenntartást tesz 
lehetővé. A javaslat kidolgozásánál figyelembe vettük a magasabb foku mobilitást, /a lakásonkénti 
2 db személygépkocsit/ a személygépkocsik napközbeni /nem fedett térben történő/ tárolásának 
biztosíthatóságát a burkolatot igénybevevők zavarása nélkül. 
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8.5.  KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS 
 
Jelen módosítás során, a hatályos településrendezési tervben javasolt, és elfogadott 
tömegközlekedési ellátási rendszerhez képest változtatásra nincs szükség. A hatályos 
településrendezési terv ide vonatkozó elhatározása a következő volt: 
„A tervezési területnek, a tervezett területhasználat esetén jelentős tömegközlekedési vonzása lesz. 
A tervezési terület előtt az 1406. jelű úton közlekednek a Mosonmagyaróvár-Máriakálnok 
járatviszonylatok. 
Már a korábbi településrendezési tervekben kijelölésre került az 1+350 kmsz-nél jelölt közúti 
csomópontnál egy buszmegálló-pár. Ez a tömegközlekedési megállóhely a jelen tervezési terület 
szempontjából is megfelelő helyen van. A terv megvalósulása esetén megoldandó a tervezett 
megálló, és a tervezési terület korrekt gyalogos kapcsolata is.” 
Időközben a buszmegálló elkészült és a gyalogos kapcsolatra a hatályos településrendezési terv 
adott javaslatokat melyek ma is elfogadhatók: 
Amennyiben a termálcentrum strandfunkciója megerősödik, a jelzett útkereszteződésnél a 
buszmegállók biztonságos gyalogos megközelíthetősége érdekében elengedhetetlen lesz gyalogos 
átkelő helyet létesíteni. 
 
8.6.  JÁRMŰTÁROLÁS 
 
A hatályos településrendezési terv a vonatkozó előírásokon kívül a járműtarolás tekintetében annak 
szigorítására tesz javaslatot. A kialakítandó járműtároló egységek minimális számát a lakóparkban 
a leendő használók lehetséges mobilitásának figyelembe vételével, illetve a várható 
vendégforgalom parkolásának biztosítására is a lakásonkénti 2 db járműtároló egység kialakítását 
javasoljuk. 
 
 
8.7.  GYALOGOS-KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
 
A területre már korábban készített településrendezési terv a gyalogos, és kerékpáros közlekedéssel 
kapcsolatosan az alábbi megállapításokat tette: 
„Mosonmagyaróvár és térsége, így a tervezési terület is síkvidéki jellegű. Ebben a térségben a 
kerékpározásnak régre visszanyúló hagyományai vannak. A kerékpárral való ellátottság is 
magasabb szintű az országos átlagnál. 
A tervezési terület mind Mosonmagyaróvártól, mind Máriakálnoktól „kerékpáros távolságban” 
van. Az 1406. jelű út menti kerékpárút már ma is lehetővé teszik a biztonságos kerékpáros 
közlekedést.” 
A módosítással érintett területre már a hatályos rendezési terv sem jelölt közforgalmú úthálózatot, 
csupán egy feltáró utat nyújtott be. Így összefüggő gyalogos úthálózat sem alakulhat ki. 
Ugyanakkor a területre bevezető kiszolgáló út mentén egy sétányszerűen kialakítható járdát, 
gyalogos fő közlekedési utat javasol elhelyezni legalább a fürdő főbejáratáig. 
Jelen módosítás során, a már jóváhagyott tervben szereplő tervezett gyalogos úthálózati 
rendszerhez csatlakozhat a tervezett lakópark belsőgyalogos hálózata, mely többnyire 
vegyeshasználatú utakból és az útburkolatot kísérő járdákból áll. Ezek egyes, sétány-szerűen 
kialakítandó szakaszait célszerű lenne magasabb esztétikai szintű burkolattal ellátni, illetve a 
szokásosnál egységesebb, jól karbantartott, akár kétoldali árnyékadó növényzetet, fasort telepíteni, 
valamint egységes utcabútorozást alkalmazni.  
Mivel a tervezési terület Mosonmagyaróvár lakott részétől – a „Kálnoki hídtól” – csupán 130 m-re, 
vagyis ”gyaloglási távolságra” esik, ezért szükséges lesz megoldani Moson, és a tervezett fürdő 
közötti biztonságos gyalogos összeköttetést is. Ezt célszerű legalább a fürdő megnyitásának idejére 
megvalósítani. Ez egyszerűen úgy oldható meg, hogy az 1406. jelű útnak, legalább a tervezési 
területig tartó szakaszát belterületi jellegűen alakítják ki, azaz legalább a termálcentrum felőli 
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oldalát járdával, közvilágítással, árnyékadó növényzettel látják el, melyet az összekötőútnak a 
szabályozási tervben jelölt közterületi szélessége lehetővé tesz. 
 

 

9. KÖZMŰELLÁTÁS 
 
Jelen módosítás közműves munkarészének alapját a ma hatályos településrendezési terv közműves 
munkarésze, a terület ellátására már lefektetett közművek építési terveinek ismerete és a 
közműépítés tapasztalatai, valamint a hatályos településrendezési tervet megalapozó telepítési 
tanulmány közművi vizsgálatainak ismerete képezi.  
A telepítési tanulmányt megalapozó vizsgálatok közműves munkarésze kitért a vizsgált fejlesztési 
területet ellátásához szükséges forrás oldali kapacitásokra és megállapította, hogy mind az energia, 
mind a vízi közművek forrásoldali kibocsájtó, illetve befogadó kapacitása rendelkezésre áll. 
A közműszolgáltatókkal történt előzetes egyeztetések alapján megállapítható, hogy a tervezett 
lakóterület teljes közműellátási lehetősége mivel a hatályos tervben előirányzott fogyasztók száma 
a szállodák, hotelek elmaradása miatt csökkeni fog még inkább rendelkezésre áll. Részben 
közvetlen a fejlesztési területen, illetve annak határán már kiépített, részben kicsit tágabb térségben 
kiépített hálózatokhoz csatlakozva, azokat továbbépítve a teljes közműellátás biztosítható. 
A leendő beruházóknak lehetősége van a tervezett lakóterületi fejlesztés teljes körű 
közműellátására, mind az energiaellátási közművek, mind a vízi közművek tekintetében, valamint a 
már rendelkezésre álló termálvíz több célú felhasználására 
 
 
Ivóvíz ellátás 
 
Az ivóvíz ellátás a meglévő közhálózatról történő vételezéssel lehetséges. A települési közhálózat 
üzemeltetője a mosonmagyaróvári székhelyű Aqua Szolgáltató Kft. /9200 Mosonmagyaróvár, 
Timföldgyári u. 4./. és az általa üzemeltetett közhálózatról ellátható az Aranyos-szigeti fejlesztési 
területet. A szükséges ivóvíz biztosításához Mosonmagyaróvárról a Partos és Aranyossziget utcák 
keresztezésétől már megépítették a 200-as átmérőjű KM PVC nyomóvezetéket a területet feltáró 
tervezett útig. Az út alatt ki kell építeni az ivóvíz gerincvezetéket erről leágazva látható el a terület 
ivóvízzel. 
A tüzivíz ellátás is erről a vízhálózatról megadható. A tervezett lakóutcában – a lakóterületeken 
már meglévő felszín feletti tűzcsapok mintájára – legalább 200 méterenként tűzcsapot kell 
telepíteni. A kiépítendő új vezetékekre a 35/1996.(XII.29.) BM rendelet 1. melléklet 47. és 49. §-
ban rögzítetteknek megfelelően kell a földfeletti tűzcsapokat telepíteni. 
A tűzivíz biztosításánál a Mosoni-Duna is figyelembe vehető a vízpart 500 m-es sávjában. 
Az egyes lakótelkek vízellátására a tervezett kiszolgáló utak területén ki kell építeni az elosztó 
vezetéket. A tervezett gerincvezetékről leágazó, kiépítendő elosztó vezetékek átmérője nem lehet 
NÁ100-asnál kisebb a tüzivíz biztosíthatósága miatt. A tervezett új intenzív beépítésű területek 
ivóvízzel történő ellátására NÁ 100/KM PVC gerinc kiépítését javasoljuk. 
 
Termálvíz ellátás 
 
A termálfürdő ellátására megfúrták 2002-ben a termál kutat, melynek vízhozama -17,4 m üzemi 
vízszintnél 540 l/perc, -5,48 m üzemi vízszintnél 330 l/perc. A víz hőfoka 50°C, ásványi anyag 
tartalma közepes, nátrium-hidrogén-karbonátos jellegű, igen lágy, fluoridos termálvíz. A 
termálvizet hőenergia hasznosítási célra is célszerű felhasználni. 
 
8.3. Szennyvízelvezetés 
 
A szennyvizek befogadója a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító. A szennyvíztisztító telep 
kezelője a mosonmagyaróvári székhelyű Aqua Szolgáltató Kft. 
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A vizsgált terület felszíne sík. A szennyvizek összegyűjtésére gravitációs hálózatot lehet kiépíteni. 
Az elvezetendő kommunális szennyvíz mennyisége 140 m3/d. A terület szélétől már kiépítették a 
150 mm átmérőjű szennyvíz nyomóvezetéket. A területről gravitációsan összegyűjtött szennyvizet 
átemelővel kell majd erre a nyomóvezetékre juttatni. A tervezett lakóterületi fejlesztést követően a 
keletkező szennyvizek kezelésére a fogadó oldalról elvileg van elegendő kapacitás. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
Az Aranyos-szigeti fejlesztési terület teljesen sík felszínű, ma mezőgazdasági használatú. A 
fejlesztési terület – mivel nincs rá szükség – ma nem rendelkezik csapadékvíz elvezető 
létesítményekkel. 
 A tervezett fejlesztések lényegesen megnövelik a terület jelenlegi burkoltságát, így lerövidül az 
összegyülekezési idő és lényegesen megnövekszik az egyidejűleg megjelenő csapadékvíz 
mennyisége, melynek elvezetéséről a beépítés előrehaladtával gondoskodni kell. 
Jelen fejlesztés kapcsán a csapadékvíz elvezetését a szomszédos területegységek mintájára az 
útburkolatot kísérő nyílt árkokkal javasoljuk megoldani.  
A terület nem szennyezett felszíni vizeit a helyszínen el lehet szikkasztani, vagy a Mosoni-Dunába 
lehet vezetni. A burkolt felületek víznyelői olajfogós típusúak legyenek, így nem kell központi 
olajfogós műtárgyat alkalmazni. 
A fejlesztési terület beépítése esetén az egyes lakóingatlanoknál megfontolásra javasoljuk az 
úgynevezett szürkevíz hasznosítást. Az épületek tetőzetéről levezetett vizet össze kell gyűjteni 
szintszabályozásos gépészeti berendezéssel felszerelt tartályba és ez a víz egyszerű mechanikus 
szűrést követően felhasználható: takarításra, mosásra, WC öblítésre, öntözésre stb. Ezzel a 
módszerrel komoly megtakarítás érhető el a vízfogyasztás terén, lassulhat a csapadékvíz 
összegyülekezési ideje, és így némiképpen teher mentesülhet az elvezető hálózat is. 
 
Elektromos energia ellátás 
 
A tervezett fejlesztési terület elektromos energia ellátása lehetséges az érintett területegységen, 
mivel annak határában, illetve közvetlenül a fejlesztési területen rendelkezésre állnak a vezetékes 
energiahálózatok. A tervezett Aranyos-szigeti fejlesztés területét keresztezi a mosonmagyaróvári 
20 kV-os városi körvezeték.  
Szükséges a szabad vezeték kiváltása, vagy földkábeles átépítése, melyre a tanulmánytervek már 
elkészültek. A várható 800 kW-os villamos teljesítmény igény erről a 20 kV-os vezetékről 
biztosítható. A transzformátorokat a fogyasztási súlypontokba kell telepíteni. A kisfeszültségű és 
közvilágítási hálózatot az előírásoknak megfelelően földkábel rendszerűre kell kiépíteni. 
A tervezett lakóterület közhálózati energia ellátása a szolgáltatókkal történt előzetes egyeztetések 
alapján a térségében lehetséges, a forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. 
A tervezett kiszolgáló utcákban, a településen meglévők mintájára kell kiépíteni a kisfeszültségű 
hálózatot és a közvilágítást. A tervezett lakóterület közvilágításának kiépítése során a 
denevérfaunára gyakorolt negatív hatások, illetve a fényszennyezés alacsonyabb szintjének 
érdekében, alacsony magasságú, és koncentráltan szétterülő fényt adó, lehetőleg nem túl magas: 5-
8 m-es lámpatesteket kell alkalmazni. A közvilágításnak a közlekedés biztonságon túl 
vagyonvédelmi funkciója is lesz. 
Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a 2007. évi LXXXVI. villamos energiáról szóló törvény 
értelmében a 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztó hálózat és közvilágítási elosztó hálózat 
belterületen kizárólag földkábellel létesíthető. A földkábellel létesített elosztó hálózat és 
közvilágítási elosztó hálózat létesítésének költségét az elosztó viseli. 
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Gázellátás 
 
Az Aranyos-sziget fejlesztési terület létesítményeinek, lakóházainak fűtése lehetséges, illetve 
javasolt geotermikus energiával. Amennyiben ez az energia nem elegendő, illetve tartalék 
energiahordozóként a mosonmagyaróvári rendszerről kiépíthető a földgázvezeték. 
Mosonmagyaróvár, Máriakálnok, illetve az Aranyos-sziget településrész, és benne a jelen 
fejlesztési terület vezetékes gázellátását, földgázellátását az E.ON tudja biztosítani. A térségben 
kiépített hálózatára való csatlakozással a várható igények kielégíthetők. A többlet gáz energia igény 
kielégítésére – hasonlóan a villamosenergia ellátáshoz – a forrásoldali kapacitások rendelkezésre 
állnak.  
 
Elektronikus hírközlés 
 
Vezetékes távbeszélő ellátás 
 
Máriakálnok és benne a jelen fejlesztési terület vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Telekom 
Nyrt. biztosítja, illetve tudja biztosítani. A Győr szekunder központhoz tartozó 19-es körzetszámú 
Győr 2. primer központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz 
tartozó települések 96-os hívószámon csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó 
hálózathoz. A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi 
jogon történik. A rendelkezésre álló, már kiépített közhálózati csatlakozásról a tervezési területen 
belül kiépített hálózaton keresztül biztosítható az egyes igénylő helyek ellátása. Ez azt jelenti, hogy 
a mosonmagyaróvári távbeszélő központból látható el a terület új kábel indításával. A területen is 
földkábeles ellátást kell létesíteni. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
 
A tervezett Aranyos-szigeti fejlesztési területen is a távközlési ellátottságot növeli a vezeték nélküli 
mobiltelefonok használata. Az előzetes vizsgálatok szerint a területen a vezeték nélküli hírközlési 
szolgáltatók megfelelő lefedettséggel biztosítanak vételi lehetőséget. Vezeték nélküli közcélú 
hírközlési létesítmény elhelyezését, antenna telepítését a területen a vezeték nélküli szolgáltatók 
nem terveznek, erre a területen helyet nem biztosítottunk.  
Máriakálnok meglévő és tervezett lakóterületén, fejlesztési területein a vezeték nélküli táv- és 
hírközlési szolgáltatók megfelelő vételi lehetőséget tudnak biztosítani. /Telekom, Telenor, 
Vodafone stb./ 
 


