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01. HATÁROZAT  

 

 
Halászi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg érvényben lévő 

településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

A településszerkezetet, a területfelhasználást, a jelentős közlekedési és infrastruktúra hálózatok, 

a védő és védett területek térbeli rendszerét az e határozat  

- 1. számú mellékletét képező Területfelhasználási terv (belterület), (jele: TSZ-J1/1, 

munkaszáma: Rp.I.170-14), és a 

-  2. számú mellékletét képező területfelhasználási leírás tartalmazza.  

 

 

A ……………………………. határozat 2. számú melléklete 
 

 
Az 1007/1, 1008, 1009, 1010, 1020, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 hrsz-ú mezőgazdasági 

területek, tervezett 1401 jelű út vonaláig nyúló területeinek besorolása falusias lakóterületre 

változik.  

Az1064/4 hrsz-ú út terület besorolása falusias lakóterületről kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

területre változik. 

A 0190/4, 0190/5, 0190/6 hrsz-ú területek besorolása általános mezőgazdasági területről 

lakóterületre változik. 

 

 

 

 

Majthényi Tamás      Csanádi Viktória 
polgármester       jegyző 

  

Halászi község Önkormányzata Képviselő-testületének …………………….. határozata a 

településszerkezeti terv módosításáról 
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Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………….. önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2001. (VII.15.) rendelet módosításáról 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. 
pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 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 42/A. §-ban biztosított, az állami 
főépítész véleményezési jogkörében eljáró megyei kormányhivatal véleményének kikérésével, 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2001. 
(VII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„ 
1. § A jelen szabályozási előírások az alábbi tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt érvényesek: 

 
a) az SZ-J1/1 jelű, Szabályozási és övezeti terv I. (belterület) című, (továbbiakban SZ-J1/1 

terv), Rp.I.170-14, 
 

b) az SZ-J1/2 jelű, Szabályozási és övezeti terv II. (Arak) című, (továbbiakban SZ-J1/2 terv) 
Rp.I.170-14, 

 
c) az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti terv II. (külterület) című, (továbbiakban SZ-J2 terv) 

Rp.I.170-6.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 4.§ (1) bekezdés ac) pontja kiegészül az alábbiakkal:  
 
„ach) Turista major területe       TM” 
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3. § 
 
A Rendelet 17.§  helyébe az alábbi lép:  

 
„Kereskedelmi, szolgáltató terület 

17. § 
 

(1) a) A kereskedelmi, szolgáltató területen (Gksz) a vízi turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, 
vendéglátó, szálláshely-szolgáltató létesítmények építhetők. 
 
        b) Övezeti előírások: 
 
övezeti besorolás Gksz  SZ  40/40     

         5,0  -/-/1000 
Gksz  SZ  50/30     
         10,5  -/-/2000 

beépítési mód szabadon álló szabadon álló 

építési hely határa: a közterülettel határos telekhatárok 
mentén: 5,0 m, egyéb esetben 10,0 
m. 

minden telekhatártól 5,0 m 
 

megengedett legnagyobb 
beépítettség: 

 
40% 

 
50% 

kialakítandó legkisebb 
zöldfelület: 

40% 30% 

megengedett legnagyobb 
épületmagasság: 

 
5,0 m 

 
10,5 m 

kialakítható legkisebb 
telekszélesség: 

 
- 

 
- 

kialakítható legkisebb 
telekmélység: 

 
- 

 
- 

kialakítható legkisebb 
telekterület: 

1000 m2 2000 m2 
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övezeti besorolás: Gksz SZ  10/50       járműtároló, hulladékudvar 

         6,0  -/-/3000 
beépítési mód: szabadonálló 
megengedett legnagyobb beépítettség: 10% 
kialakítandó legkisebb zöldfelület: 50% 
megengedett legnagyobb 
építménymagasság: 

 
6,0 m 

kialakítható legkisebb telekszélesség: - 
kialakítható legkisebb telekmélység: - 
kialakítható legkisebb telekterület: 3000 m2 
építési hely határai:  
- közterülettel határos telekhatárok 
mentén: 

 
5,0 m 

- eltérő területfelhasználású területek 
felöl: 

 
6,0 m 

- kialakított telkek között: 4,0 m 
egyéb előírás: A szabályozási terven jelölt helyen a használatba vétel 

idejéig legalább 10,0 m széles háromszintű 
növényzetből álló – alacsony cserje, magas cserje, 
lombos fa – védőfásítást kell kialakítani. A fásítás 
80%-át az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti őshonos fafajok alkossák. A fásítás 
létesítése, fenntartása, üzemeltetése és felújítása 
ellenkező megállapodás hiányában a terület 
tulajdonosának a kötelezettsége. 

A területen a mezőgazdasági és 
közlekedési járművek számára tároló 
épületek építhetők, valamint 
hulladékudvar alakítható ki. 
Az építési övezet területe nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet érint. 

 
c) A Gksz övezetben lakás nem építhető. 

 
d) A kereskedelmi, szolgáltató terület telkeit legkésőbb az épületek használatba vételéig el kell látni 

da) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
db) közüzemi ivóvíz vezetékkel, 
dc) közüzemi szennyvízvezetékkel, 
dd) csapadékvíz elvezetésére szolgáló nyílt árokkal. 
 

e) A területre vonatkozó környezetvédelmi előírások: 
ea) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület 
eb) kötelező hulladékelszállítás 
ec) kötelező szennyvízcsatorna rákötés 
„ 
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4. § 
 
A Rendelet 19.§ (3) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:  
„ 

övezeti besorolás    GipE SZ     50/25 
             9,0    -/-/1000 

   GipE SZ     50/25 
             7,5    -/-/2500 

beépítési mód szabadonálló szabadonálló 
megengedett legnagyobb 
beépítettség: 

50% 50% 

kialakítandó legkisebb 
zöldfelület: 

25% 25% 

megengedett legnagyobb 
építménymagasság: 

9,0 m 7,5 m 

kialakítható legkisebb 
telekterület: szélesség /m/ 
mélység /m/ 
telekméret /m2/ 

 
- 
- 

1000 m2 

 
- 
- 

2500 m2 
építési hely SZ-J terv szerint minden telekhatártól 

10,0 méter 
„ 
 
 

5. § 
 

A Rendelet 21.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„ 
(1) A különleges terület felosztása a sajátos területhasználat szerint: 
 

a) temető   T 
b) sportpálya   SP 
c) bánya  B 
d) strand   S 
e) szabadidőpark  Sz 
f) szabadidős terület  SZA 
g) kutyamenhely, lovarda 
h) turista major  TM” 
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6. § 
 

A Rendelet 21.§ kiegészül az alábbi (7/B) bekezdéssel: 
 
„(7/B) Turista major 
 

a) Az építési övezetben a turista major működéséhez szükséges épületek, építmények és kiszolgáló 
létesítmények, rendezvény terem, szálláshely szolgáltató, szabadidős épületek, az állatok 
tartására szolgáló istállók és kiszolgáló épületek helyezhetők el. 

 
b) Építési övezeti előírások: 

 
  K TM          SZ     10/85 

             6,0 (7,5) 10000 

Az építési hely elhelyezkedése 
 

szabadon álló 
 

Az építési hely  elhelyezkedése 
előkert 

oldalkert 
hátsókert 

 
SZ-J terv szerint 
SZ-J terv szerint 
SZ-J terv szerint 

 
Beépíthetőség legnagyobb 

beépítettség /%/ 
legkisebb 
zöldfelület 

 
10% 
80% 

Épület legnagyobb 
építménymagasság 

lakó, üdülő és kiszolgáló épületek esetén:6,0 m 
 

lovarda épület esetén: 7,5 méter  
 

legkisebb 
kialakítható 
telekméret 

szélesség /m/ 
mélység /m/ 

telekméret /m2/ 

- 
- 

10000 m2 
Környezetvédelem 
 
Talajvédelem 

 Az övezet telkein talajszennyező tevékenység 
nem folytatható. 
Az övezet telkein növényvédő szereket, 
gyomirtó szereket felhasználni nem lehet. 
A lótartásból keletkező szerves trágyát tárolni a 
vonatkozó előírások szerint lehet, majd ez 
felhasználható az övezet mezőgazdasági 
felhasználású telkein. 
Trágyázni a vízpartoktól 100 méternél messzebb 
lehet. 
 

Vízvédelem  A Mosoni Duna és a tó vizébe csapadékvizet 
közvetlenül bevezetni nem lehet. 
A burkolt utak fagymentesítésére csak homok 
vagy fűrészpor használható 
 

Hulladékkezelés  Az övezet telekin keletkezett kommunális 
hulladék rendszeres elszállításáról gondoskodni 
kell. 
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Veszélyes hulladékot termelő tevékenység az 
övezet telkein nem létesíthető, veszélyes 
hulladék itt nem tárolható. 

Természetvédelem: 
Az élővilág védelme 

 Szigetközi Tájvédelmi Körzet, mint Országos 
jelentőségő védett természeti területre, a Natura 
2000 Kiemelt jelentőségű természet megőrzési 
területre, illetve az Ökológiai folyosóra 
vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani. 
A természetvédelmi terület flóráját, faunáját 
károsítani semmilyen tevékenységgel nem 
szabad. 
 

Közművesítés  Az övezet telkein az épületeket teljes közművel 
kell ellátni. 

 
 

 
 

Záró rendelkezések 
 

1. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.  
 
 

Majthényi Tamás      Csanádi Viktória 
polgármester       jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
Ezt a rendeletet Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …. napján megtartott ülésén 
fogadta el.  
A kihirdetés napja: …. 
  Csanádi Viktória 
  jegyző 
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1. ELŐZMÉNYEK 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- hatályos településszerkezeti tervét a többször módosított 63/2000.(XII.17.) határozattal,  
- helyi építési szabályzatát a 8/2002. (VIII. 12.), a 12/2003. (XII. 16.), a 9/2008. (X. 14.), a 

16/2012. (XI. 14.), a 9/2014. (VII. 7.), és a 7/2017.(VIII.29.), a 7/2019.(V.20.), a 11/2019. 
(VIII.26.)  rendelettel módosított, 10/2001. (VII. 15.) rendeletével állapította meg. 

 
1.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA  
 
Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési tervének módosítását határozta 
el. A község önkormányzatához lakossági kérelmek érkeztek, továbbá az önkormányzatnak saját 
területeivel kapcsolatban is felmerültek változtatási igényei. 
 

1.2. A TERVEZÉSI FELADATOK ISMERTETÉSE 
 
Módosítási feladatok: 
 

1. A hatályos terv szerint GipE övezetbe tartozó 0126/14 hrsz-ú telek minimális alakítható 
telekméretének 3000 m2-ről 1000 m2-re módosítása. 

 
2. A Kálnoki utca déli szakaszától nyugatra eső területen a tervezett belterületi határ 

módosítás megszüntetése és a tervezett lakóterület kiterjesztése a tervezett 1401. jelű út 
vonaláig. 

 
3. Arak településrészen, a Virág utca és az 1041. jelű út által határolt telektömbben a 

telekalakításra vonatkozó előírások felülvizsgálata. 
 

4. 1064/4 hrsz-ú telekre vonatkozó szabályozási előírások felülvizsgálata a mai szállásadó, 
vendéglátó funkcióhoz igazodóan. 

 
5. 0154/1 hrsz-ú területen kijelölt igari gazdasági területen a kialakítható legkisebb 

telekterület csökkentése 
 

6. A Kertalja utcától délre eső tervezett lakóterület elrendezésének felülvizsgálata. 
 

7. A Rákóczi utca Gárdonyi utcai csatlakozásának térségében a közterületek lehatárolásának 
felülvizsgálata 
 

8. A 05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére a 
településszerkezeti terv áés a szabályozási terv elkészítése 
 

9. A 1130 hrsz-ú földrészlet övezeti besorolásának módosítása véderdő területről gazdasági 
rendeltetésű erdőterületre.  

 
10. A sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán, oldalhatáron álló beépítés megteremtése 

 
11. Telekhatár korrekció átvezetése önkormányzati adatszolgáltatás alapján 
 
12. Egyedi építési hely kijelölése a 337 hrsz-ú telken 

  



15 
 

 

 
 
REGIOPLAN KFT            

 
2. TERVEZÉSI FOLYAMAT 

 
A településrendezési terv módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírási alapján teljes 
eljárással történik, a folyamat az előzetes tájékoztatási szakasszal indul. 
 
2.1. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ 

Lezajlott Halászi község településrendezési terv módosításának előzetes tájékoztatási szakasza. A 
dokumentációval kapcsolatban a tervezés előzetes tájékoztatási szakaszában az érintett 
államigazgatási szervek megadták állásfoglalásukat és a terv elkészítésénél figyelembe veendő 
szempontjaikat. Az egyeztetési partnerektől észrevétel nem érkezett.  
 
 Államigazgatási szervek, önkormányzatok Vélemény 

 
1. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet Állami Főépítész 

2,6,9,10 módosítási pontokat nem támogatja 

2. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 

Nem emel kifogást 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földvédelmi és Földmérési Osztály 

Nem emel kifogást 

4. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 

5. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Nem emel kifogást 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési, Mérésügyi 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 

Nem emel kifogást a tervezett módosítások 
ellen 

7. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály  

A tervezett módosítások ellen kifogást nem 
emel.  

8. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 8 számú módosítással kapcsolatos 
állásfoglalás: a tervezési terület Natura 2000 
terület, Szigetköz kiemelt jelentőségű 
természet megőrzési terület, Országos 
Ökológiai Hálózat területe, Tájképvédelmi 
terület, természeti terület. A módosítást nem 
támogatja. 
9. számú módosítás természetvédelmi 
szempontból kedvezőtlen. 

9. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
Főkapitányság  

Kifogást, észrevételt nem tesz 

10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos 
Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes 
Államtitkár 

 

11. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztálya 

Nem rendelkezik véleményezési lehetőséggel. 
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12. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala  

Nem emel kifogást 

13. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
14. Magyar Közút 1.módosítási ponttal kapcsolatban nem a jelen 

módosítás tárgyával kapcsolatban kaptunk 
véleményt. (a vélemény a 2014 óta jóváhagyott, 
hatályos tervvel kapcsolatos) Tervezői válasz a 
terviratok között található. 
A többi módosítási ponttal kapcsolatban nem 
emel kifogást, észrevételeket közöl. 

15. Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály  
 

Nem tesz észrevételt 

16. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály  

Hatáskör hiányában nem tesz észrevételt. 

17. Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Bányászati Osztály 

Nem emel kifogást, nem kíván részt venni 

18. Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Osztály  

Nem emel kifogást 

19. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
20. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és 
Területrendezési Iroda  

Nem emel kifogást 

21. Mosonmagyaróvár Város 9 es módosítási pontot nem támogatja 

 
Dunasziget község Önkormányzata nem emel kifogást, a további véleményezésben nem kíván részt 
venni 
Darnózseli község önkormányzata nem emel kifogást.  
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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 Halászi térségét érintő vonalas elemek:  
 

 

 
 

 
 

 

Halászi község közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák 
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Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák 
területének kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába kell 
sorolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell 
sorolni; 

c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 
A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési 
területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 

Az OTrT Halászit érintő övezetei: 

 
Erdők övezete 

 

 
Országos hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai hálózat 

pufferterület övezete 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete 
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Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2005-ben a közgyűlés a területrendezési 
szabályzatról szóló 10/2005. (VI. 24.) sz. rendeletével, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozatával 
hagyta jóvá. 2010-ben a rendelet a 12/2010. (IX. 17.) számú rendelettel módosításra került, valamint 
85/2005. (VI. 10.) sz. határozat helyébe a 190/2010. (IX. 17.) KH határozat lépett. A megyei 
területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó térszerkezeti és 
övezeti besorolásait. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Halászi közigazgatási 
területét a település területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
 
- hagyományosan vidéki települési térség ( ) 
- külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség ( ) 
- vízgazdálkodási térség ( ) 

(Alaptérképi jelek: országh. ( ); közigazgatási h. ( ); egyéb burkolt út ( )) 

 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei térségi szerkezeti tervből 

 
A megyei területfel-használási kategóriákra vonatkozó szabályok: 
- a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységbe kell 
sorolni,  
- a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik terület-
felhasználási egységbe sorolható; 
 
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve térségi övezetei közül Halászi területét az alábbiak 
érintik, ezeket a településrendezési tervezés során figyelembe kell venni. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete  
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
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Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 

 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
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Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezet, Pufferterület övezete 
 

 
 

Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezet, Pufferterület övezete 

 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
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Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 

Széleróziónak kitett terület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Széleróziónak kitett terület 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 hatályos terv szerint GipE övezetbe tartozó 0126/14 hrsz-ú telek minimális alakítható 
telekméretének 3000 m2-ről 1000 m2-re módosítása. 

 
A módosítással érintett földrészlet a Püski utcától délre fekvő egyéb ipari gazdasági területen 
belül helyezkedik el, ahol a hatályos szabályozási előírások alapján a kialakítható legkisebb telek 
területe 3000 m2.  
A tulajdonos kérésére a módosuló szabályozási terven, a 0126/14 hrsz-ú telekre egy új ipari 
gazdasági övezet kerül kijelölésre, mely övezetben az alakítható legkisebb telek területe 1000 m2 
lesz. 
A módosítással érintett, 0126/14 hrsz-ú terület egyéb ipari gazdasági területként van szabályozva, 
melyen nem változtatunk a módosítás során. 
A kialakítható telek terület csökkentésén kívül a többi telekalakítási és beépítési paraméter nem 
változik. 
 
A módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti. 
 

 
Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 

  



26 
 

 

 
 
REGIOPLAN KFT            

 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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2. A Kálnoki utca déli szakaszától nyugatra eső belterületi földrészleteken a tervezett lakóterület 
kiterjesztése a tervezett 1401. jelű út vonaláig. 
 
A módosítással érintett terület legalább ötven éve belterület, művelési ága művelés alól kivont, 
beépítetlen terület. 
Ezt a belterületi részt az 1401.jelű elkerülő út tervezett nyomvonala kettévágja. Az 1401 jelű 
elkerülő út tervezett nyomvonalától északra fekvő területek szervesen kapcsolódnak a mai 
beépített területekhez, az Önkormányzat a belterületi telkeket lakóterületként kívánja 
felhasználni. A módosítással érintett terület közlekedési kapcsolata kiépült, a terület 
közművekkel ellátott, gazdaságosan lehet lakótelkeket alakítani. 
 
A módosítással érintett terület a tervezett 1401 es úttól északra helyezkedik el, jelenleg általános 
mezőgazdasági terület besorolású. A Duna sor, Kálnoki utca, tervezett 1401 jelű út által határolt 
tömb, a módosítás jóváhagyása után egységesen, falusias lakóterületként kerül szabályozásra. 
A tervezett 1401 jelű tervezett elkerülő út zajhatára jelen módosítás közlekedési munkarészében 
található számításokkal alátámasztva, a tengelytől számított 16,0-16,0 méter. 
A módosítással érintett terület felett áthalad egy 20 kV-os légvezeték, melynek védőtávolság a 
szélső szál tengelyétől mért 6,0,-6,0 méter. Az elektromos vezeték védőtávolsága által 
meghatározott sávban épületeket elhelyezni a mindenkor vonatkozó jogszabályok betartásával 
lehet. 
A védőtávolságokra vonatkozó szabályokat Halászi község helyi építési szabályzata 
tartalmazza. 
 
A módosítás a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet érinti. 
 

 
Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 
 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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3. Arak településrészen, a Virág utca és az 1401. jelű út által határolt telektömbben a 
telekalakításra vonatkozó előírások felülvizsgálata. 
 
A módosítással érintett területek Halászi község önkormányzatának tulajdonában vannak, az 
önkormányzat szeretne ezen a területen telkeket alakítani és értékesíteni.  
Arak településrészre vonatkozó hatályos szabályozási terv a Virág utca és az 1401 jelű út közötti 
terület ma még be nem épület területére 900 m2 –es legkisebb kialakítható telekterületet ír elő. 
A telkek 2100-2300 m2-esek. A telekalakítási paraméterek felülvizsgálatra kerülnek annak 
érdekében, hogy gazdaságosan lehessen a falusias lakóterület tervezett telekit kialakítani. 
 
A szabályozási terv módosítása során a Virág utca felől egy lakóterületi feltáró utat jelölünk, 
melynek 12,0 méteres szabályozási szélessége alkalmassá teszi a két oldali beépítés 
kialakítására. 
Ez a lakóterületi út, csomóponti távolságok figyelembe vétele miatt nem tud kikötni az 1401 
hrsz-ú útra, ezért a feltáró út végére fordulót jelölünk. 
 
A telekalakítási paraméterek esetében a módosítás során csökkentettük a kialakítható telek 
méretét. A szabályozási terv jóváhagyása után a módosítással érintett területen legalább 18,0 
méter széles, minimum 40,0 méter mély és legalább 720 m2 területű telkeket lehet alakítani, 
melyeken az épületeket oldalhatáron álló beépítési móddal kell majd elhelyezni, a telek 
területének legfeljebb 30 %-nak beépítésével. 
 
A módosítás a szabályozási tervet érinti. 

 
 

  
Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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4. 1064/4 hrsz-ú telekre vonatkozó szabályozási előírások felülvizsgálata a mai szállásadó, 
vendéglátó funkcióhoz igazodóan. 
 
A1094/4 hrsz-ú telken helyezkedik el és működik a Regia Étterem és Panzió. A panziót a 
tulajdonos további szobákkal szeretné bővíteni. A jelenlegi lakóterületi besorolás ezt nem teszi 
lehetővé, ezért a tulajdonos kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy a terület falusias 
lakóterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerüljön, ott nagyobb beépítési %-
kal lehessen a módosítás jóváhagyása után épületet elhelyezni, továbbá az elhelyezhető épületek 
magasságát is növelni szeretné. 
Az önkormányzat számára fontos a település turizmusa, megfelelő mennyiségű és minőségű 
szálláshely kínálat fenntartása, ezért támogatja a tulajdonos kérését. 
 
A falusias lakóterületen a hatályos szabályozás szerint a megengedett legnagyobb beépítettség 
30%, mely a magasabb rendű jogszabályok miatt ebben a területfelhasználási kategóriában 
tovább nem növelhető.  
Az épület funkciója, (étterem, szálláshely szolgáltatás) a kereskedelem, szolgáltatás körbe 
illeszkedik, a területfelhasználási kategória módosításának akadálya nincs. 
A panzió további szobákkal, apartmanokkal bővülne, szolgáltatási köre nem változik. 
 
A módosítás a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot 
érinti. 
 

 

 
Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 
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Légifelvétel a panzióról 

 

 
A panzió jelenlegi épülete a Kossuth Lajos utca felől 
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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5. 0154/1 hrsz-ú területen kijelölt igari gazdasági területen a kialakítható legkisebb telekterület 

csökkentése. 
 

A módosítással érintett terület a Püski út keleti oldalán található tervezett egyéb ipari gazdasági 
terület, melyen a tulajdonos kezdeményezte, hogy a hatályos terveken szereplő 5000m2 es 
kialakítható telekterület mérete csökkentésre kerüljön. 
A módosítás után az alakítható legkisebb telek területe 2500 m2 re változik. 
 
A módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti. 
 

 

 
Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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6. A Kertalja utcától délre eső tervezett lakóterület elrendezésének felülvizsgálata. 
 

A vizsgálattal érintett terület a Kertalja utca, Kálnoki utca, Győri út, illetve a 0191/1 hrsz-ú út 
által határolt tömb, illetve a 0190/1 hrsz-ú úttól délre fekvő terület. 
A hatályos szabályozási terv a Kertalja utca, Kálnoki utca, Győri út, 0191/1 hrsz-ú út által 
határolt tömbben, tömbfeltárást, telekalakítási lehetőséget jelöl, közel 90 db lakótelek 
kialakítását teszi ma lehetővé.  
A hatályos tervben szereplő telekalakítást, tömbfeltárást az önkormányzat tulajdonosi szándék 
hiányában már egy évtized óta nem tudja végrehajtani, megvalósítani, ugyanakkor igény és 
szükség van a településen további lakótelkek kialakítására. Ennek érdekében felülvizsgálatra 
kerül a tömbben a lakótelek alakítási lehetőség, megvizsgálva azt, hogy milyen feltételek mellett 
lehet gazdaságosan, a hatályos terven szereplő úthálózatnál kevesebb út és közmű 
megépítésével, egyszerűbb, életszerűbb módon telkeket alakítani.  
A módosítás során törlésre kerülnek az érintett tömbben jelölt, tervezett feltáró utak, helyette a 
0191/1 hrsz-ú, jelenleg mezőgazdasági út 16,0 méterre történő kiszélesítésének lehetőségét 
jelöli a módosított szabályozási terv. A kiszélesített úttól északi és déli irányban is egy sor telek 
kialakítására lesz lehetőség. A telekalakítási és beépítési paraméterek nem változnak a hatályos 
szabályozási tervhez képest. 
A módosítás után megközelítőleg 60 db telek lesz alakítható. 
A KSH adatainak vizsgálata alapján Halászi lakosságának száma az országos tendenciáktól 
eltérően alakult az utóbbi években, a lakosságszám növekedése folyamatos. Ezzel egyidejűleg 
folyamatos az új lakótelkek iránti igény is. A településen jelenleg nincs üres építési telek. 
 
A módosítással érintett terület felett áthalad egy 20 kV-os légvezeték, melynek védőtávolság a 
szélső szál tengelyétől mért 6,0-6,0 méter. Az elektromos vezeték védőtávolsága által 
meghatározott sávban épületeket elhelyezni a mindenkor vonatkozó jogszabályok betartásával 
lehet 
 
A módosítás a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot 
érinti. 
 

 
Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
 

Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
 

Kivonat a hatályos módosított szabályozási tervből 
 

  



41 
 

 

 
 
REGIOPLAN KFT            

 
7. A Rákóczi Ferenc utca és a Gárdonyi Géza utca csatlakozásának térségében a közterületek 

lehatárolásának felülvizsgálata 
 
Az önkormányzat a kialakult állapothoz szeretné igazítani a közterületek lehatárolását a 
mellékelt megosztási vázrajznak megfelelően. 
 
A módosítás során a meglévő közterületi határvonal illetve a telekhatárok, a megosztási 
vázrajznak megfelelően korrigálásra kerülnek. 
 
A módosítás a szabályozási tervet érinti. 
 

 

 
Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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8. A 05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére a szabályozási terv 
elkészítése 
 
A Babos major területére Halászi Község 6/1996 (VII.1) számú rendelete vonatkozott, mely 
hatályát vesztette a jogszabályi környezet megváltozása miatt. 
A Babos Major nevű, (hrsz: 05/32, 05/33, 05/36) területén a tulajdonos szeretné a meglévő 
épületeket bővíteni, valamint újabb üdülő épületet, rendezvény termet elhelyezni, ezért 
szükséges a területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési szabályzat elkészítése.  
A major területe a településszerkezeti terven beépítésre szánt terület „Különleges terület turista 
major” területfelhasználási kategóriában van, abban is marad, a településszerkezeti terv nem 
változik. 
A módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti. 
 
A tervezési terület elhelyezkedése, megközelítése: 
 
A terület megközelítőleg 32 ha nagyságú, Halászi község beépített lakóterületeitől északra 
helyezkedik el, nyugati oldalán a Mosoni-Duna határolja, keleti oldalról határos a Halászi-
Feketeerdő úttal, mely a környező mezőgazdasági utak forgalmát gyűjti össze. 
Babos major területe Mosonmagyaróvárról, illetve a Szigetköz felől a község fő utcájaként 
funkcionáló Kossuth Lajos utcáról leágazva több lakóutcán keresztül is megközelíthető. A 
major területének megközelítése személygépkocsival, kerékpárral, gyalog, akár vízi úton is 
megoldható. 
 
A tervezési terület földhivatali alaptérképe: 
 

Kivonat a földhivatali alaptérképből 
 
A terület legnagyobb részének művelési ága legelő, a 05/32 hrsz-ú földrészlet anyaggödör 
művelési ágú, a központi épület körüli terület kivett major. 
A tervezési terület sík, a tó vízszintje 3-3,5 méterrel az átlagos terepszint alatt van.  
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Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 

 

 
Forrás: E-közmű  (a majorban található épületek) 

  

vendégházak 
 

központi épület, lovarda 

Mosoni Duna 
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Jelenlegi állapot, beépítés: 
 
A Babos major területének turista majorként történő felhasználását a tulajdonosok 1995-ben 
kezdeményezték. A szabályozási terv 1996-ban elkészült, jóváhagyásra került és a major 
területének e célú felhasználása ekkor meg is kezdődött. 
A terület hasznosítására vonatkozó koncepció a falusi turizmusra, szabadidős és sport 
tevékenységre alapul. A már megvalósult beruházások az eredeti koncepciónak megfelelően 
készültek el, mely szerint elsődleges szempont a nyugodt üdülés, a rekreáció a sportolás 
feltételeinek megteremtése. 
 
A tervezési területen lévő épületek: 
5 vendégház, major egy szabad szín belső udvarral 32 hektárnyi nyírott füves felülettel, lovas udvar, 
büfé, csónakház, takarmány tároló.  

 

 
Központi épület 

 

 
Központi épület, udvar 
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Istálló 

 

 
Lovas udvar 

 

 
Vendégházak 
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Környezetvédelem: 
 
Talajvédelem: 
A terület a Duna egyik kavicsteraszán helyezkedik el, a humuszréteg viszonylag vékony, 10-20 cm, 
ez alatt 30-50 cm vastag löszös réteg követezik, ez alatt pedig a kavicstakaró található. A 
kavicsréteg miatt a talaj vízáteresztő képessége nagy, víztartó képessége kicsi. A Duna talajvízre 
gyakorolt szívó hatása következtében a talajszennyeződések gyorsat terjednek benne. Ennek 
elkerülése érdekében a területen semmilyen talajszennyező tevékenység nem folytatható. 
A terület nagy része az eredeti talajállapotban van, kis része korábban bányászat által érintett terület 
volt, ma vízfelület. 
A terület nagy része a jelenlegi talajállapotban marad, talajvédelmi problémák nem merülnek fel. 
 
Levegő tisztaság védelem: 
A terület levegővédelmi besorolása: védett 1. Légszennyezés tekintetében a tervezéssel érintett 
terület és a tágabb környezete is kedvező állapotú, a falusi turizmus fejlesztése érdekében ezt fenn 
kell tartani. Nem engedélyezhető semmilyen légszennyező technológia telepítése. A turista major 
területén állattartás csak olyan mértékben engedélyezhető, ahogy az a községben is előírt. A 
területen működő lóistálló, lovarda, lovas pálya nem jár számottevő bűzszennyezéssel. 
A porszennyezés elkerülése érdekében a közlekedési területeket pormentesített burkolattal kell 
ellátni. 
 
Vízvédelem: 
A víz védelme a Mosoni-Duna közelsége miatt kiemelt feladat. A vízszennyezés a felszíni vizek 
szennyezésével közvetlenül, de a talajszennyezéssel közvetetten is megtörténhet.  
A major területén található tó vízminősége a kavics jó szűrőhatása miatt első osztályú, melynek 
megőrzése elsődleges cél. 
A víz védelme érdekében biztosítani kell a terület teljes közműves ellátását a csapadékvíz 
elvezetéséről gondoskodni kell. 
 
Zaj és rezgés elleni védelem: 
A területen zaj és rezgés szennyezés nem keletkezik. 
 
Közművesítés: 
A tervezési terület településhez való kapcsolatát - közművesítés szempontjából- a Kőhidi utca felől 
lehet biztosítani.  
A major területén meglévő épületek ellátottak elektromos energiával, hálózati vízzel, továbbá a 
szennyvízelvezetés is megoldott. 
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Természetvédelem: 
A tervezési terület része a Natura 2000 hálózatnak a Szigetköz kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület részeként. A tervezéssel érintett 
földrészletek az Országos Ökológiai Hálózat magterületéhez és Tájképvédelmi övezethez 
tartoznak. A tervezési terület természeti területnek minősül  
A tervezési terület egy közösségi jelentőséggel bíró gyepes jelölő élőhely, mely a Szigetközben 
található löszgyepek megmaradt területe. 
 

 
Natura 2000 terület 

 

 
Ökológiai folyosó területe  
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Az alábbi térkép az Agrárminisztérium adatszolgáltatása. A térképen a fokozottan védett terület (zöld 
színnel), illetve az ebből kivett terület látható. Az építési hely ennek megfelelően került kijelölésre, 
oly módon, hogy a fokozottan védett területeket ne érintse. 

 

 
 
 
A tervezett szabályozási előírások: 
 
Az elhelyezhető funkciók köre: 
 
Az építési övezetben a turista major működéséhez szükséges épületek, építmények és kiszolgáló 
létesítmények, rendezvény terem, szálláshely szolgáltató, szabadidős épületek, az állatok tartására 
szolgáló istállók és kiszolgáló épületek helyezhetők el. 
 
Kialakítható legkisebb telek területe   10000 m2 
 
Építési hely: Szabályozási terv szerint kijelölve  
 
Beépítési mód: Szabadon álló  
 
Épületmagasság: lakó, üdülő, kiszolgáló épületek esetén 6,0 méter 
   lovarda épület esetén 7,5 méter 
 
Beépítési százalék:   10% 
 
Kialakítandó zöldfelület:  80% 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
 
 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 

 
  



52 
 

 

 
 
REGIOPLAN KFT            

A tervezett fejlesztések beruházói adatszolgáltatás alapján: 
 

 

1.  Első ütemben a meglévő épületek közül a fenti térképen “K” jellel jelölt épületet szeretné a 
tulajdonos bővíteni. Itt egy komfortos, egész évben üzemelő rendezvény központot építenek fel. 
A T alakú épület teljes hosszában bővülne a déli oldalán, valamint befedik a teljes udvart is, 
amit a “K” és “J” jelű épületek ölelnek körbe.  

2. Második ütem a térképen “H” jellel jelölt kismértékű, nyugati irányú bővítése. Ehhez, valamint 
a mögötte álló, kis istálló sorhoz (ez az orto fotón látszik, térképre nem került fel) csatolnak egy 
fedeles lovardát, oly módon, hogy az illeszkedjen az első ütem fejlesztéseihez. 

 

3. Harmadik ütemben a  fenti térképen látható a 05/32 hrsz-ú tó köré apartman házak elhelyezését 
tervezi a tulajdonos. A házakhoz saját stég tartozna.  
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9. 1130 hrsz-ú földrészlet övezeti besorolásának módosítása véderdő területről gazdasági 
rendeltetésű erdőterületre.  
 
Az előzetes dokumentációban szereplő módosítást (1103, 1130, 1116 hrsz-ú földrészletek 
területfelhasználásának, szabályozásának módosítása építési telekké) a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda és a Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
az előzetes véleményezési szakasz során nem támogatta. 
 
A 9. módosítási pont fentiek miatt csökkentett, módosított tartalommal került jelen, 
véleményezési dokumentációba az alábbiak szerint: 
 
A 1130 hrsz-ú földrészlet övezeti besorolása véderdőről gazdasági rendeltetésű erdőterületre 
változik. 
A tervezett módosítás célja, hogy a Babos major területén elhelyezkedő turista major funkcióhoz 
az 1130 hrsz-ú teleken egy fogadó és porta épület elhelyezhető legyen. Az 1130 hrsz-ú telek 
közlekedési kapcsolata, közműellátottsága megoldott. 
 
A hatályos helyi építési szabályzat az alábbiakat tartalmazza gazdasági rendeltetésű erdő 
övezetére vonatkozóan: 
A gazdasági rendeltetésű erdők övezetében az elsődleges rendeltetést nem akadályozó, a 
turizmust természetjárást szolgáló erdei melléképítmények, továbbá az erdőműveléshez 
szükséges építmények helyezhetők el. Az épületek megengedett legnagyobb 
építménymagassága 3,5 m, az épületek elhelyezésére alakított telkek legnagyobb 
beépíthetősége 40%. 
Jelen módosítás során a hatályos előírásokon nem változtatunk. 
 
A módosítás a szabályozási tervet érinti. 
 

 

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)  
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
 
 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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10. A sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán, oldalhatáron álló beépítés megteremtése 

 
A hatályos szabályozási terv és helyi építési szabályzat szerint a spotpálya területén, ma 
szabadon álló beépítéssel lehet épületet elhelyezni. A hatályos szabályozási terv jelöli az építési 
hely határait.  
Halászi község önkormányzata a sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán a telekhatáron szeretne 
épületet, lelátót elhelyezni, ennek érdekében módosul az építési hely határa.  
A hatályos helyi építési szabályzat az alábbiakat tartalmazza a sportpálya területének övezetére 
vonatkozóan: 
„A sportpálya területén a labdajáték tér (terek), a sportpályát kiszolgáló parkolók helyezhetők 
el, szociális, kereskedelmi és vendéglátó épületek építhetők.” 
A hatályos helyi építési szabályzat előírásai nem változnak. 
 
A módosítás a szabályozási tervet érinti. 
 

 

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
 
 

Kivonat a módosított szabályozási tervből  
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11. Telekhatár korrekció átvezetése önkormányzati kérelem, adatszolgáltatás alapján a Petőfi 

Sándor, illetve a Dankó utcában. 
A módosítás a szabályozási tervet érinti. 
 

 
Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 

 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből (Petőfi Sándor utca) 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből (Petőfi Sándor utca) 
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Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület) 

 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből (Dankó utca) 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből (Dankó utca)  
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12. Egyedi építési hely kijelölése a 337 hrsz-ú telken 
 

A tulajdonos kérésére egyedi építési hely kerül kijelölésre a 337 hrsz-ú telken. 
 
Halászi község helyi építési szabályzata szerint a 18 méter széles telkeknél 6,0 méter, az ennél 
keskenyebb telkeknél 4,5 méter oldalkertet kell tartani.  
A 377 hrsz-ú telek területén (mely 19 méter széles) a lakóépület mellett elhelyezésre került egy 
garázs épület mely tervezése és kivitelezése során a tulajdonos tévedésből, jóhiszeműen nem 
vette figyelembe, hogy a szabályzat a különböző telekméretek esetén különböző oldalkerti 
méreteket határoz meg és csak 4,5 méter oldalkertet tartott.  
Az önkormányzat szeretné támogatni a tulajdonost, hogy a garázsépület legálisan álljon a telken 
ezért hozzájárult, hogy a telekre egyedi építési hely kerüljön kijelölésre. 
 
A helyi építési szabályzat 15 § (3) pontja szerint amennyiben a szabályozási terv építési helyet 
jelöl, úgy azt kell alkalmazni. 

 
A módosítás a szabályozási tervet érinti. 
 

 
Forrás: E-közmű (módosítással érintett telek) 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből  

 
 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből  
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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. 
 
 
6. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 
6.1 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA  
 
Halászi gazdaságában kedvező földrajzi helyzete révén egyenletes és jól észlelhető fejlődés mutatkozik. 
A helyben lévő kis és középvállalkozások szálláshely szolgáltatást, gyártó és kereskedelmi munkát, 
mezőgazdasági és szolgáltató tevékenységet folytatnak. 
 
A településen jelenleg működő vállalkozások 
 

DUNA-ÁG AGRO Szövetkezet 9228 Halászi, Györi u 10. 

L-TRADE Kft. 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 108. 

NEUBERGER ÉS FIAI Kft. 9228 Halászi, Révai utca 39. 

MELBA Bt. 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 4. 

HAFNER PNEUMATIKA Kft. 9228 Halászi, Püski út 3. 

WINKLER-TÜZÉP Kft. 9200 Mosonmagyarovar, Halászi utca 1. 

MICROÉP 2000 Kft. 9228 Halászi, Damjanich utca 31. 

BEWITÁL Bt. 9228 Halászi, Damjanich út 28. 

SÖKE-HUNGÁRIA Kft. 9228 Halászi, Győri út 1. 

VERARBEITEN PAUSITS Kft. 9228 Halászi, Püski út 1. 

ISOSPORT-HUNGÁRIA Kft. 9228 Halászi, Győri út 12. 

TAKITEJ Kft. 9228 Halászi, Petőfi Sándor utca 61. 

KELLEI Bt. 9228 Halászi, Püski út 32. 

JANKÓ Kft. 9228 Halászi, Révai utca 33. 

METT Bt. 9228 Halászi, Petőfi Sándor utca 58. 

SZIFA Asztalosipari Kft. 9228 Halászi, Arany János utca 4. 

DOBOS ÉS FIA Bt. 9228 Halászi, Püski út 25. 

KORCZ Kft. 9228 Halászi, Árpád utca 10. 

BOGRÁCSKERT Kft. 9228 Halászi, Püski út 31. 

COMBI CAR Bt. 9228 Halászi, Béke sor 10. 

FÉTIS UNIÓ Kft. 9228 Halászi, Arak-Ady Endre utca 3/A. 

ÁCER Kft. 9228 Halászi, Kálnoki utca 15. 

MOLINÁRI 91 Kft. 9228 Halászi, Damjanich utca 28. 

TORÉRO OKTATÓ Bt. 9228 Halászi, Kálnoki utca 21. 

ÖREG CSUKA KFT. 9228 Halászi, Bem utca 38. 

MM PROFIL Kft. 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 102. 
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B ÉS P Kft. 9228 Halászi, Révai utca 2. 

HEVI MESTERKONYHA Kft. 9228 Halászi, Petőfi Sándor utca 60. 

KRETZER 2002 Kft. 9228 Halászi, Kinizsi utca 21. 

ARBOR PRODUCT Kft. 9228 Halászi, Petőfi Sándor utca 29. 

RED STYLE Kft. 9228 Halászi, Duna sor 21. 

TENKO CSOPORT Kft. 9228 Halászi, Révai utca 39. C ép. 

VAS ÉS MÁS Kft. 9228 Halászi, Petőfi Sándor utca 69. 

MICRODUÁL Kft. 9228 Halászi, Damjanich utca 31. 

MÉ-MO CRYSTAL Kft. 9228 Halászi, Aranyosi utca 14. 

ARANYKAVICS Kft. 9228 Halászi,  010 hrsz. 

ALAGÚT 2003 Kft. 9228 Halászi, Bajcsy-Zsilinszky utca 14. 

KELLEI KERESKEDŐHÁZ Kft. 9228 Halászi, Püski út 32. 

PULPADENT Bt. 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 113. 

SUBVENTOR KFT. 9228 Halászi, József Attila utca 9. 

LIGNOWOOD FAIP.ÉS KER.KFT. 9228 Halászi, Bem út 20. 

EURO BURKOLAT KFT. 9228 Halászi, Ságvári Endre utca 62. 

ARANYOSI LOVAS-MAJOR KFT. 9228 Halászi, Kőhíd utca 11. 

PANNON INKÖZ KFT. 9228 Halászi, Úgói út 17. 

PLOMBIER  KFT. 9228 Halászi, Jókai ut 12. 

ABINITO ASZTALOSIP. KFT. 9228 Halászi, Bem út 20. 

TECHNOSERVE MŰSZAKI KFT. 9228 Halászi, Arak-Ady Endre út 8. 

ASZKLÉPIOSZ KFT. 9228 Halászi, Kossuth Lajos út 32. 

PPT Express Kft. 9228 Halászi, Vadvirág út 8./B. 

FIREFIGHTER KFT. 9228 Halászi, József Attila utca 44. 

PASCUCCINO KFT. 9228 Halászi, József Attila út 10. 

STAHL-FLEX KFT. 9228 Halászi, Püski utca 1. 

PB-ÉPÜLETGÉPÉSZ KFT 11202574 9228 Halászi, József Attila utca 29. 

ASROM KFT. 9228 Halászi, Bem utca 15. 

MM-FAHÁZPROFI KFT. 9228 Halászi, Bem utca 5. 

ILLÉS TRANS TAXI KFT. 9228 Halászi, Jókai utca 27. 

SPEZIAL ELEKTRO KFT. 9228 Halászi, Révai utca 25. 

PYRAMID KFT. 9228 Halászi, Arak-Felszabadulás utca 1. 

CSŐCSAVAR ÉPÜLETGÉPÉSZ KFT. 9228 Halászi, Kossuth utca 19. 

DOMINO CLASSIC 2004.BT. 9228 Halászi, Gárdonyi út 14. 

APPLE BOX KFT. 9228 Halászi, Aranyosi utca 6. 

KRICU KÖNYVELŐ Kft. 9228 Halászi, Püski út 13. 

SZERDAHELYI TRAFIK Kkt. 9228 Halászi, Kossuth utca 53. 

BAMA-VILL KFT. 9228 Halászi, Petőfi Sándor utca 24. A ép. 

KEMENCEMESTER KFT. 9228 Halászi, József Attila út 9. 

VELUM CONCRETE KFT. 9228 Halászi, Kossuth Lajos út 1. 

ERIST BT 9228 Halászi, Kinizsi utca 28. 

NANCORO BT. 9228 Halászi, Duna sor 61. 
ILLUSIONFACTORY VIRTUÁLIS 
VALÓSÁG FEJLESZTŐ  KFT. 9228 Halászi, Jókai utca 35. 

MenKraft Consulting Kft. 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 141. 
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Piacigi Bt. 9228 Halászi, Duna sétány 6. 

MP Web & Design Kft. 9228 Halászi, Vadvirág utca 8. B ép. 

Regia Panzio Szolgáltató Kft. 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 122. 

Szerdahelyi Euro Kft. 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 13. 

Bérbe Bármi Kft 9228 Halászi, Duna sor 31. 

Bio Wash Bt. 9228 Halászi, Kossuth L. utca 52. 

Entalpia Épületgépészeti Kft. 9228 Halászi, Duna sétány 13A. 

Perger Épületgépészeti Kft. 9228 Halászi, Rákóczi utca 21. 

DT Finestra Kft. 9228 Halászi, Petőfi Sándor utca 65. 

NovitsBau Bt. 9228 Halászi, Duna sor 23. 

Lajta G és B Bt. 9228 Halászi, Dankó Pista utca 4. 

Kóset Kft. 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 52. 

Steiner Gipsz Kft. 9228 Halászi, Szent Márton utca 34. 

Petrus-Hof Bt. 9228 Halászi, Duna sor 32. 

MCI Zrt. 9228 Halászi, Kossuth L. utca 52. 

Human Factor Consulting Kft. 9228 Halászi, Aranyosi utca 13. 

LT Textil Kft. 9228 Halászi, Győri út 1. 

 
A településen működő szálláshely szolgáltatók: 
 
Szálláshely szolgáltató 
neve: Székhelyének címe: Szálláshely elnevezése: Szálláshely címe: 

Prodivum Kft 9228 Halászi, Aranyosi u. 1. Páll falusi szálláshely 9228 Halászi, Aranyosi u. 1. 

Regia Panzio Kft 9228 Halászi, Kossuth L. u. 102 Regia Panzió 9228 Halászi, Kossuth L. u. 122. 

Neuhercz Béláné 9228 Halászi, Árpád u. 5. Neuhercz Vendégszobák 9228 Halászi, Árpád u. 5. 

Szombath Tibor  9228 Halászi, Duna sétány Party sátorozóhely 
9228 Halászi Dunasétány 04/5, 04/6 
hrsz. 

Radek Attila 9228 Halászi, Kossuth u. 21. Apartmann és vendégszobák 9228 Halászi, Kossuth u. 21. 

Süliné Czvikl Márta 9228 Halászi, Damjanich u. 2 Márta Haus 9228 Halászi, Damjanich u. 4. 

Mátyás Ferencné 9228 Halászi, Damjanich u. 14. Bogi Ház 9228 Halászi, Damajnich u. 14. 

In Favorem Kft.  
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István 
király u. 122. UGO Rendezvényközpont 9228 Halászi, Kőhídi u. 11. 

 
A fenti táblázatból látható, hogy a felmerülő, Szigetközi turizmussal összefüggő szálláshely igények 
kielégítésére a településen több panzió és vendégház is működik. A turizmus folyamatos fejlődésével 
az igény is növekszik. A 4. és a 8. számú módosítás (Régai Panzió bővítései lehetőségének rendezési 
tervi feltételeinek megteremtése, Babos major szabályozásának elkészítése) összefüggésben áll a 
fentiekkel. 
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6.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERE  
 
Az önkormányzat a gazdálkodását a település gazdasági programja alapján végzi. A gazdasági 
program tartalmazza az önkormányzat vagyon helyzetét, pénzügyi helyzetét, a fejlesztési 
elképzeléseket illetve a településfejlesztés célkitűzéseit. 
 
A tervezett módosítások miatt nincs szükség az önkormányzat gazdálkodásának, a 
településfejlesztés eszközeinek és intézményrendszerének változtatására.  

 
6.3 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

 
A település közterületei zöldfelületeit a közparkok, közkertek alkotják, ezek díszfákkat és 
díszcserjéket beültetettek, a burkolatlan felületek füvesítettek.  
A nem közterületi zöldfelületek az intézmények kertjei, melyek az intézmények jellegének 
megfelelően vannak kialakítva. 
A gazdasági területek telkeinek le nem burkolt és be nem épített felszínét gondozott 
zöldfelületként tartják fenn. 
Az új lakóutcákon a szabályozási előírásoknak megfelelően utcai fasorokat kell létrehozni, a 
meglévő, hiányos utcafásításokat pótolni kell. 

 
Jelen rendezési terv módosítások nincsenek hatással a település zöldfelületi rendszerére.  

 
6.4 TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

 
Halászi község területét az alábbi, természetvédelmi szempontból jelentős területek érintik: 
 
Országos jelentőségő védett természeti terület 
 
Szigetközi Tájvédelmi Körzet 
 
A Szigetközi Tájvédelmi Körzet Halászi községet érintő ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai: 
03/1, 04/1, 04/2, 04/4, 04/5, 04/6, 023, 026, 027/1, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 044/1, 079, 
080, 092, 094/1, 094/3, 096/1, 096/11, 0172, 0173, 0175, 0176/3, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 
0176/10, 0176/11, 0176/12, 0176/13, 0176/14, 0176/15, 0176/16, 0176/17, 0176/18, 0176/19, 
0177, 0178, 0179/1, 0179/2, 0180, 0181/1, 0181/2, 0181/3, 0181/4, 0181/5, 0181/6, 0181/7, 
0182/1, 0182/3, 0182/4, 0182/5, 0182/6, 0182/7, 0183/1, 0183/2, 0185/1, 0185/2, 0186, 0187/3, 
0187/4, 0192, 0224/1, 0224/2, 0224/5, 0225/1, 0225/2, 0225/3, 0225/4, 0225/5, 0225/6, 0225/7, 
0225/8, 0225/9, 0225/10, 0225/11, 0225/12, 0225/13, 0226. 
Szigetközi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számai: 
036/1 hrsz-ból 3,3 ha (2/E erdőrészlet területén fekvő rész), 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 0224/1, 
0224/2, 0224/5, 0226. 
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Szigetközi Tájvédelmi Körzet Halászi községet érintő területe 
 
A módosítással érintett területek nem érintik a Szigetközi Tájvédelmi Körzet területeit. 
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Natura 2000 hálózat 
 
„HUFH30004 Szigetköz” különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természet megőrzési 
terület 
 

Natura 2000 hálózat Halászi községet érintő területe 
 

A 8. számú módosítás, (05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére 
a szabályozási terv elkészítése) érinti a Natura 2000 területet. 
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Nemzeti Ökológiai Hálózat 
 
Magterület övezete 
Ökológiai folyosó övezet 
Puffer terület övezete 
 

Nemzeti Ökológiai Hálózat Halászi községet érintő területei 
 
A 8. számú módosítás, (05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére 
a szabályozási terv elkészítése) érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat területét. 
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Egyedi tájérték 
 
Ugói és papszigeti legelő 
 

Egyedi tájérték 
 

A 8. számú módosítás, (05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére a 
szabályozási terv elkészítése) egyedi tájértéket érint. 
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6.5 ERDŐTERÜLETEK VIZSGÁLATA 
 
Halászi község erdőtervezett területe jelenleg 392,43 hektár, az alábbi megoszlás szerint: 
 

Helység Erdőrészletek elsődleges rendeltetés szerint (ha) 

Védelmi Gazdasági Közjóléti Összesen Egyéb 
részletek 

Összesen 

Halászi 241,21 129,52 - 370,73 21,70 392,43 

 

Halászi község erdőterületei alaptérképen 
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Halászi község erdőterületei ortofotón, erdészeti adatszolgáltatás alapján 

 
A tervezett módosítások erdőterületeket nem érintetek. 
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6.6 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

 
Halászi község épített környezetének jellemzői: 
 
A Halászi hídról a Kossuth Lajos utca vezet be a faluba. A hidat elhagyva a történeti településrés 
rész található, amely utcaszerkezetében, beépítésében őrzi a régi történeti falukép jellegzetességeit. 
Többnyire oldalhatáron álló és zártsorúan beépített épületek találhatóak, utcafronton sátortetős 60-
as években épült toldásokkal.  
Helyenként ezek folytatásaként a régi téglalap alakú parasztházak, mezőgazdasági 
melléképületekkel sorakoznak. A településrész és egyben a falu középpontjában a római katolikus 
Szent Márton templom és az azt körülölelő tér, valamint a 2 műemléki védett meghatározó kései 
barokk lakóépület található. 
 
Az újabb telkek kiosztásánál szempont volt a megváltozott, városi telekhasználatot figyelembe 
venni. Itt szélesebb, de rövidebb telkek találhatók, valamint az egymásra merőlegesen szerkesztett 
utcaszövetet. A régi, történeti lakószövethez képest, megváltozik a telek használat, megjelenik az 
előkert, az udvar pedig lassan átalakul virágos díszudvarrá.  
Az alaprajzi elrendezések itt már sokkal szabadabban váltakoznak. Az épületek telepítése a falusias 
lakóövezetben az oldalhatárra illesztett, míg a kertvárosias lakóövezetben a szabadon álló építési 
mód jellemző.  
Megtalálhatóak itt a 60-as évek jellegzetes négyzetes alapterületű, sátortetős építményei, a 70-es 
80-as években épült főként kétszintes épületek, valamint a mai XXI. századi modern családi házak. 
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6.7 A MÓDOSÍTÁSOK HATÁSAI AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI ELEMEKRE 
 

Halászi község közigazgatási területén világörökség vagy világörökség várományos terület nem 
található. 
Halászi község közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek: 
 

azonosító név HRSZ 

24182 Kossuth Lajos utca 

371/1, 433, 432, 431, 430, 455/11, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 
440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 455/10, 705/2, 704, 744, 743, 
742, 741, 738, 735, 734, 739/1, 705/1, 731/1, 733, 736/1, 457, 
729, 740/1, 745/1 

57307 Ugói-legelő 07, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 010/1, 010/2, 09/2 

57308 Felső-Herések 
088/1, 088/3, 088/5, 088/6, 082/19, 082/18, 089/45, 082/15, 
082/16, 082/17, 087, 05/31, 485/1, 485/2, 487/1, 487/2, 486, 06 

62218 Maglyai-földek 

093, 089/22, 089/16, 089/15, 089/14, 089/13, 089/12, 089/11, 
089/10, 089/17, 089/21, 089/20, 089/19, 089/18, 0104/8, 
0104/7, 0104/6, 0104/5, 0104/9 

62222 Kisnégyes 
0113/2, 0113/11, 0113/10, 0113/1, 0113/12, 0113/13, 0113/14, 
0113/16, 0113/15 
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 Régészeti lelőhelyek Halászi község területén 
 
 
 
Halászi község közigazgatási területén található műemlékek: 
 

azonosító cím név védelem helyrajzi szám 

25823  

R. k. templom ex-
lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

429, 431, 455/10, 455/11, 
456, 463, 464, 465, 466, 
467/1, 485/23, 704, 705/1, 
705/2, 726/1, 727, 728 

25830  

Lakóház ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

426/2, 427, 428, 429, 
455/11, 457, 464, 485/23 

4436 Kossuth Lajos utca R. k. templom Műemlék 457 
4438 Kossuth Lajos utca 43. Lakóház Műemlék 463 

4437 Kossuth Lajos utca 41. Lakóház 

általános 
műemléki 
védelem 464 
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Műemlékek Halászi község területén 

 
A tervezett módosítások régészeti lelőhelyet, műemléket nem érintenek. 
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6.8 KÖZLEKEDÉS 
 
Jelen településrendezési terv közlekedési munkarészének készítésekor a helyszín vizsgálatának 
eredményeiből és a hatályos településrendezési tervek közlekedésfejlesztési munkarészeiből indultunk 
ki. 
A hatályos rendezési terv kitér a település külső, nagytérségi és szomszédsági közlekedési kapcsolataira, 
a belső közúthálózat szerkezetére és annak fejlesztésére, tárgyalja a keresztmetszeti elrendezéseket, 
vizsgálja a járműtárolás és járműellátás módjait, tárgyalja a kerékpáros és gyalogos közlekedéshálózat 
fejlesztési lehetőségeit.  
A most készülő településrendezési tervi módosítás során mindezeket tiszteletben tartjuk, ezeken 
lehetőség szerint ezeken nem változtatunk. 
 
A településrendezési terv jóváhagyása óta eltelt idő alatt több változtatási igény is felmerült, ezek céljuk 
és elhelyezkedésük szerint a következők: 
 

1. A hatályos terv szerint GipE övezetbe tartozó 0126/14 hrsz-ú telek minimális alakítható 
telekméretének 3000 m2-ről 1000 m2-re módosítása. 

2. A Kálnoki utca déli szakaszától nyugatra eső területen a tervezett belterületi határ módosítás 
megszüntetése és a tervezett lakóterület kiterjesztése a tervezett 1401. jelű út vonaláig. 

3. Arak településrészen, a Virág utca és az 1401. jelű út által határolt telektömbben a 
telekalakításra vonatkozó előírások felülvizsgálata. 

4. 1064/4 hrsz-ú telekre vonatkozó szabályozási előírások felülvizsgálata a mai szállásadó, 
vendéglátó funkcióhoz igazodóan. 

5. 0154/1 hrsz-ú területen kijelölt ipari- gazdasági területen a kialakítható legkisebb telekterület 
csökkentése. 

6. A Kertalja utcától délre eső tervezett lakóterület elrendezésének felülvizsgálata. 
7. A Rákóczi utca Gárdonyi utcai csatlakozásának térségében a közterületek lehatárolásának 

felülvizsgálata. 
8. A 05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére a településszerkezeti 

terv és a szabályozási terv elkészítése 
9. 1130 hrsz-ú földrészlet övezeti besorolásának módosítása véderdő területről gazdasági 

rendeltetésű erdőterületre.  
10. A sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán, oldalhatáron álló beépítés megteremtése. 
11. Telekhatár korrekció átvezetése önkormányzati adatszolgáltatás alapján. 
12. Egyedi építési hely kijelölése a 337 hrsz-ú telken 

 
A tervezett módosítások megvalósulása esetén azok várható közlekedési hatásai a következők: 

 
1. A hatályos terv szerint GipE övezetbe tartozó 0126/14 hrsz-ú telek minimális alakítható 

telekméretének 3000 m2-ről 1000 m2-re módosítása. 
A 4948 m2 nagyságú telek esetében az eddigi 1 db telek helyett még további 3 db alakítható. Az 
érintett területet a hatályos szabályozási terv szerint, É-ról, és K-ről erre a célra tervezett és 
részben már megvalósított 20,0 méter szabályozási szélességű gazdasági kiszolgáló út határolja. 
Ezek az utak képesek biztosítani a terület közlekedési feltárását. Ennek a tervezett módosításnak 
nem lesz hatása a meglévő és tervezett közlekedéshálózatra. 

 
2. A Kálnoki utca déli szakaszától nyugatra eső területen a Kálnoki utca déli irányú egyenes 

folytatásához belterületi ingatlanok csatlakoznak. A Halászit elkerülő tervezett 1401. jelű út 
leendő vonala átmetszi ezeket a telkeket. A hatályos településrendezési terv a már beépített 
telkek figyelembe vételével a közép feszültségű elektromos légvezeték vonalába szabta meg a 
tervezett belterületi határt. Jelen módosítás során a település önkormányzata tekintettel arra, 
hogy belterületi ingatlanok beépítési lehetősége szűnne meg, a tervezett belterületi határt a 
tervezett út vonaláig módosítaná. Az így érintett telkeket a módosítással érintett szakasztól 
északra eső, már beépített területhez hasonlóan az önkormányzati kezelésű Kálnoki utcáról lehet 
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kiszolgálni. A tervezett módosítás sem a tervezett települést elkerülő útra, sem a település belső 
úthálózatára nem lesz jelentős, mérhető hatással. 
 

3. Arak településrészen, a Virág utca és az 1401. jelű út által határolt telektömb a hatályos 
szabályozási terv szerint is falusias lakóterület, melyet a Virág utca és az Ady Endre utca 1401. 
jelű út felé vezető, de oda ki nem csatlakozó szakasza tár fel. Ez a 12340 m2-es telektömbön ma 
7 db építési telek van. A módosítás célja egy gazdaságosabb telekalakítás. A tervezett új 
telekalakítást a meglévő önkormányzati utakról lehetséges feltárni. A módosított telekszerkezet 
nem tud annyival több építési telket eredményezni, amit a jelenlegi – igen kis 
forgalomintenzitású – úthálózat ne tudna kiszolgálni, illetve annak kapacitás kihasználtságában 
jelentős változást eredményezne. A tervezett beavatkozásnak a településrész külső közlekedési 
kapcsolataira, a belső utcahálózati rendszerének meghatározó elemeire nem mérhető a hatása. 
 

4. 1064/4 hrsz-ú telekre vonatkozó szabályozási előírások felülvizsgálata a mai szállásadó, 
vendéglátó funkcióhoz igazodóan. 
A Kossuth Lajos utcáról feltárt panzió közlekedési kiszolgálásában jelen módosítás során 
változás nem lesz. A tervezett beavatkozás nem igényel változtatást a település külső és belső 
közlekedési kapcsolatait biztosító hálózaton, azokra hatása nem lesz.  
 

5. 0154/1 hrsz-ú területen kijelölt ipari- gazdasági területen a kialakítható legkisebb telekterület 
csökkentése. 
A tervezett ipari, gazdasági célú felhasználású tömböt az 1401. jelű összekötőútba csatlakozó, 
01/50 hrsz-ú út vonalán kialakítandó, gazdasági területi kiszolgáló út tárja fel. A módosítással 
érintett terület közlekedési kiszolgálása az összekötőút felől továbbra sem lehetséges. A külső 
közlekedési kapcsolatokat, illetve a terület 1401. jelű úti csatlakozását a kialakítható kisebb 
telekméret nem befolyásolja így a változtatásnak azokra hatása nem lesz. 
 

6. A Kertalja utcától délre eső tervezett lakóterület elrendezésének felülvizsgálata. 
A ma hatályos terv a Kertalja utcai telektömb és a belterületi határ között húzódó területsávot 
lakóterületként jelöli. 
A tömb közlekedési feltárását biztosító kiszolgálóúti hálózatot mind a mai napig nem tudták 
kialakítani. 
Az érintett telektömb feltárására a tulajdonosok – a lehetőségeik mérlegelésével – 
kezdeményezték a tömb újra osztását. Ennek alapját a hatályos rendezési tervben jelölt, 1401.-
1405. jelű utak csatlakozásának kibővítésével létrejövő tervezett útkeresztezés megtartása, és az 
abból a belterület határán vezetett kiszolgáló út képezi. Ez a tervezett kiszolgáló út a 
Máriakálnokkal kapcsolatot adó, önkormányzati mellékútba, a Kálnoki utcába csatlakozna. 
/Ez a vonal egyben az 1401.jelű összekötőút, Püski és Máriakálnok közötti lassú forgalmi 
tehermentesítését is biztosíthatná, itt a belterületi határon – nem véletlenül – ma is egy (0190/1) 
hrsz-ú, mezőgazdasági használatú út van./ 
A 0190/1 hrsz-ú út kiszélesítése adja a módosítással érintett tömb közlekedési feltárását. Ez a 
település, illetve a módosítással érintett területnek a hatályos településrendezési tervben jelölt 
külső közlekedési kapcsolataiban változást nem eredményez, és a település belső utcahálózatán 
újabb csatlakozási helyet nem jelöl és a korábban tervezett lakóterület fejlesztéshez képest 
többletforgalmat nem generál. Változás csupán a telektömb belső közúti feltárási rendszerében 
lesz, mely így egy lakóutcára redukálódik. A tervezett módosítás a hatályos településrendezési 
tervben jelölt lakóterületi fejlesztés lecsökkenése következtében nem terheli többlet 
forgalommal a tömb közúti feltárását biztosító külső és belső közúthálózatot. A tervezett 
módosításnak a település közlekedéshálózatára negatív hatása nem lesz. 
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7. A Rákóczi utca Gárdonyi utcai csatlakozásának térségében a közterületek lehatárolásának 

felülvizsgálata. 
A javasolt közterületi lehatárolás igazodik a mai területhasználathoz. A javasolt új közterületi 
határ megtartja az érintett szakaszt megelőző közterületi szélességeket, és a kialakult közterület 
határok egyenes folytatásába kerül. A javasolt módosítás sem a kialakult állapoton, sem a mai 
közterület használatban, sem a közlekedési szokásokon nem idéz elő változást, azokra nézve 
negatív hatása nem lesz. 
 

8. A 05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére a településszerkezeti 
terv és a szabályozási terv elkészítése. Az érintett terület idegenforgalmi hasznosítására 
korábban már szabályozási terv is készült, melyet 6/1996 (VII.1) számú rendelettel hagytak 
jóvá, és a környezet alakítások során az abban foglaltakat folyamatosan figyelembe vették. Az 
ide vonatkozó településrendezési terv mára már hatályát veszette. A terület tulajdonosa – a 
korábbi rendezési terv kezdeményezője – a területet a korábbi rendezési tervben rögzítettek 
szerint használta, és a jövőben is ez a célja. 
A további használathoz, a terület fejlesztéséhez szükséges beavatkozáshoz azonban ide 
vonatkozó, érvényes szabályozási előírásokra van szükség. A jelen fejlesztési elképzelések 
megegyeznek a korábbi – mind a mai napig tiszteletbe tartott – településrendezési tervben 
rögzítettekkel. Így a terület közlekedési feltárásában változtatásra nincs szükség: 

- a külső közlekedési kapcsolatok megegyeznek a korábbi tervben rögzítettekkel, 
- a belső közlekedéshálózati rendszerhez való csatlakozásban változás nem történt, a 

meglévő – a korábbi rendezési terv jóváhagyása óta eltelt időszak alatt a tervek szerint 
kiépített, azóta kiteljesedett – utcahálózati rendszerhez való csatlakozásban változtatást 
nem terveznek. 

A jelen területre vonatkozó rendezési tervi módosítás a hatályos településrendezési terv 
közlekedési munkarészében e területre jelölt, és mára már kialakul külső közlekedési 
kapcsolataira, kapcsolódására a települési utcahálózathoz nem tartalmaz módosítását, így a 
tervmódosításnak nem lesz az eddigiektől eltérő közlekedési hatása.  

 
9. 1130 hrsz-ú földrészlet övezeti besorolásának módosítása véderdő területről gazdasági 

rendeltetésű erdőterületre. Az ebben a pontban jelölt módosítás nem igényli a hatályos 
településrendezési terv közlekedési munkarészének módosítását. 
 

10. A sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán, oldalhatáron álló beépítés megteremtése. Az ebben a 
pontban szereplő módosításnak nincs hatása a település közlekedés hálózatára.  
 

11. Telekhatár korrekció átvezetése önkormányzati adatszolgáltatás alapján. 
Az ebben a pontban jelölt telekhatár korrekciók a Petőfi Sándor utca egy rövid szakaszát, illetve 
a Dankó Pista és Kinizsi Pál utcák útcsatlakozási szakaszait érintik. A tervezett módosítás során 
az új közterületi határok igazodnak a kialakult telekhatárokhoz. A módosítás során az érintett 
utcák közterületi szélessége nem lesz kevesebb az érintett szakaszt megelőző, illetve követő 
szakaszénál. A tervezett beavatkozásnak nincs közvetlen hatása a település közlekedési 
hálózatára, vagy annak használatára. 
 

12. Egyedi építési hely kijelölése a 337 hrsz-ú telken. A meglévő falusias beépítésű telken az építési 
hely határainak módosításának közlekedési vonzatai nincsenek, a tervezett módosításnak 
nincsenek közlekedést érintő hatásai. 
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Külső közlekedési kapcsolatok 
 
A módosítással érintett területek közlekedési kapcsolatait, kapcsolódásukat a települési belső 
úthálózathoz, kapcsolódásukat a térségi kapcsolatokat biztosító, meglévő közlekedéshálózatokhoz – 
többek között az 1401. jelű Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút települési átkelési szakaszához 
 – továbbra is a hatályos településrendezési tervben rögzítettek szerint, változatlan formában 
szerepeltetjük. A jelen módosítások nem változtatják meg a település külső közlekedési kapcsolatait 
biztosító mellékutak hatályos szabályozási tervben rögzített vonalát, területét. Mivel a hatályos 
településrendezési tervben rögzítettekhez képest a terület-felhasználásban jelentős változás nem lesz, 
így a jelzett módosítások a hatályos rendezési tervekben jelölt fejlesztésekből eredő többletforgalmakon 
túli forgalomnövekménnyel nem számol. A jelen módosítások megvalósításának érdekében a hatályos 
településrendezési tervben rögzített, külső, térségi közlekedési kapcsolatokat biztosító közúthálózat 
változatlan formában megtartható. 
Megállapítható, hogy a hatályos rendezési tervben rögzítettekhez képest, jelen településrendezési 
módosítás a külső közlekedési kapcsolatokban nem okoz változtatást.  
 
Belső közúthálózat 
 
1. A hatályos terv szerint GipE övezetbe tartozó 0126/14 hrsz-ú telek minimális alakítható 

telekméretének 3000 m2-ről 1000 m2-re módosítása. 
 

 
 

Kivonat a hatályos rendezési tervből  /Regioplan Kft./ 
 
A hatályos terv szerint GipE övezetbe tartozó 0126/14 hrsz-ú telek minimális alakítható 
telekméretének 3000 m2-ről 1000 m2-re módosítása. A 4948 m2 nagyságú telek esetében az eddigi 
1 db telek helyett még további 3 db alakítható. Az érintett területet a Püski utca lakóterületen kívüli 
egyenes folytatásában kialakított, az érintett szakaszon már 20,0 m szabályozási szélességű 
kiszolgáló út tája fel, melybe a telek keleti oldalán egy ezzel azonos paraméterű gazdasági 
kiszolgáló út csatlakozik. Ez utóbbi út a hatályos szabályozási terv szerint a jelen tervezési területen 
kívül kivezet az 1405. jelű Halászi-Püski összekötőúthoz. A jelzett telek további felosztása – az 
egyébként e célra kiszabályozott – gazdasági területi kiszolgáló utakhoz való közvetlen 
csatlakozásuk okán lehetséges, hiszen ezeket az utakat a korábbi, már jóváhagyott terv erre a célra 
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tervezte, és szabályozta ki. Ennek a tervezett módosításnak nem lesz hatása a meglévő és tervezett 
közlekedéshálózatra. 

 
A tervezett módosítás a területet feltáró közúti hálózaton változtatást nem igényel. Többlet 
gazdasági területfelhasználású terület nem került kialakításra. A ma hatályos szabályozási tervben 
jelölt úthálózat mind geometriai kialakítása, mind forgalmi kapacitásában képes a jelzett terület 
közlekedési feltárására. 

 
2. A Kálnoki utca déli szakaszától keletre eső területen a tervezett belterületi határ módosítás 

megszüntetése és a tervezett lakóterület kiterjesztése a tervezett 1401. jelű út vonaláig. 
 

 
 

A hatályos szabályozási terven feltüntettük a módosuló új belterületi határt.   
 

A tervezett belterületi határ áthelyezése és ma is belterületként nyilvántartott, módosítással érintett, 
tervezett lakóterület kiterjesztés a tervezett 1401. jelű út vonaláig nem igényli a hatályos rendezési 
tervben rögzített közlekedési hálózat módosítását.  
A módosítással érintett területen kívüli, a módosítással érintett területet D-ről határoló 1401. jelű, 
tervezett országos mellékutat, és a módosítással érintett területen kívüli, módosítással érintett 
területet K-ről határoló önkormányzati utat a ma hatályos terület és településrendezési tervekben 
rögzítettek szerint vettük figyelembe, azok változtatását a terv nem kezdeményezi. 
A Kálnoki utca déli szakaszától keletre eső területen a Kálnoki utca déli irányú egyenes 
folytatásához belterületi ingatlanok csatlakoznak. A Halászit elkerülő tervezett 1401. jelű út leendő 
vonala átmetszi ezeket a telkeket. A hatályos településrendezési terv a már beépített telkek 
figyelembe vételével a közép feszültségű elektromos légvezeték vonalába szabta meg a tervezett 
belterületi határt. Jelen módosítás során a település önkormányzata tekintettel arra, hogy belterületi 
ingatlanok beépítési lehetősége szűnne meg, a tervezett belterületi határt a tervezett út vonaláig 
módosítaná. Az így érintett telkeket a módosítással érintett szakasztól északra eső, már beépített 
területhez hasonlóan az önkormányzati kezelésű Kálnoki utcáról lehet kiszolgálni. A tervezett 
módosítás sem a tervezett települést elkerülő útra, sem a település belső úthálózatára nem lesz 
jelentős, mérhető hatással. 
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Kivonat a most készülő Győr-Moson-Sopron Megyei területrendezési tervből 
 

A most készülő Győr-Moson-Sopron Megyei területrendezési terv szerkezeti tervi javaslata az 
1401. jelű út Halászit elkerülő szakaszát tervezett mellékútként tartalmazza. 

 

 
 

Kivonat a most készülő Győr-Moson-Sopron Megyei területrendezési tervből 
 

A most készülő Győr-Moson-Sopron Megyei területrendezési terv „Közúti közlekedés” 
fejezetében is tervezett mellékútként jelöli. Mindezek megerősítik a hatályos településrendezési 
tervben szereplő út szükségességét, szerepét a térségi közlekedés hálózatban, tudomásul veszi 
annak kijelölt helyét és nem változtat a hatályos szabályozási tervi elrendezésen. 
A jelen településrendezési tervi módosítás során meghatározzuk, hogy az alakítandó építési 
telkeket nem lehet a tervezett út vonaláról feltárni. Kiszámoltuk az erre az érvényességi szakaszra 
vonatkozó, hosszútávon várható forgalom nagyságát. A hosszútávon becsült forgalom nagyságából 
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előrebecsültük az erre az érvényességi szakaszra vonatkozó közúti közlekedésből származó várható 
zaj nagyságát. Ennek ismeretében meg tudtuk határozni, hogy zajvédelmi beavatkozások nélkül a 
tervezett út tengelyétől számítva mekkora távolságon csökken a közúti közlekedésből származó zaj 
a lakóterületekre meghatározott megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint, LTH alá. Ezt a 
szabályozási terven feltüntettük. 

 
3. Arak településrészen, a Virág utca és az 1401. jelű út által határolt telektömbben a telekalakításra 

vonatkozó előírások felülvizsgálata. 
A tervezett új telekalakítást a meglévő önkormányzati kiszolgálóútba, a Virág utcába csatlakozó, 
kétoldali beépítésű lakóterületi kiszolgáló úttal, terveztük feltárni. Ez egy közel 80 méter 
hosszúságú, egy egyenes szakaszból álló, zsákutca, az északi oldalán egy végfordulóval. A tervezett 
utca szervesen illeszkedik Arak részben rostos, részben ágas utcarendszeréhez. A tervezett lakóút 
a település már kialakult utcahálózatának szövetébe jól illeszkedi, párhuzamos a szomszédos, az 
összekötőút felé irányuló Ady Endre utcai ággal és közel merőlegesen csatlakozik a Virág utcába. 
Az út szabályozási szélessége 12,0 méter, az útépítési elemeket a hatályos településrendezési 
tervben, a 12,0 méteres lakóutcákra vonatkozó mintakeresztszelvényben rögzítettek szerint kell 
elhelyezni. 
A tervben módosított telekszerkezet nem tud annyival több építési telket eredményezni, amit a 
jelenlegi – igen kis forgalomintenzitású – úthálózat ne tudna kiszolgálni, illetve annak kapacitás 
kihasználtságában jelentős változást eredményezne, illetve nem generál változást Arak külső, 
térségi közlekedési kapcsolataiban sem. 

 
4. A 1064/4 hrsz-ú telekre vonatkozó szabályozási előírások felülvizsgálata a mai szállásadó, 

vendéglátó funkcióhoz igazodóan. Ma az érintett telken helyezkedik el és működik a Regia Étterem 
és Panzió. Az érintett telek az 1401. jelű Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút települési 
átkelési szakaszával, a Kossuth Lajos utcával határos. A telek közlekedési feltárása a Kossuth Lajos 
utcai kapubehajtón keresztül történik, a járműtárolást telken belül oldják meg. A létesítmény 
tervezett bővítése esetén ezekben változás nem történik. A tervezett módosítás miatt nem szükséges 
a település külső, és belső közlekedéshálózati rendszerének megváltoztatására, módosítására. 

 
5. 0154/1 hrsz-ú területen kijelölt ipari- gazdasági területen a kialakítható legkisebb telekterület 

csökkentése. 
A hatályos szabályozási terv a módosítással érintett területen ipari, gazdasági célú felhasználást 
tartalmaz. A jóváhagyott, hatályos szabályozási terv szerint a tömböt az 1401. jelű összekötőútba 
csatlakozó, 01/50 hrsz-ú út vonalán kialakított, illetve az út érintett szakaszának felhasználásával 
kialakított gazdasági területi kiszolgáló út tárja fel.  
Jelen módosítás során újabb beépítésre szánt terület nem került kijelölésre és a már kijelölt 
gazdasági terület közúti feltáró rendszeren nem változtattunk. 
A módosítással érintett terület közlekedési kiszolgálása az összekötőút felől, a hatályos 
településrendezési tervben rögzítettek tiszteletben tartásával, annak jelen kiépítettsége mellett 
továbbra sem lehetséges. 
A külső közlekedési kapcsolatokat biztosító 1401. jelű út, illetve az abba, a hatályos rendezési 
tervekben rögzített módon csatlakozó, 01/50 hrsz-ú út vonalán, a hatályos rendezési tervben 
rögzítettől nem eltérő módon kialakítandó gazdasági területi kiszolgáló út használatát, 
megfelelőségét a területen kialakítható kisebb telekméret nem befolyásolja. A telektömb belső 
feltárását biztosító hurok hossza, kialakítása később alkalmazkodhat, igazodhat a kisebb 
telekmérethez, illetve a befektetői szándékokhoz, ami területrendezési terv újabb módosítását 
eredményezheti, ám jelen módosítás során a hatályos szabályozási tervben rögzített kiszolgáló úti 
hurokkal számoltunk. Amennyiben később a belső feltáró út vonalvezetésének megváltoztatása 
mellett döntenek, megfontolandó lesz a kisebb telekméretekhez igazodóan kisebb szabályozási 
szélességű gazdasági területi kiszolgáló utak alkalmazása. 
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6. A Kertalja utcától délre eső tervezett lakóterület elrendezésének felülvizsgálata. A vizsgálattal 
érintett terület a Kertalja utca, Kálnoki utca, Győri utca, illetve a 0191/1 hrsz-ú út által határolt 
tömb, illetve a 0190/1 hrsz-ú úttól délre fekvő terület. 
A hatályos szabályozási terv a tömbben lakóterület fejlesztést jelöl. A tervezett lakóterületet egy 
igen gazdaságos területhasználatot eredményező bordás utcahálózati rendszer tárta volna fel, mely 
a tömböt határoló kiszolgáló utakhoz csatlakozott volna és melynek vonalazása követte volna a 
határoló utcákét. Az utcahálózat kialakítása a tulajdon viszonyok miatt lehetetlenné vált, így az ide 
tervezett lakóterület fejlesztés elmaradt. 
Jelen módosítás során elmaradnak a Kertalja utcára történő kivezetések, így az érintett telektömb 
déli oldalán csupán egy, a Kertalja utcával párhuzamosan vezetett lakóutca kerül kialakításra. 
Ennek a Ny- oldali, Kálnoki utcai és K-i oldali, Győri utcai csatlakozási pontjai a hatályos 
szabályozási terven jelölt helyükön maradnak. A tervezett kiszolgáló út a ma is meglévő és 
használatos (0190/1) hrsz-ú, mezőgazdasági használatú út D-i irányú felbővítésével alakul ki, 
annak vonalazását, kétoldali útcsatlakozási helyeit megtartva. Így ez egy, 1 hosszú egyenesből álló, 
16,0 méter szabályozási szélességű kétoldali beépítésű lakóutca lesz. A tervezett módosítás a 
hatályos településrendezési tervben jelölt lakóterületi fejlesztés lecsökkenésének következtében 
nem terheli többlet forgalommal a tömb közúti feltárását biztosító külső és belső közúthálózatot. 

 
7. A Rákóczi utca Gárdonyi utcai csatlakozásának térségében a közterületek lehatárolásának 

felülvizsgálata. 
Az önkormányzat a kialakult állapothoz szeretné igazítani a közterületek lehatárolását, mely 
módosításhoz megosztási vázrajzot is mellékelt. 

 

 
 

Kivonat a változási vázrajzból 
 

A javasolt közterületi lehatárolás – a csatolt megosztási vázrajzzal igazoltan is – igazodik a mai 
területhasználathoz. A javasolt új közterületi határ igazodik az érintett kiszolgáló utak, 
módosítással érintett szakaszát megelőző közterületi szélességekhez, és a már kialakult közterület 
határok egyenes folytatásába javasolták azokat kialakítani. A javasolt módosítás sem a kialakult 
állapoton, sem a mai közterület használatban, sem a közlekedési szokásokon nem idéz elő változást. 

 
8. A 05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére a településszerkezeti 

terv és a szabályozási terv elkészítése 
Az érintett terület idegenforgalmi hasznosítására korábban már szabályozási terv is készült, melyet 
6/1996 (VII.1) számú rendelettel hagytak jóvá, és a környezet alakítások során az abban foglaltakat 
folyamatosan figyelembe vették. Az ide vonatkozó településrendezési terv mára már a jogszabályi 
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környezet megváltozása miatt hatályát veszette. A terület tulajdonosa – a korábbi rendezési terv 
kezdeményezője – a területet a korábbi rendezési tervben rögzítettek szerint használta, és a jövőben 
is ez a célja. 
A jelen fejlesztési elképzelések megegyeznek a korábbi – mind a mai napig tiszteletbe tartott – 
településrendezési tervben rögzítettekkel. Így a terület közlekedési feltárásában változtatásra nincs 
szükség: 
- a külső közlekedési kapcsolatok megegyeznek a korábbi tervben rögzítettekkel, 
- a belső közlekedéshálózati rendszerhez való csatlakozásban változás nem történt, a meglévő – 

a korábbi rendezési terv jóváhagyása óta eltelt időszak alatt a tervek szerint kiépített, azóta 
kiteljesedett – utcahálózati rendszerhez való csatlakozásban változtatást nem terveznek. 

 
A terület külső közlekedési kapcsolatai: 

 
Babos major területe Mosonmagyaróvárról, illetve a Szigetköz felől az 1401. jelű Győr-
Mosonmagyaróvár országos mellékút települési átkelési szakaszáról leágazva több lakóutcán 
keresztül is megközelíthető. 
A major területének megközelítése személygépkocsival, kerékpárral, gyalog, akár vízi úton is 
megoldható. 
A terület megközelítőleg 32 ha nagyságú, Halászi község beépített lakóterületeitől északra 
helyezkedik el, nyugati oldalán a Mosoni-Duna határolja, keleti oldalról határos a Halászi-
Feketeerdő településközi úttal /önkormányzati mellékúttal/, mely ma a környező mezőgazdasági 
utak forgalmát gyűjti össze és közvetlen közúti kapcsolatot biztosít Halász és Feketeerdő között, 
így az 1401. jelű és 1408. jelű országos mellékutak /összekötőutak/ között is. Ez a térségi 
jelentőségű településközi út jelentős útvonal rövidítésre ad lehetőséget. A hatályos és most 
jóváhagyás előtt álló Győr-Moson-Sopron Megyei területrendezési terv szerkezeti tervi javaslata 
ezt az utat mellékútként tartalmazza. 

 

 
 

Kivonat a most készülő Győr-Moson-Sopron Megyei területrendezési tervből 
 

Mivel a terület határos ezzel az önkormányzati úttal, az továbbra is alkalmas a létesítmény külső 
közúti kapcsolatainak biztosítására. Halász településrendezési terve folyamatosan számolt ezzel a 
településközi úttal, és azzal, hogy ez biztosítja az adott terület külső közlekedési kapcsolatait. 
Ebben változtatást jelen tervben nem kezdeményeztünk. 
A terület kapcsolódása a település belső utcahálózatához: 
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A mai beépítést megalapozó terv készítésekor is a település utcahálózatához való fő kapcsolatot a 
közvetlenül a település centrumából /a templomtól/ induló Révai Miklós utca, illetve a 
folytatásában lévő feketeerdei út adta. A korábbi terv jóváhagyása óta további lakóutcák érték el a 
területet, így a Csillag utca, vagy a Kőhídi utca egyenes folytatása. Jelen módosítás során a 
korábban már rögzített és azóta is jól működő közúti kapcsolati rendszeren, a meglévő települési 
utcahálózathoz való kapcsolódáson nem változtatunk. 
A területre irányuló, a települési utcahálózatot használó forgalom ez idáig nem volt zavaró hatású, 
és a tervezett fejlesztések nem generálnak olyan forgalmi növekményt, melyek kapacitási 
problémát okoznának, vagy közlekedésből eredő káros hatással lennének. A megye fejlesztési 
elképzeléseiben szereplő feketeerdei településközi út jelentős még ehhez képest is jelentős javulást 
eredményezhetne. 
 
Belső közlekedési hálózat: 
 
A módosítással érintett terület mára már egy jól strukturált belső úthálózattal rendelkezik. A 
területen belüli úthálózat a közforgalom számára nem megnyitott magánutakból áll. 
 
A Babos major területének újra szabályozása során nem merült fel olyan változtatási igény, melyet 
a területre vonatkozó korábbi településrendezési terv ne tartalmazott volna. Mivel Halászi hatályos 
településrendezési terve folyamatosan jóváhagyott, hatályos szabályozási tervként kezelte a 
területre vonatkozó előírásokat – így annak közlekedéssel kapcsolatos munkarészeit – és azokat be 
is tartotta, ezért a jelen módosítás során e terület újraszabályozásának a hatályos rendezési tervben 
rögzített közlekedési munkarészéhez képest változtatásra nincs szükség.  

 
9. 1130 hrsz-ú földrészlet övezeti besorolásának módosítása véderdő területről gazdasági rendeltetésű 

erdőterületre. 
Az ebben a pontban jelölt módosítás nem igényli a hatályos településrendezési terv közlekedési 
munkarészének módosítását. 

 
10. A sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán, oldalhatáron álló beépítés megteremtése. 

Az ebben a pontban szereplő módosításnak nincsenek közlekedést érintő módosítási vonzata, 
következménye. 

 
11. Az önkormányzat a Petőfi Sándor, illetve a Dankó Pista utcák egy-egy rövid szakaszán azok 

szabályozási szélességének módosítása mellett döntött. A módosított közterületi határ a mára 
kialakult telekhatárokhoz igazodik. 
Telekhatár korrekció átvezetése önkormányzati adatszolgáltatás alapján történik. Az ebben a 
pontban jelölt telekhatár korrekciók a Petőfi Sándor utca nyugati végénél, az északi oldal egy rövid 
szakaszát, illetve a Dankó Pista és Kinizsi Pál utcák útcsatlakozási szakaszait érintik. A tervezett – 
lakossági kezdeményezésre elindított – beavatkozások igazodnak a kialakult telekhatárokhoz. A 
módosítás során az érintett utcák közterületi szélessége nem lesz kevesebb az érintett szakaszt 
megelőző, illetve követő szakaszénál. A tervezett beavatkozásnak nincs közvetlen hatása a 
település közlekedési hálózatára, vagy annak használatára, nincsenek módosítást igénylő 
következményei a hatályos településrendezési terv közlekedési munkarészében. 

 
12. Egyedi építési hely kijelölése a 337 hrsz-ú telken. A meglévő falusias beépítésű telken az építési 

hely határainak módosításának közlekedési vonzatai nincsenek, a tervezett módosítás nem igényel 
változtatást a közlekedéshálózaton. 

 
Forgalmi vizsgálat és forgalmi értékelés 
 
A jelen módosítással érintett területegység esetében a forgalmi tervezésnél meghatározó elem az 1401. 
jelű Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút, összekötő út Halászit elkerülő szakasza úgy, hogy a 
várható forgalmat nem osztottuk meg az új és a megmaradó szakasz között. 
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Az e-ÚT 02.01.41. „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei” elnevezésű útügyi 
műszaki előírás meghatározza a település forgalmi vizsgálatára vonatkozó tartalmi előírásokat. Az 
ország településeit öt kategóriába sorolja.  
A településrendezési eszközök közül a közlekedési munkarész tartalmi követelményeinek 
meghatározásánál Öttevény települést a forgalmi vizsgálatok szempontjából „B” kategóriába soroltuk, 
azaz olyan városi státusz nélküli település, melyen országos jelentőségű közlekedési vonalak vezetnek 
át. Ez esetben a forgalmi vizsgálatokhoz megfelelnek az országos keresztmetszeti forgalomszámlálás öt 
évnél nem idősebb adatai. 
Az összekötőút érintett szakaszának forgalmi adatait „Az Országos közutak 2018. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma” adatbázisban foglaltak szerint adtuk meg. 
A számítás alapját az Útügyi Műszaki Előírások e-UT 02.01.31. „Közutak távlati forgalmának 
meghatározása előrevetítő módszerrel” képezte. 
A forgalmi fejlődés vizsgálati időtartama: 10-15 év, ezért a forgalmi tervezés során a tervezési 
forgalmakat 2033 évre vetítettük előre. 
 
Várható forgalom nagyságok 
 
A 1401. jelű Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút, összekötőút Halászit érintő érvényességi 
szakaszán meghatározzuk út mai forgalmából (2018) generált, hosszútávra (2033) prognosztizált 
forgalmát. 
 
Az országos közutak 2018. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalmának adatbázisban a jelen tervezéssel 
érintett szakasz a 21+131 kmsz-38+563 kmsz érvényességi szakaszra esik.  A mérőállomás a 24+000 
kmsz-nél van.  
 

A mérőállomás paraméterei: 
 A forgalomszámláló hely: Győr-Moson-Sopron megyében található (08) 
 Jellegét tekintve:  lakott területi (belső 2) 
 Az út kategóriája:  mellékút (KUTKA 5,6,7) 
 Típusa:   mellékút 
 Az adat forrása:  felszorzott (2005) 
 Az adat pontossága  +/- 20% 
 Az utolsó számlálás éve 2013 
 A mérőállomás típusa M2 (kézi üzemeltetésű mellékállomás) 
 

A hosszú távú forgalomfejlődési szorzó kiszámítása a 2018 alapévről hosszútávra előrevetítve 2033 
évre: 

  f2018/2000 = a 5832 + b324 + c18 + 1 = f2018/2000 
  f2033/2000 = a35937 + b1098 + c33 + 1 = f2033/2000 

f2018/2033 = f2033/2000 
   f2017/2000 

 

Mellékutak – KUTKA = 5, 6, 7 függvényparaméterei 
 

Jármű Paraméterek 
 a b c 
Személygépkocsi 
(OSZGK, SZGK, KTGK 

-0,00001043  0,000534  0,0161 

Autóbusz (OBUSZ, BUSZE, BUSZCS)  0,00001291 -0,000310 -0,0047 
Tehergépkocsi (OTGK, KNTGK, NTGK, 
POTKTGK, NYSZER, SPEC) 

 0,00000814  0,000036  0,0267 

Motorkerékpár (MKP) -0,00003348  0,001785 -0,0186 
Nehézjármű (ONGJ) -0,00002485  0,001382  0,0108 
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Megnevezés Járműosztály 
 

SZGK KTGJ BUSZE BUSZCS KNTGK NTGK 
POTK 
TGK 

NYSZER SPEC MKP KPF LASSU 

f 2018/2000 1,3015264 0,9088376 1,4030824 1,01 
1,00 f 2033/2000 1,6828 0,9283 2,0521 1,04 

f 2033/2018 1,2929434 1,0214146 1,4625656 1,04 
Alap évi átlagos 
napi forgalom 
ÉÁNF 2018 
j/nap 1662 

 
 

2149 
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Távlati évi 
átlagos napi 
forgalom 
ÉÁNF 2033 
j/nap 

 
0 

 

Egységjármű 
szorzó, E; 
(külső 
szakaszjellegnél 

1,0 2,5 0,8 0,3 2,5 

 
Az összes jármű 2018. évi átlagos napi forgalma ÉÁNFOJ2018=2701 j/nap, ami 2884 E/nap 
Az összes jármű 2033. évi átlagos napi forgalma ÉÁNFOJ2033=3151 j/nap, ami 3772 E/nap 
ez 25%-os kapacitás kihasználtságot jelent. 
 
A közúti közlekedésből származó zaj számítása 
az 1401. jelű mellékút (összekötőút) Halászit elkerülő tervezett szakaszára 2033 évre 
 
A zajszámítást az Útügyi Műszaki Előírások e-UT 03.07.42. „Közúti közlekedési zaj számítása” alapján 
készítettük el. Az érintett szakasz külterületi. A számítás alapját „Az országos közutak 2018 évre 
vonatkozó keresztmetszeti forgalma” adatai képezik. A várható forgalom nagyságát a mai 1401. jelű 
úton a Halásziba, onnan az 1405. jelű úton Püskire, az 1407. jelű úton Dunaszigetre menő forgalmat és 
a települést elkerülő szakasz forgalmát 1/3-2/3 arányban megosztottuk.  
Az érintett útszakaszra vonatkozó nagytávon várható forgalom nagyságát az Útügyi Műszaki Előírások 
e-UT 02.01.31. „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” adtuk meg. 
 
Feltételezzük: 

- Az érintett útszakasz forgalmi terhelését befolyásoló jelentős úthálózati változások nem lesznek 
- A várható forgalom összetétele a természetes forgalomfejlődésen kívül jelentősen nem változik 
- A forgalmi sávok száma 2 
- Az út burkolata hosszútávon akusztikai szempontból jó minőségűnek tekinthető 
 
- Az érintett szakasz topográfiai adottságaiból, elhelyezkedéséből, hálózati helyzetéből adódóan 

nem akadályozott forgalomáramlású 
- Az egyes járműfajtákra megengedett haladási sebességek nem változnak. 

 

A hosszútávon várható forgalom nagysága járműosztályonként: 
 

 
Járműosztályok megnevezése 

Átlagos 
Forgalom 
Jármű/nap 

1 Személy- és kisteher-gépkocsi               1843 
2 Szóló autóbusz   39 
3 Csuklós autóbusz     0 
4 Könnyű tehergépkocsi   53 
5 Szóló nehéz tehergépkocsi   21 
6 Tehergépkocsi szerelvény 119 
7 Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár   25 
 Összes:               2100 
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Az akusztikai járműkategóriák várható átlagos napi forgalma: 
 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos forgalom 
Jármű/nap 

I.     1843 
II.       118 
III.        119 

 

Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó átlagos óraforgalom: 
 

Akusztikai 
járműkategória 

nappal éjjel 

Ain 
Qin 

jármű/óra 
Air 

Qie 
Jármű/óra 

I. 0,91 104,82 0,09 20,73 
II. 0,91   6,71 0,09   1,33 
III. 0,90   6,69 0,10    1,49 

 

Az egyes út- és időszakaszhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint: 
 

Akusztikai 
járműkategória 

Nappal Éjjel 

 
Kt 

[dB] 
KD 

[dB] 
Laeqi7,5 

[dB] 
Kt 

[dB] 
KD 

[dB] 
Laeqi7,5 

[dB] 
I. 78,2      -15,63 62,57 78,2 -26,76 51,44 
II. 80,0 -26,48 53,52 80,0 -33,51 46,49 
III. 83,8 -26,50 57,30  83,8  -33,02       50,78 

Laeq(7,5)    64,10   54,82 
 

A hosszútávon várható forgalomból eredő közlekedési zaj számításánál csak a távolságból eredő 
zajcsillapítást vettük figyelembe. 
A megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint, LTH értékét a 27/2008.(XII.3.)KvVM-EüM együttes 
rendelet 3. számú mellékletében „ a közlekedésből származó zaj határértéke az utak mentén a zajtól 
védendő területekre” táblázatban megadottak szerint vettük figyelembe. 
 
A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

 

időszak nappal éjjel 

Laeq [dB] 64,10 54,82 
LTH [dB] 60,0 50,0 

Hatásterület d [m] 14,07 15,71 

 

Egyéb zajvédelmi beavatkozások nélkül 2033-ban a külterületi használatú és kiépítettségű 1401. jelű út 
települést elkerülő szakaszán a közúti közlekedésből eredő zaj várhatólag a tervezett út tengelyétől 
számított 15,71 méterre fog a falusi lakókörnyezetre a közlekedésből származott megengedett zajszint 
alá csökkenni. 
 
Keresztmetszeti elrendezések, szabályozási szélességek 
 
Ezen egymással szorosan összefüggő dolgokat értelemszerűen egy fejezetben célszerű tárgyalni. A 
módosítással érintett lakóterületi, illetve gazdasági területeket feltáró utak szabályozási szélességén, 
keresztmetszeti elrendezésén a hatályos településrendezési tervben már megadott elrendezésekhez 
képest nem változtattunk. 

Közforgalmú közlekedés 
 
A hatályos rendezési terv a közforgalmú közlekedés vizsgálatánál, és az abból következő fejlesztéseknél 
a jelen tervezési területeket lakó, illetve gazdasági területekként vette figyelembe. Jelen módosítás során 
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új beépítésre szánt területek nem kerültek kijelölésre, a tervezett módosításnak lakos szám növekedését, 
így többlet utasforgalmat nem eredményez. Ennek okán jelen módosítás során a hatályos 
településrendezési terv közforgalmú közlekedést érintő megállapításain, tervezett fejlesztésein nem 
változtattunk. 
 
Járműtárolás, járműellátás 
 
A járműtárolás a módosítással érintett területeken belül megoldott, és megoldható. A járműtárolásban a 
hatályos rendezési tervhez képest alapvető változást nem terveztünk. 
 
Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A hatályos településrendezési terv kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos megállapításai ma is 
helytállóak. Jelen módosítások miatt a hatályos rendezési tervben rögzítettektől nem szükséges eltérni.  
A gyalogos közlekedési hálózat főbb elemei továbbra is az utcákat kísérő járdák rendszere marad. A 
kialakuló új beépítések járdáit, a hatályos településrendezési tervben megfogalmazottak szerint mielőbb 
szükséges a már kialakult gyalogos hálózathoz kapcsolni. 
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6.9 KÖZMŰVESÍTÉS 
 
Jelen településrendezési tervi módosítás közműves munkarészének alapját a ma hatályos 
településrendezési terv közműves munkarésze képezi. Jelen módosítások során többlet gazdasági terület 
nem került kijelölésre, a tervezett lakóterületi ingatlanok száma csökkent. A vizsgált, módosítással 
érintett lakóterületek és gazdasági területek közművi ellátására a forrás oldali kapacitások továbbra is 
rendelkezésre áll. Megállapítható, hogy a módosítással érintett területeken részben közvetlenül a 
fejlesztési területen belül, de többségében annak határán a már kiépített hálózatokhoz csatlakozva, 
azokat továbbépítve a teljes közműellátás biztosítható.  
A leendő beruházóknak lehetősége van a tervezett lakóterületi és gazdasági területi fejlesztések teljes 
körű közműellátására, mind az energia- mind a vízi közművek tekintetében. A felmerülő többlet 
közműigények mértéke nem haladja meg azt a szintet, mely igényelné a meglévő települési közhálózat 
bővítését.  
 
Vízi közművek 
 
Vízellátás 
 
A település vízellátását a mosonmagyaróvári székhelyű Aqua Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, 
Timföldgyári u. 4.) biztosítja, a Darnózseli-i vízbázisról. A forrásoldali kapacitás mind a mai ellátást, 
mind a tervezett fejlesztéseket képes kielégíteni. 
A tervezési terület közüzemi ivóvíz ellátása a meglévő közhálózatról történő vételezéssel lehetséges. A 
tervezett lakóterület számára – a biztonságos ellátás érdekében - körvezetékes hálózatot célszerű 
kialakítani és az oltóvíz biztosítására az új vezetékekre – a már meglévő lakóutcákban használatos 
felszín feletti tűzcsapok mintájára – 200 m-ként talajfeletti tűzcsapokat kell elhelyezni. 
 

 
 

Felszín feletti tűzcsap Halászin a Kossuth Lajos utcában /Forrás: Google Maps/ 
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Felszín feletti tűzcsap Arakon az Ady Endre utcában  /Forrás: Google Maps/ 
 
 A meglévő közműhálózathoz csatlakozó, kiépítendő elosztó vezetékének átmérője nem lehet NÁ100-
asnál kisebb átmérőjű a tüzivíz biztosíthatósága miatt. 
 
A Kertalja úttól délre eső lakóterületi fejlesztés közúti feltárását a képen látható a 0190/1 hrsz-ú út 
felbővítése fogja biztosítani. Az út és tervezett bővítése a víztorony védőtávolságán kívül, 
önkormányzati területre esik. 
 

 
 

A Győri utcai aquaglobus    /Forrás: Google Maps/ 
 
Szennyvízelvezetés 
 
A Halász község szennyvizeinek befogadója a Mosonmagyaróvár Gabona rakparton üzemelő 
szennyvíztisztító. A szennyvíztisztító a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati 
Társulásé, kezelője az Aqua Szolgáltató Kft. 
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Az 1964-ben épített, és azóta többször bővített, és fejlesztett szennyvíztisztító legutóbbi (2012. év 
folyamán megkezdett) fejlesztését követő próbaüzem 2015 év folyamán megtörtént. A szennyvíztisztító 
telep ezt követően már képes volt Mosonmagyaróvár, Halászi, Máriakálnok, Levél és Mosonudvar 
települések szennyvízét a legmagasabb elvárásoknak megfelelően kezelni. 
A szennyvíztisztító ma már megfelel a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet előírásainak. Képes a hozzá 
tartozó települések meglévő és a terv távlatában várhatóan keletkező szennyvizeinek fogadására és 
tisztítására. 
A szennyvizet Halászi község teljes lakóterületén csatornahálózattal gyűjtik össze. A tervezett 
lakóterületet is a települési hálózatra kell csatlakoztatni, amely az összegyűjtött szennyvizet a 
mosonmagyaróvári tisztítótelepre kormányozza. 
A módosítással érintett területek felszíne sík. A szennyvizek összegyűjtésére gravitációs hálózatot lehet 
kiépíteni. A tervezett lakóutca közterületén kiépítendő szennyvíz vezetékeket a már meglévő, üzemelő 
gravitációs hálózathoz lehet csatlakoztatni. 
A tervezett új gerinc vezetékek – a ma meglévők kialakításának és anyaghasználatának 
figyelembevételével – NA 200/KG PVC méretben építhetők ki, a helyi magassági viszonyoknak pontos 
meghatározásával. 
 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A hatályos településrendezési terv értelemszerűen a jelen módosítással érintett lakóterület és gazdasági 
területi fejlesztéseket is magába foglaló egészre vizsgálta a felszíni vízrendezéssel összefüggő 
adottságokat és teendőket, a csapadékvíz elvezetést. A módosítással érintett területek teljesen sík 
felszínű, ma többnyire mezőgazdasági használatúak, szántók.  
A módosítással érintett területek – mivel eddig nem volt rá szükség – ma nem rendelkeznek csapadékvíz 
elvezető létesítményekkel. A tervezett módosítások megvalósulása esetén, a ma még beépítetlen 
területeken lényegesen megnövelik a terület jelenlegi burkoltságát, így lerövidül az összegyülekezési 
idő és lényegesen megnövekedik az egyidejűleg megjelenő csapadékvíz mennyisége, melynek 
elvezetéséről gondoskodni kell. A módosításokkal szomszédos már meglévő lakóterületi egységeken a 
csapadékvizet az útburkolatot kísérő nyílt árkokba gyűjtik. A település ezen területi egységein a 
meglévő csapadékvíz elvezető hálózat a felszínre jutó, összegyűjtött vizeket elszikkasztja.  
Jelen fejlesztés kapcsán a csapadékvíz elvezetését a szomszédos területegységek mintájára a már 
meglévő, már beépített lakóterületeken az útburkolatot kísérő nyílt árkos csatornával javasoljuk 
megoldani. A tervezett csapadékvíz elvezető árkokat célszerű a meglévő árkokkal összekötni és azokkal 
együtt egységes hálózatként működtetni. 
A módosítással érintett területek beépítése esetén az egyes lakó-, illetve gazdasági ingatlanoknál 
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 tehermentesülhet az elvezető hálózat is. 
 
Energiaellátás 
 
A módosítással érintett lakóterületek, illetve gazdasági területek energiaellátása is teljes-körűen 
lehetséges az érintett területegységen, mivel annak határában, illetve közvetlen szomszédságában 
rendelkezésre állnak a vezetékes energiahálózatok. 
A módosítással érintett lakóterület felett, illetve mellett húzódik egy 20 kV-os légvezeték, melyet a 
beépítés megkezdése előtt módosított nyomvonalon föld alá kell helyezni, vagy a védőtávolságával 
együttes területét be nem építhető területsávnak kell tekinteni, és a kezelő számára a járművel való 
megközelíthetőséget biztosítani kell. 
A tervezett lakóterület közhálózati energia ellátása a szolgáltatókkal történt előzetes egyeztetések 
alapján a térségében biztosítható, a forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. Részben közvetlen a 
fejlesztési területen belül, vagy annak határán már kiépített, részben kicsit tágabb térségbe kiépített 
hálózatokhoz csatlakozva, azokat továbbépítve.  



95 
 

 

 
 
REGIOPLAN KFT            

 
Villamosenergia ellátás 
 
A módosítással érintett lakó, illetve gazdasági területek elektromos energia ellátását, az ide tervezett 
fejlesztések várható elektromos energia igényét a hatályos terv készítése során felmérték és a 
fejlesztések ellátására megoldást javasoltak. A rendezési terv készítése óta eltelt időszak alatt az 
elektromos energia ellátás rendszerében jelentős változások nem történtek, illetőleg a fejlesztések, a 
hálózat bővítése a rendezési tervben meghatározottak szerint valósult meg. Jelen módosítás során 
továbbra is mértékadónak tekintjük a hatályos rendezési terv megállapításait és javaslatait.  
A vizsgált lakóterületi egységeken – a mai használatból adódóan – közüzemi trafó nem található. A 
tervezési területek felett áthúzódó két 20 kV-os légvezeték nem közterületi biztosítású, a javasolt 
beépítés során a légvezetéket célszerű megszüntetni, és az előírásoknak megfelelően térszín alatti 
kábellel kell kiváltani. 
Az új kiszolgáló utcákban, a meglévők mintájára ki kell építeni a kisfeszültségű hálózatot és a 
közvilágítást. A tervezett új beépítésű 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. 
 
Gázenergia ellátás 
 
A módosítással érintett lakó, illetve gazdasági területek vezetékes gázellátását, földgázellátását az E.ON 
biztosítja. A térségben kiépített hálózatára csatlakozással, annak továbbépítésével a várható igények 
kielégíthetők. A többlet gáz energia igény kielégítésére – hasonlóan a villamosenergia ellátáshoz – a 
forrásoldali kapacitások rendelkezésre állnak.  
 
Elektronikus hírközlés 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
 
Halászi község és benne a módosítással érintett területek vezetékes távközlési ellátását jelenleg a 
Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Mosonmagyaróvári központ a vezetékes távközlési hálózatának 
bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 96-os hívószámon csatlakoznak az országos, illetve 
nemzetközi távhívó hálózathoz. A rendelkezésre álló, kiépített közhálózati csatlakozásról a tervezési 
területen belül kiépített hálózaton keresztül biztosítható az egyes igénylő helyek ellátása. 
A tervezett új beépítéseknél indokolt kiépíteni a távbeszélő hálózatot, és a családiházas karakterű 
beépítés miatt is meg kellene fontolni a földkábeles hálózat létesítését. 
Táj és település-esztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési, és a kábel tv hálózatok közös 
nyomvonalú föld-alatti vezetéssel történő megvalósítása. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
 
Mint bárhol-máshol, Halászi településen is a távközlési ellátottságot növeli a vezeték nélküli 
mobiltelefonok használata. Az előzetes vizsgálatok szerint a módosítással érintett területeken a vezeték 
nélküli hírközlési szolgáltatók megfelelő lefedettséggel biztosítanak vételi lehetőséget. Vezeték nélküli 
közcélú hírközlési létesítmény elhelyezését, antenna telepítését az érintett területeken a vezeték nélküli 
szolgáltatók nem terveznek, ezeken a területeken ilyenek számára helyet nem biztosítottunk. 
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Műsorszórás 
 
Halászi község területén már korábban kiépítették a kábel TV hálózatot, melynek üzemeltetője a Magyar 
Telekom Csoport tagvállalata, a ViDaNet Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 1-3.)  
A meglévő kábel TV rendszert célszerű kiterjeszteni és tovább építeni az új lakóterület ellátására. 
Az igénybe vehető TV szolgáltatások Halászi község területén a szolgáltatás típusa szerint 
csoportosítva:  
- Kábel TV szolgáltatás: 
  Vidanet,  
  Telekom 
 - Műholdas TV szolgáltatás: 
  UPC Direct szolgáltató  

Telekom szolgáltató  
DIGI  szolgáltató  

-  IPTV szolgáltatás: 
Externet  szolgáltató 
Telekom szolgáltató 

Táj és település-esztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési, és a kábel tv hálózatok közös 
nyomvonalú föld-alatti vezetéssel történő építése. 
 
Megújuló energiák 
 
A módosítással érintett területegységgel szomszédos lakóterületeken már ma is jellemző a megújuló 
energiaforrások, például a napenergia felhasználása.  Egyre szélesebb körben terjed a napkollektorok, 
napelemek használata, melyek telepítésére kedvezőek a módosítással érintett településrészek adottságai. 
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7. TERVIRATOK 

 


