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Bevezetés

Mottó:

Az ember és a környezet örök
kölcsönhatásban van!

Települési - Városi környezet

Természeti környezet / épített környezet /
infrastruktúra
(ahol, amiben élünk, ami szükséges az élethez, mindennapokhoz)

Beavatkozási szintek:
-egyén
Életfeltételek,
melyek mind a szűkebb és
tágabb környezetünkből
származnak:

-család
-lakóközösség
-utca/lakótelep

-jó minőségű ivóvíz

-településrész/városrész

- jó minőségű élelem

-település/város

-tiszta levegő

-megye

(napfény,megfelelő
hőmérséklet, jó minőségű
termő talaj, természetes
növény és állatvilág,
termesztett és tenyésztett
növény és állatvilág,
élővizek, energia, stb….)

-régió
-ország
-földrész
-Globális szint az egész
Föld

Gazdaság
(gazdasági viszonyok)
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Az ember és környezete viszonyrendszerét, a települési környezetet, az adott
település
-

földrajzi helyzete, természeti környezeti adottságai, helyi energiái (természeti
környezet);
az épített környezeti elemek és viszonyuk (épített környezet);
a települési lakosság száma, összetétele, foglalkozási struktúrája, társadalmi
viszonyai (társadalmi környezet);
a gazdasági viszonyok, a termelőerőkkel való gazdálkodás (gazdasági
környezet) jellemzik.

Közvetlenül vagy közvetve, de minden hatással van mindenre és minden
összefügg mindennel az ember és környezete kapcsolatrendszerében és
kölcsönhatásaiban.
A környezetvédelmi program készítését az 1995. évi LIII törvény írja elő, mely a
környezet védelmének általános szabályairól szól és a 48. § írja le ennek elemeit.
A környezet védelme napjainkra egy komolyabb egyre nagyobb kihívást jelentő
feladat. Az elmúlt évtizedek környezetvédelmét szolgáló tevékenységei adott
helyzetben adott feladatra, problémára hatásosak voltak, de a fejlődés, növekedés,
regionális, globális hatások mind-mind újabb teendőket eredményeznek. A globális
hatások közül kiemelkedő jelentőségű az éghajlatváltozás, mely kritikus, helyzeteket,
állapotokat, körülményeket teremethet, akár helyi szinten is –pl, szélvihar, jégeső,
jelentős mennyiségű és nagyon intenzív esőzés több havi csapadék mennyiség
lehullása 15-20 perc alatt, vagy éppen az aszály stb..- melyek ellen nagyon nehéz,
vagy nem is lehet védekezni, így az ezek kiváltó okainál kell, kellene a megfelelő
beavatkozást megtenni. Kiemelkedő problémák a nem megújuló energiák,
energiahordozók felhasználása, és ezek felhasználásának (kitermelése, szállítása,
finomítása, elégetése, égetés hatékonysága stb..) környezeti hatásai (feketeszén,
kőolaj, földgáz, lignit) melyek fogyóban vannak, a természeti erőforrások kimerülőben
vannak, a környezet rombolása, erdők irtása, vizeink szennyezése, életfeltételeink
romlása, éghajlatváltozás. Nagyon jelentős a keletkező légszennyező anyagok,
hulladékok, szennyvizek környezeti hatása, károkozása helyi és Globális szinten is.
Említést kell tenni egy rendkívül jelentős és láthatatlan veszélyforrásról, ami olyan
szintű Globális hatással van, hogy szinte felbecsülhetetlen, ez pedig a radioaktív
sugárzás, radioaktív anyagok vízbe, levegőbe, talajba kerülése, természetet,
környezetet és közvetlenül az embert érő káros hatása. A Földön van természetes
háttérsugárzás, aminek a mértéke olyan, hogy nem okoz, káros hatást, az előbb
leírtak, az emberi tevékenység hatására vagy azzal összefüggésben- mely kísérleti,
hadászati, vagy az atomenergia villamos energia előállítására létrehozott
erőművekből balesetek, környezeti katasztrófák hatására- kerül a radioaktív anyag a
környezetbe, ezzel súlyos és rendkívüli károkat okozva mely ellen nagyon nehezen
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vagy nem is lehet védekezni. Erőmű balesetek (Pl.:Csernobil 1986, Japán
Fukushima 2013) Ezek a káros hatások, hosszú távúak, mindenkit érintenek és
láthatatlanul pusztítanak. Ezekkel összefüggésben érezhető, látható, tapasztalható,
hogy a környezetszennyezés, a környezetünk károsítása és annak hatásai olyan
mértékben befolyásolják mindennapi életünket, egészségünket, hogy nem lehet
tovább várni, be kell látni, hogy a környezetünk védelmével, megóvásával
önmagunkért a jelenünkért a jövőnkért és az elkövetkezendő generációkért teszünk.
Egy gondolat erejéig tegyünk egy
környezetterhelésének vonatkozásában.

Globális

kitekintést

a

lakosság

A Föld lakossága 1950-ben 2,5 milliárd fő volt, az ENSZ 2017.06.21 jelentése
alapján a Föld lakossága ~ 7,6 milliárd fő és egyre növekszik ez a szám. 2050-re 9,8
milliárd fő lehet, 2100 pedig 11,2 milliárd ember lakhatja a Földet.
Csak a népességgel összefüggésben a légszennyezés, a keletkező napi szintű
szennyvíz, hulladék olyan mennyiségű, mely kezelése, ártalmatlanítása óriási feladat
és nem is említettük az ipar, a gazdaság, a mezőgazdaság és minden egyéb
tevékenységet, mely a környezetre hatással van, környezetterhelést okoz.
Mosonmagyaróvár esetében pontosan ismerjük az adatokat hulladék és víz –
szennyvíz vonatkozásában, hiszen a szolgáltatóktól megkaptuk az adatokat:

Aqua Szolgáltató Kft.
Mosonmagyaróvár

2015. év

2016. év

Felhasznált ivóvíz mennyisége / m3

2 454 820

2 475 217

Elvezetett szennyvíz mennyisége / m3

1 820 480

1 778 840

Szippantott szennyvíz mennyisége / m3

842

1891
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Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Mosonmagyaróvár hulladékudvar
2015.év
2016.év
mennyiség
mennyiség
(kg)
EWC
(kg)
EWC/hulladékkód
150101

13000 150101

20260

150102

8970 150102

9900

150104

0 150104

20380

150107

0 150107

4410

170904

110420 170904

125840

200201
200307

214140 200201
16630 200307

401610
295310

Mosonmagyaróvár lakossági
2015.év
2016.év
mennyiség
mennyiség
(kg)
EWC
(kg)
EWC/hulladékkód
150101

186940 150101

175920

150102

71790 150102

40410

150106

188700 150106

189040

150107

125780 150107

81110

200301

6234415 200301

7523570

200201
200307

753340 200201
278610 200307

961240
218110
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EWC kód
megnevezése
72/2013 VM
rendelet szerint
papír karton,
csomagolási
hulladék
műanyag
csomagolási
hulladék
fém csomagolási
hulladék
üveg csomagolási
hulladék
kevert építésibontási hulladék,
amely különbözik
a 17 09 01-től, a
17 09 02-től és a
17 09 03-tól
biológiailag
lebomló hulladék
lomhulladék

EWC kód
megnevezése
72/2013 VM
rendelet szerint
papír karton,
csomagolási
hulladék
műanyag
csomagolási
hulladék
egyéb kevert
csomagolási
hulladék
üveg
csomagolási
hulladék
egyéb települési
hulladék, ideértve
a vegyes
települési
hulladékot is
biológiailag
lebomló hulladék
lomhulladék
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Jól látható, hogy egy 34-37 ezer fős város esetében is milyen jelentős a keletkező
mennyiség, melynek szakszerű kezeléséről ártalmatlanításáról gondoskodni kell,
hogy a környezetterhelés minél kisebb mértékű, minimalizálható legyen.

Nagyon fontos mindezen folyamatok lassítása és mielőbbi megállítása,
környezetvédelmi akciókkal, beavatkozásokkal, környezet-tudatosággal, új
szemlélettel, megújuló energiák hasznosításával.
Az EU országai szigorú programokat léptettek életbe, előtérbe helyezték a megújuló
energiák hasznosítását, felhasználását. Minden felmerülő környezeti problémát
annak leghatékonyabb beavatkozási pontján kell megoldani.
Az intézkedések lényege a fenntartható fejlődés előmozdítása, az élhető város, ezen
belül az ember és környezete pozitív kapcsolatának biztosítása, mely olyan fejlődést
jelent, ami lehetővé teszi az elkövetkezendő generációk számára, hogy életfeltételeik
biztosítottak legyenek, életminőségük jobb legyen. A fenntartható fejlődés magában
foglalja a környezet védelmét és javítását, továbbá a Föld kapacitásainak, természeti
erőforrásainak védelmét ésszerű felhasználását. Ezért van szükség a
környezetvédelmi programban foglalt intézkedésekre, célok elérésére
Az önkormányzat környezetvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú feladata a
települési környezet fenntartása, karbantartása, fejlesztése, védelme. Az
önkormányzatnak a környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról
gondoskodnia kell, továbbá biztosítania kell az ehhez szükséges feltételeket.
A környezetvédelmi program a jogszabályi előírások alapján és összhangban készült
a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal (NKP-4-gyel), Győr-Moson-Sopron Megyei
környezetvédelmi programmal, továbbá a helyi stratégiákat, fejlesztéseket is
figyelembe vette.
NKP-4:
„A Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti
feltételeinek biztosításához.
Stratégiai céljai:
- Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása.
Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek
biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas
színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és
természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja.
- Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata.
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Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek,
ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a
biológiai sokféleség csökkenésének megállítása.
-Az erőforrás-takarékosság és a hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése.
Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a
környezetszennyezés
megelőzésére,
a
terhelhetőség/megújuló
képesség
figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet
kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására,
azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen
biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból
fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról
erősíti meg a termelői folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható
termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a
terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság
tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre
gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló
erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások
értékét a fogyasztók számára.
Mindhárom célhoz kapcsolódik a környezetbiztonság javítása. Ez utóbbi az élet- és
vagyonbiztonság szempontjait is figyelembe véve kiterjed a szélsőséges természeti
folyamatok és természeti katasztrófák (pl. árvizek, szélviharok) előrejelzésére és
kárainak csökkentésére, valamint az ipari balesetek, technológiai eredetű
katasztrófák (pl. vegyi balesetek) megelőzésére és kárcsökkentésére.
Horizontális cél a társadalom környezettudatosságának erősítése. Ezáltal
biztosítható, hogy az életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet
alapjait jelentő természeti erőforrások és értékek védelme és fenntartható
használata, valamint az ezekkel szorosan összefüggő életmód, fogyasztási és
termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom hosszú távú jóllétét. A
Program stratégiai céljainak elérését az egyes stratégiai területeken meghatározott
célok és intézkedések, illetve az átfogó intézkedési területeken megfogalmazott
cselekvési irányok biztosítják. A konkrét, számszerű célokat a stratégiai területek
tartalmazzák. A stratégiai célok megvalósítása nem csupán környezetpolitikai feladat.
A Program irányultsága ezért kettős: egyrészt a problémák gyökerének
bemutatásával ösztönzi a hajtóerők pozitív irányú megváltoztatását, másrészt
biztosítja a környezetügy terén ehhez szükséges intézkedések megtételét.
A környezeti problémák összetettségéből következik, hogy a Program nem ágazati
hatáskörű, hanem horizontális, a társadalom és a gazdaság egészét érinti, mivel a
környezeti szempontok hatékony érvényesítését a társadalmi-gazdasági fejlődés
egész folyamatában biztosítani szükséges. A Program céljai nem érhetők el a
Virágzó Város Mosonmagyaróvár
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társadalom támogatása nélkül, illetve végrehajtása a kormányzat egészének
együttműködését, összehangolt cselekvését igényli.”
A feladatok végrehajtásához szükséges fedezet alapvető forrása a város adott évi
költségvetése (melyben a sokrétű feladatok és az ezekhez rendelt források között
egy tétel, ami az adott évre betervezésre kerül), további lehetőség a
környezetvédelmi feladatok finanszírozására a pályázás, pályázati lehetőségek
sikeres kihasználása (pl: Hazai, Európai Uniós, Határon átnyúló Együttműködési
programok), vagy esetlegesen helyi kezdeményezés, lakossági, vállalati önrész
támogatás biztosításával.
Nem minden feladat megoldásához, cél eléréséhez szükséges pénz, anyagi forrás,
hanem célra vezethet a környezettudatos gondolkodás, magatartás, szemlélet,
odafigyelés, oktatás, nevelés, melyekkel már a későbbiek során kezelendő
környezetvédelmi probléma kialakulását, létrejöttét is meg lehetne akadályozni.
Az Európai Uniós környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
program továbbá hazai előírások, szabályozások szerint, különösen a 2011. évi
CLXXXIX törvény mely a Magyarország helyi önkormányzatiról szól, állapítja meg az
önkormányzatok számára a kötelezően ellátandó helyi feladatokat:
„13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény
elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8.3 gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a.4 szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
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10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”
A jogszabály külön feltünteti a helyi környezet és természetvédelmet, de a felsorolás
szinte minden eleme közvetve vagy közvetlenül hatással van, kapcsolatban van,
vagy kerül valamilyen formában a környezettel.
A környezetvédelmi törvény szerint a helyi önkormányzat településfejlesztési
feladatai során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti
állapot javítását. A településtervezés kifejezetten környezeti vonatkozású tervfajtája a
települési környezetvédelmi program. A településtervezés fejlesztési ágában egyre
nagyobb szerephez jut az integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban: ITS)
kialakítása, mely fontos környezeti aspektusokat is tartalmaz. A középtávra szóló ITS
a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti,társadalmi és gazdasági célok
megvalósítása érdekében – a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében
– meghatározza a szükséges beavatkozásokat, programokat, továbbá a
megvalósítás eszközeit és nyomon követését.
Jövőkép
A város jövőképének meghatározó elemei:
• Közlekedés fejlesztése, elkerülő, tehermentesítő utak megépítése és ezzel a
belváros „felszabadítása”, kerékpárutak építése városon belül
• Turizmus, ezen belül is a vízi turizmus fejlesztése, a Szigetköz Fővárosa
koncepció érvényesítése, egészségturizmus
• Ipari területek további fejlesztése, mezőgazdaság fejlesztés-biogazdálkodás
• Mosonmagyaróvár a térség ellátó központja (járási központ)
• Környezetbarát táj – és energiahasználat
• Vízvédelem (ivóvíz, talajvíz, folyóvíz)
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•
•
•

Energia takarékosság, megújuló energia használata
Megfelelő hulladékkezelés, hulladék keletkezésének csökkentése
Környezettudatos vásárlás, életmód, környezeti nevelés

2030-ra Mosonmagyaróváron a fejlett, környezetkímélő ipari vállalkozások, valamint
a természeti és épített örökségre épülő egészségmegőrző turizmus
megerősödésével a lakosság életminőségét meghatározó közlekedési, környezeti és
lakhatási állapot is javul.
A város népességének dinamikus növekedése mellett a helyi társadalom szerkezete
kedvező irányban mozdul el, kohéziója erősödik.
A jelenlegi trendek figyelembe vételével az időszak végére Mosonmagyaróvár 50.000
fős középvárossá nőheti ki magát.
A feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet elsődleges forrása a
települési költségvetés (mely eléggé véges), de pályázati úton is jelentős állami, ill.
EU-s források biztosíthatók. Egyes feladatok megvalósítása nem pénzt, hanem
csupán egy kis emberi odafigyelést, felelősségteljes magatartást, gondolkodást
kíván.
További fejlesztési elem a munkaerő bevándorlás miatt növekvő lakosság lakhatási
feltételeinek biztosítása, mely elsősorban a magántőkére támaszkodik. Az
önkormányzat feladata az intézményi háttér biztosítása, a célirányos szakképzés
előmozdítása.
Általános cél a belvárosok élhetőbbé tétele, élettel telítése, a zöldfelületek és a
folyópartok rehabilitációja, a parkolási gondok enyhítése.
A város pozitív képének erősítése érdekében fontos, hogy Mosonmagyaróvár
rendszeresen helyet adjon színes és színvonalas hazai és nemzetközi
programoknak, rendezvényeknek (sport, kultúra, turizmus, tudományos élet stb.).
Fenti célok, tervek, feladatok megvalósítását, elérését szolgáló, jelenleg is
folyamatban lévő, illetőleg 2016 során benyújtott, a jövőbeni megvalósítással
kalkulált projektek:
A 2014-20 közötti időszak egyik fontos fejlesztési forrása a TOP-os pályázatok során
elnyerhető támogatás. Ezen operatív program fő fejlesztési területei a
gazdaságélénkítés és a turizmus. Előre láthatólag a pályázatokra 100%-os
finanszírozással, önrész vállalása nélkül köthetőek majd a Támogatási szerződések.
Másik fontos forrás az INTERREG-es források lehívása. Ezek 85%-os EU-s
forrással, 10%-os kormányzati társfinanszírozással és 5%-os önerő vállalásával
nyújthatnak segítséget elképzeléseink megvalósításában. Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata a következő táblázatban olvasható fejlesztési elképzeléseket
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nyújtotta be a 2016-ban megjelent pályázati kiírásokra. Ezekről bírálat a
közeljövőben várható.
A jelenleg elbírálás alatt lévő pályázataink bekerülési költségei kumuláltan
4.583.342.377,- Ft-ot tesznek ki, bízunk a pályázatok minél nagyobb számú pozitív
elbírálásában.
Projektek megnevezése:
TOP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MoWinPark fejlesztése
Gulyás Lajos Kollégium konyhájának fejlesztése
Ökoturisztikai fejlesztések Mosonmagyaróváron
Öko-aktív vízi centrum kialakítása a Mosoni-Dunán
Új bölcsőde létesítése Mosonmagyaróváron
Kaiser telephely teljes körű rehabilitációja
Egykori laktanya épületek rehabilitációja, új tartalommal való megtöltése
Mosoni kerékpárút kialakítása, az országos közút mentén
Új védőnői szolgálati helyszín kialakítása Mosonmagyaróváron
Mosonmagyaróvári Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
Zöld város kialakítása (Báger-tó környezetének fejlesztése)
A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése
• A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése
• Szociális Intézmény épületének energetikai korszerűsítése
• Napelemes rendszer kiépítése a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos
Gimnázium épületén
• Szociális étkeztetés fejlesztése konyha korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár
térségében
• Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekjóléti Központ bővítése
HUSK-SKHU:
• Bike and Boat turisztikai projekt
• Tradíciók és természeti értékek felfedezése az urbán térségekben - natURban
• Idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése Somorja és Mosonmagyaróvár
térségében
• Duna/Dunaj Határon átnyúló együttműködés javítása (HUSK)
Egyebek:
• 1. világháborús emlékművek felújítása
• Lurkóvár óvoda bővítése
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
• Járásszékhely múzeum
• "Kültéri sportparkok" kialakítása Mosonmagyaróváron (7 db)

Virágzó Város Mosonmagyaróvár

Környezetvédelmi Program 2017-2021

12

A jövőkép elérés érdekében a város négy átfogó fejlesztési célt jelölt ki:
I.

Élhető város

Az élhető város átfogó cél a magas színvonalú humán szolgáltatásokat és
infrastrukturális feltételeket, minőségi lakókörnyezetet nyújt a lakók és a beköltözők
számára. A demográfiai változásokhoz alkalmazkodva intézményrendszerét is a
kereslethez igazítja, s a különböző kor- és célcsoportok életminőségének
javulásához hozzájárul, miközben a fenntartható városüzemeltetés szempontjai is
érvényesülnek. Kiemelt hangsúly helyeződik a helyi erőforrások hasznosítására (táji,
természeti, épített értékek, stb.). A megújuló energiaforrások széles körű
felhasználásával, az energiahatékonyság javításával, s a szemléletformálás
segítségével Mosonmagyaróvár környezettudatos várossá válik.
Mindezek mellett a város minden városrészében a funkciók bővítése és a
szolgáltatások kínálatának, minőségének és elérhetőségének javítása az élhetőség
szempontjából meghatározó. A közterületek minőségi fejlesztése és a közlekedés
feltételeinek javítása az életfeltételeket, életszínvonalat alapvetően meghatározza.
Ugyanakkor a város természeti környezetének megőrzése és fejlesztése indokolja,
hogy a város terjeszkedése a belső tartalékterületek felhasználására korlátozódjon.
II.

Befogadó város

A befogadó város a mosonmagyaróvári identitás erősítését, a helyi társadalom
kohézióját célozza és a térségi együttműködések javítására fókuszál. A város
jelentős vonzást gyakorol, a beköltözők „Mosonmagyaróvár-tudatának” elmélyítése, a
közösségfejlesztés a város jövője szempontjából meghatározó, s hozzájárul a városi
imázs fejlődéséhez. A szolidáris és befogadó társadalom képéhez hozzátartozik a
különböző társadalmi helyzetű csoportok közötti kohézió javítása, a városkörnyéki és
járási
településekkel
való
kapcsolatrendszer
minőségi
fejlesztése,
az
együttműködések mindkét fél számára előnyös voltának generálása, a város
központi szerepköréből adódó felelőssége.
III.

Versenyképes város

A versenyképes város átfogó cél a foglalkoztatási, a munkahelyteremtéssel
kapcsolatos gazdaságfejlesztési célokat integrálja. A fő cél, hogy Mosonmagyaróvár
és környéke minden tekintetben elérje, egyes területeken pedig meghaladja a
környező határ menti területek fejlettségi szintjét és versenyképességét. A város
gazdasági stabilitásának kulcsa, hogy a diverzifikált, több lábon álló jellege
megmaradjon. Ennek egyik kulcsa a meglévő iparterületek fejlesztése, elérhetőségük
javítása, illetve az új területekre, vállalkozók vonzása. A település alapvetően olyan
ágazatokat kíván támogatni, amelyek magas hozzáadott értékű tevékenységet
folytatnak, s környezetbarát technológiákat alkalmaznak. Mindezek kapcsán alapvető
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a cégek munkaerőigényének biztosítása, a helyben rendelkezésre álló munkaerő
megfelelő mennyiségű és színvonalú oktatása, képzése.
IV.

Város a vízen

A „város a vízen” átfogó cél Mosonmagyaróvár vonzerejének növelését segíti, a
meglévő adottságok hatékonyabb kihasználásával. A város legfőbb természeti kincse
a víz, amely meghatározta a város település- és gazdaságszerkezetét, épített
örökségét, kulturális hagyományait. Ma is fontos szerepet töltenek be a város
életében a folyó- és állóvizek, illetve a földfelszín alatti ásvány- és gyógyvizek. Ennek
az óriási kincsnek a branddé fejlesztésével, sokoldalú desztináció-menedzsmenttel, a
turisztikai programkínálat minőségi fejlesztésével Mosonmagyaróvár a fellendülő
szigetközi turizmus központja lehet. A jelenleg is fontos célcsoportot jelentő,
szépség- és egészségmegőrző célú vendégek kibővülnek az aktív és ökoturistákkal.
Az egyik kiemelt fejlesztési elem a „Város a vizen” projekt. A felszíni vizeken
(Mosoni-Duna, Lajta, Malom-ági Lajta) a víziturizmus fejlesztése, a belvárosi
folyószakaszok élettel telítése a cél. A felszín alatt 2000 m-rel található gyógyvíz
Európában az egyik legjobb, de jelenleg alig kihasznált. Új gyógyfürdő, gyógyszálló,
balneológiai központ, élményfürdő épülhet, erre a városban megfelelő területek
állnak rendelkezésre. A Dunának köszönhetően Szigetköz és a Mosoni-síkság alatt
található Közép-Európa legnagyobb és legtisztább édesvíz kincse. Ennek megőrzése
illetve az ásványvíz minőségű, díjnyertes palackozott ivóvíz forgalmazása kiemelt
feladat.
Önkormányzati szerepvállalás, önkormányzati célok, érdekek, feladatok
•

•

•

•

település, területfejlesztés szabályzatok, tervek, tervezések (pl.: település
szerkezet, beépíthetőség, helyi építési szabályzat, fejlesztési stratégiák,
gazdasági, kereskedelmi, ipari területek, lakóövezetek, parkok, zöldterületek
stb..)
energiafelhasználás csökkentése, megújuló energiaforrások felhasználása
(önkormányzati tulajdonú, fenntartású ingatlanok, épületek, intézmények
energetikai célú fejlesztése –pl.:hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtés
korszerűsítés, napelem felhasználása energia termelésre- napelempark,
energia erdő, távhőellátás korszerűsítése megújuló energia felhasználásával,
pályázati rendszerben a lakossági energia felhasználás csökkentésének
támogatása pl. Iparosított technológiával épült épületek energia megtakarítást
eredményező korszerűsítése, energetikai célú
településkép, épített környezet (országos és helyi pályázati támogatás a
védett épületek felújítására melyek védendő értékek és jelentős településképi
elemek.)
infrastruktúra fejlesztés(pl.: úthálózat fejlesztés, lakóút építés, közmű építések,
közmű fejlesztések, felújítások, karbantartások, fenntartás és üzemeltetés)
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•

•

•
•

gazdaság fejlesztés(pl.:új kereskedelmi, gazdasági, ipari létesítmények
városban – ezekre a célokra kijelölt és igénybe vehető területeken
Mowinparkban, vagy az Ipari parkban, terület és ingatlan és infrastruktúra
fejlesztés ezen vállalkozások számára alkalmas és értékesíthető telephelyként
szolgáló ingatlanok kialakítása)
hulladék gazdálkodás(pl.: megelőzés, újrahasznosítás, megfelelő kezelés
ártalmatlanítás,
szelektív
hulladékgyűjtés,
illegális
hulladéklerakás
megakadályozása, felszámolása)
közlekedés(pl.: helyi forgalom szabályozások, tömegközlekedés, kerékpáros
közlekedés, parkolás)
lakosság tájékoztatása, környezeti nevelés, oktatás (pl.: állampolgárok
környezeti információhoz való hozzáférés joga, környezettudatos magatartás
kialakítása, akciók szervezése, intézményi környezettudatos oktatás-nevelés
bölcsödétől az egyetemig, környezet és természet megismerését védelmét
szolgáló programok, akciók).

A környezetvédelmi hatósági eljárásokban is részt vehetnek vonatkozó és hatályos
jogszabályi előírások alapján a városlakók, civil szervezetek, érdek-képviseleti
szervezetek, az önkormányzat továbbá a jegyző is. Jelentős lehet pl. egy
beruházáshoz egy fennmaradáshoz, egy működéshez a környezetvédelmi
hatástanulmány
véleményezése,
környezetvédelmi
engedélyezési
eljárás,
környezetvédelmi felülvizsgálat. Az Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
Osztálya által megküldött, tervezett beruházással kapcsolatos környezetvédelmi
engedélyezési eljárás során a hatástanulmány véleményezhető, melyről hirdetmény
formájában (eljáró hatóság honlapja, Polgármesteri Hivatal honlapja, hirdető tábla)
közszemlére tétellel értesítjük a lakosságot. Az eljárást lezáró határozatok is
közszemlére kerülnek, melyek megfellebbezhetők, ezek által biztosított a lakosság és
az önkormányzat részvétele a döntéshozatali eljárásban.
A városlakók bevonása, támogatásuk, együttműködésük megszerzése, aktív
részvétele nélkül nem lehetnek sikeresek és hosszútávon fenntarthatóak a
környezetvédelmi intézkedések, és nem biztosítható a város környezetminőségének
javulása. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Fenntartási
osztálya a médiával és az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel jó
kapcsolatot alakított ki környezetvédelmi témában is. Rendszeres a megjelenés,
tájékoztatás a helyi és regionális médiában is (Mosonvármegye, Kisalföld,
Lajtapressz, Civil Szemle, helyi televízió, Rádió 1) környezetvédelmi témájú
tájékoztatások, felhívások, akciók, műsorok, Mosonmagyaróvár környezetvédelmi
helyzetével, fejlesztéseivel kapcsolatban, így a város lakosságának tájékoztatása
folyamatos és naprakész. A helyi televízióban műsoron van egy olyan lehetőség,
mely során a városlakók kérdezhetnek a Polgármestertől, itt felmerülhetnek
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környezetvédelmi, környezettel kapcsolatos kérdések is melyekre a műsorban
tájékoztatást kaphat a kérdező. Az intézmények és civil szervezetek közreműködnek,
segítenek az akciók, programok lebonyolításában (pl. Folyó nap, környezetvédelmi
napok, projekt napok, Apró-kezek, csodakertek kertépítő verseny, Legszebb
konyhakertek, Gurul a Város, Autómentes nap, Te Szedd szemétszedési akció, stb.)
A környezetvédelem, a tiszta, egészséges környezet biztosítása, a szennyezések
megelőzése, a közös felelősségvállalás jövőnkért, a környezettudatos cselekvés
kulcsfontosságú szerepet játszik ma az élet minden területén. Városunk természeti
adottságainak jó állapotban tartása, a következő nemzedék létfeltételeinek
biztosítása fontos feladatunk. Mindenki számára szeretnénk a lehető legjobb
életminőséget biztosítani. Persze mindezek eléréséhez a városlakók aktív
együttműködése is szükséges, ezért kiemelten fontos a környezettudatos
szemléletformálás, a lakók tájékoztatása, az erre irányuló újabb programok, akciók
szervezése, valamint a médiában közvetített információk átadása. A környezetünk
megóvása érdekében fontos lenne még az ellenőrzések kiterjesztése, határozott és
elrettentő, visszatartó erejű szankciók bevezetése, alkalmazása azok ellen, akik
megszegik az együttélés szabályait, kárt okoznak környezetükben, megsértik a
közös felelősségvállalás elvét.
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Mosonmagyaróvár komplex környezet- település - ember vonatkozású SWOT
Analízise:
erősségek

gyengeségek

Lakásállomány minőségi és mennyiségi Elöregedő lakosság
jellemzői kedvezőek (energetikai felújítással
érintett
panelok
száma
országos
viszonylatban is kiemelkedő, épülő új
társasházak
a
megújuló
energiák
felhasználásával épülnek)
Növekvő
lakosszám
(munkalehetőség, Középiskolai tanulók száma csökken
megélhetés miatt ide költözők)
Megfelelő egészségügyi ellátás (kórház, A helyben lakó, be nem jelentkezett
szakrendelés, mentőállomás,
ügyeletes lakosság aránya magas, lakáskörülményeik
orvosi ellátás, háziorvosok, fogorvosok, nem minden esetben kielégítőek
magán orvosok, természetgyógyászat) a
kórház és a szakrendelés térségi szinten
működik, a magán praxisok, főleg a
fogorvoslás jelentős nemzetközi pacientúrát
lát el, gyermek orvosok, védőnői szolgálat
Agár – növénytermesztés, állattenyésztés, Zsúfolt bölcsődék, óvodák
gazdasági, környezetvédelmi- felsőoktatási
képzés, a Győri egyetem mosonmagyaróvári
karaként. BSC és MSC formában is, melyet
doktori fokozat megszerzése is követhet.
-Alacsony munkanélküliség,
Minőségi szálláshelyek hiánya
-Viszonylag magas jövedelemszint,
-Aktív termelőképes, képzett lakosság
aránya magas
Flesch Károly kulturális, központ, Fehér Ló Az egészségturizmus miatt a szolgáltatások
közösségi ház megléte rendelkezésre állása ára magas (pl. fogászat)
Térségi oktatási, nevelési, kulturális és Az ipari park kiépítetlen, részben kiépített
infrastruktúrája, nehézzé teszi a betelepülést
rendezvényszervezési szerep
-Bölcsödék, óvodák, általános
középiskolák, felsőoktatás
-Színház,
rendzevények

előadások,

iskolák,
koncertek,

-Makett kiállítás, Voluta, Szent István Napok
Katasztrófavédelem, rendőrség,

Virágzó Város Mosonmagyaróvár
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Önkormányzati rendészet
Civil szervezetek, alapítványok, sport klubok

Lassan növekvő idegenforgalom

Sportcsarnok (UFM aréna)

Ingatlantulajdoni problémák nehezítik új
beruházások megtelepülését

Hivatalos ügyek intézése helyben
megoldható (Mosonmagyaróvár
Polgármesteri Hivatal, és Mosonmagyaróvár,
mint járás központ Járási Hivatal és
osztályai, Kormányablak, állnak az ügyfelek
rendelkezésére, a városban van NAV iroda,
Államkincstár kihelyezett ügyfélszolgálat,
közműszolgáltatók ügyfélszolgálata, posta,
gyógyszertárak. pénzintézetek, biztosítók
stb..

Viszonylag kevés a természeti környezet

A város önkormányzati vagy többségi
önkormányzati tulajdonú vállalkozásain
keresztül biztosítja a városüzemeltetési,
fenntartási, távhő ellátási, ivóvíz ellátási,
szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási,
kulturális, szociális, lakáskezelési,
településfejlesztési, hulladékszállítási
feladatok hatékony ellátását.

Csökkenő biodiverzitás

Versenyképes gazdaság

Tájsebek (kavicsbányák, rekultívált lerakó
stb.. látványa)

Rendkívül jó földrajzi elhelyezkedés

Nagyfeszültségű
villamos
kedvezőtlen tájképi látványa

Erős gyártó, feldolgozó, építő és agrár ipar

Ökológiai folyosók hiánya

légvezetékek

Jelentős számú egyre erősödő kis és Vízfolyások környezetének állapota
középvállalkozás
Jelentős kereskedelmi forgalom (térségi, Zöldfelületek állapota(kivéve a felújítottak)
nemzetközi vásárlói forgalommal)
Turizmus, külföldi látogatók

Játszóterek hiánya, a meglévők nem minden
esetben korszerű állapota

Mowinpark fejlett infrastruktúra, gazdasági Ipari és mezőgazdasági területek, állattartó
központtá nőtte ki magát a város ÉNY-i telepek védőfásításának hiánya
szélén, potenciális befektetői környezet
Termőtalaj minősége jó
Virágzó Város Mosonmagyaróvár
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Szigetköz, Hanság közelsége

Gépjármű
fogalomból,
fűtésből,
termelésből adódó levegőszennyezés

ipari

Természeti környezet

Bűz és szaghatást okozó állattartó telepek:
-Tehenészet 1. sz főút mellett Győr felé
-Tehenészet Feketeerdei út
- Sertés telep 86-os út mellett

Termálvíz
(gyógyvízzé
folyamatban van)

nyilvánítás

Városképi szempontból kedvezőtlen hatású
leromlott állapotú, elhagyott épületek (pl:
Malom épület, Volt lőporgyár, Kaiser
telephely)

Vízfolyások, állóvizek (Mosoni Duna, Lajta, Egyre elnyúló városszerkezet
Lajta ágak, Báger tó, Vár tó) melyek a belső
élővilágra és mikroklímára is kedvező
hatással vannak
Jelentős erdős, erdő szerű területek Fejlesztéseket nehezítik a város morfológiai
(Wittman park, Rudolf liget, Kiserő)
adottságai
Kiváló minőségű ivóvíz, jó vízbázis

Intézményhiányos településrészek

Rekultivált hulladéklerakó

Túlterhelt közlekedési útvonalak, főleg tanév
időszakában bölcsődék, óvodák, általános
iskolák környéke főbb időszakok reggel
7.00-8.00-ig és 15.00-17.00 ig

Fasorok magas száma, utcák fásításának Parkolási kapacitáshiány
magas aránya
Környezetvédelmi infrastruktúra megléte

Sokszínű város több központi
(Moson, Városközpont, Óvár)

Autópályán
történő
baleset
esetén
amennyiben a városra terelődik a forgalom a
közlekedés
rendkívül
nehézkes,
szabályozatlan, ellenőrzés nélküli

terület Hiányos kerékpárút hálózat

Épített környezetben, épített értékekben Kevés csónak kikötő
gazdag város, szép épületekkel, rendezett
megújított, megújuló közterületek, rendezett
utcakép, felújított épületek
Megújuló városközponti arculat, panel Csapadékvíz elvezetés sok helyen nem
épületek felújítása városképi szempontból, megfelelő
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esztétikai szempontból is jó hatással van
Beépítésre, fejlesztésre szánt területek léte

Jó főúthálózat, jó vasúti kapcsolat,
autópálya kapcsolat

Szennyvízcsatorna
rákötés
helyett
szabálytalan, illegális bekötések melyek talaj
és élővíz terhelést okoznak(csökkenő
mértékű).
jó Műszaki problémás helyszínek
rákötési csatlakozási szempontból

közmű

Repülőterek közelsége (Pozsony, Bécs, Pér)

Régen kiépített hálózatok (víz, csatorna)
elöregedtek

Euro Velo kerékpáros útvonal

A
villamos
és
hírközlő
légvezetékes kialakítása

hálózatok

Lajta és Duna ágrendszer, mint turisztikai,
idegenforgalmi potenciál
A közműhálózatok kiépítettsége teljes, a
szennyvíztisztító korszerűsítését bővítését
elvégezték a szennyvízkezelés tisztítás,
iszapkezelés a távlati igényeknek megfelelő
A csapadékvíz
megoldott

elvezetés

több

helyen

Árvízvédelmi rendszer biztonságos kiépítése
Az önkormányzati intézmények megújuló
energiaforrásból
származó
energia
felhasználásával is működnek.
szilárd burkolatú belterületi utak arányának
növekedése, útfelújítások, kerékpárút építés
Kiépített hulladékgazdálkodási rendszer
(lakosságánál gyűjtő edényzet, heti egyszeri
elszállítás, szelektív gyűjtés házi papír,
műanyag, fém, üveg, zöld hulladék,
közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek,
papír,
fém,
üveg,
műanyag
néhol
kiegészülve ruhanemű gyűjtővel, hulladék
udvar, hulladék átrakó állomás, regionális
hulladéklerakó Jánossomorján, évi 2 szeri
tavaszi,
őszi
lakossági
lomtalanítás,
tájsebészet
keretében
illegális
hulladéklerakás felszámolása
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Lakossági sütőolaj begyűjtés (Aqua Kft.)
Közösségi kert, fűszernövény kert megléte
Lejárt szavatosságú, fel nem használt
gyógyszerek patikai visszagyűjtése
TESCO
jelentős
mennyiségű
üveg,
műanyag, és fém italos doboz visszagyűjtés
Megvalósult
projektek:

jelentős

Önkormányzati

-

Futura projekt: régi magtár épület
felújítása, bővítése, hasznosítása

-

Mosoni
Belváros
Funkcióbővítő
rehabilitációja: Erzsébet tér, Kápolna
tér
felújítása,
őstermelői
piac
bővítése, Fehér Ló közösségi ház
felújítása korszerűsítése

-

Mowinpark kialakítása: barnamezős
terület rehabilitáció gazdasági célra
befektetői környezet létrehozása,
infrastruktúra fejlesztése

-

Flesch
K.
Kulturális
központ
felújítása, Szigetköz Agárája

-

Szennyvíztisztító bővítése, felújítása

-

Hulladéklerakó rekultiválása
projekt részeként)

(nagy

Pályázatokon való sikeres részvétel
lehetőségek

veszélyek

Folytatódó népesség növekedés

Középiskolai tanulók létszámának további
csökkenése
(jelentős
számú
mosonmagyaróvári lakhelyű diák jár Győrbe
középiskolába)

Kulturális élet felpezsdítése

Intézményi
kapacitáshiány
állandósul
bölcsőde, óvoda, általános iskola

Szabadidős
és
sport
támogatása, fejlesztése

tevékenységek Munkaerő
Ausztriába,
Angliába vándorlása
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Városi uszoda létesítése

Alacsonyabb
érkezése

képzettségű

bevándorlók

Teniszcentrum létesítése

Állandósuló munkaerő hiány, vállalkozások
nehéz helyzetbe kerülése

Mowinpark, Ipari park: új befektetők

A turizmus minőségi fejlesztése elmarad

Turizmus
fejlesztése,
Szigetközzel Tovább dráguló szolgáltatások
összekapcsoltan,
minőségi
fejlődés
szükséges
Képzett munkaerő, agrárium fejlődése

Mowinpark, Ipari park: elmaradó befektetők

Logisztika,
fejlődése

Természetes vizek elszennyeződése

raktározás,

szállítmányozás

K+F szektor fejlődése, növekedése

Beépített területek jelentős növekedése

Egyetem: Mintagazdaságok létrehozása, Elhagyott gondozatlan területeken káros,
növény
nemesítés,
mezőgazdasági invazív fajok elterjedése
fejlesztések, biotermelés, biogazdálkodás
Kavicsbánya tavak rehabilitációja

Illegális hulladéklerakás növekedése

Környezeti oktatás, nevelés, támogatása

A
vegyszeres
mezőgazdasági
növénytermesztés élőlényekre, élőhelyekre,
talajra gyakorolt negatív hatása

Növénytelepítés, fásítás, erdő telepítés

Zöldfelületek csökkenése, állapotromlása

Vízi turizmus fellendítése

Felszín alatti vizek elszennyeződése

Védőfásítások kialakítása

Felhagyott és balesetveszélyes bánya és
iparterületek

Környezetvédelmi infrastruktúra fenntartása, Vegyszer és műtrágya
fejlesztése
mezőgazdaságban
Jogszabályi, helyi rendeleti szabályozás
Rudolf Liget,
megújítása

Kiserdő,

Wittmann

használat

Működő
gyárak,
környezetszennyező kibocsátása

a

üzemek

park Vörösiszap tározó környezeti hatásai,
további veszélyes hulladékkal való feltöltése
és annak hatásai

Báger tó, Vár tó környezetrendezése, Közlekedési fejlesztések elmaradása
hasznosítása, fejlesztése
Természetes

anyagú,

több
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számára alkalmas játszóterek kialakítása
„Felnőtt játszótér, játszóterek kialakítása”

Úthálózat további állapotromlása

Vízfolyások
környezetének
fejlesztése, Növekvő parkolási gondok
sétányok, pihenőhelyek kialakítás
Közparkok kialakítása
Lakosság
bevonása
gondozásába

Vizi közlekedés nem fejlődik
a

zöldfelületek Vízvezeték és szennyvízcsatorna esetében
elöregedésből származó csőtörések

Értékvédelem és fejlesztési lehetőségek Csapadékvíz elvezetés hiányosságai miatt
elvárások összehangolása
jelentősebb elárasztás is kialakulhat
Régi épületek felújítása, hasznosítása

Emberi egészségre veszélyes
légszennyezettség kialakulása

Tehermentesítő, elkerülő út építése

Szennyvíztisztító
hatékonysága,
szennyezés, tisztítási folyamatot károsan
befolyásoló hatások, anyagok miatt csökken,
így a kiengedésre kerülő szennyvíz a
befogadóra és a környezetére káros
hatással lehet.

Új autópálya lehajtó építése

Pályázati
hagyása

Új parkolóhelyek létesítése

Hódok város belterületein való megjelenése

Vizi közlekedés fejlesztése

Havária, természeti katasztrófa, árvíz, tűz,
földrengés, baleset, stb….

lehetőségek

mértékű

figyelmen

kívül

Helyi tömegközlekedés kapcsolódási pontok
időbeli összehangolása a Vasúti és Helyközi
közlekedéssel
Infrastrukturális fejlesztések,
közműfejlesztés
Légvezeték hálózatok átépítése földkábeles
hálózatra
Megújuló energiaforrások felhasználásának,
hasznosításának növelése
Pályázati
lehetőségek
fegyelemmel
kísérése, pályázás, pályázatok útján forrás
biztosítás
a
fejlesztések,
felújítások,
korszerűsítések megvalósításához.
Virágzó Város Mosonmagyaróvár
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Nyilvánosság, civil szervezetek:
A környezetvédelmi program elkészítését előíró jogszabály azt is elvárásként
fogalmazza meg, hogy a program minél nagyobb nyilvánosságot kapjon. Ennek
érdekében, már a program készítésének során bevonására kerültek városi,
városrészi és egyéb civil szervezetek is. Az elkészült program véleményezésére
szintén felhívásra kerülnek. Az általuk tett észrevételek, javaslatok a következőkben
kerül bemutatásra:
Városvédő Egyesület:
1. A várost elkerülő utak mielőbbi megépítése. Ezek nélkül az óvári városrész
gépjármű terhelése és a vele együtt járó környezetvédelmi ártalmak (füstgáz,
por, zaj stb.) kivédhetetlenek.
2. Az új társasházak beépítési intenzitásának csökkentése. Ma nem ritka a 4050%-os beépítettség (lásd. Wittmann park). Mindez a gépjármű forgalom
olyan mértékű koncentrálódásával jár, amely az adott településrészt akár
„lakhatatlanná” is teszi. Összehasonlításként hozzuk fel, hogy a városközpont
panelházainak beépítettsége 25%.
3. Meg kell vizsgálni melyik kereszteződés alakítható körforgalommá. Ezek
létesítése egyrészt gyorsítja a forgalmat, másrészt a gépjárművek kevésbé
szennyezik a környezetet. (A kereszteződésben álló gépjármű füstgáz
szennyezése jelentős).
4. A kerékpárutak építése, további fejlesztése, hálózatszerű kialakításuk. Ma az
a tapasztalat, hogy az emberek többsége 10-15 percnél hosszabb távolság
esetén már autóba ül. Ennek gyakorisága, egy várost átfogó kerékpárút
hálózattal csökkenthető.
5. Az elektromos meghajtású gépjárművek elterjedésének támogatása. Ehhez
először is töltőállomások létesítésére van szükség. Ez ilyen típusú
gépjárműveknek városi kedvezményeket is (pl. parkolás) kell adni.
6. A betelepült ipari létesítmények szennyezőanyag kibocsátásának csökkentése
(különös tekintettel a szálló porra) érdekében, azon vállalkozásoknak, akik
ennek érdekében bizonyíthatóan fejlesztettek, korszerűsítettek, pl. a helyi
adóból kedvezményeket kell biztosítani.
7. Ösztönözni kell, különösen a most épülő ingatlanok környezetének fásítását
parkosítását. Erre városi programot kell kidolgozni. Rossz példa, hogy a
lassan beépülő MoWinparkban egyetlen fát sem ültettek, de az új lakóépületek
környezete is szegényes.
Virágzó Város Mosonmagyaróvár
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8. A városi parkok (Wittmann, Engler) rehabilitálása elengedhetetlen.
Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület:
Felül kellene vizsgálni a Szent István kir. u mosoni szakaszának fásítási helyzetét, a
mosonban élő horgászok több fát szeretnének a mosoni városrészben, kiemelve a
kerékpár út nyomvonala mellé.

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
Kulturális Egyesület:
·
·
·

A városközponti Kiserdő a jelenleginél intenzívebb kezelése, közfunkcióval
való ellátása.
A város meglevő faállományának védelme, a felújítás megtervezése.
A Wittmann Park beépítésének megakadályozása.
Sétány kialakítása a Mosoni Duna partján a mosoni strandtól a Lajta
torkolatig, esetleg tanösvény kialakítása a Szigetköz természeti értékeinek
bemutatására.

Ipartelepi Lakosok Egyesülete:
Szeretnénk, ha Ipartelep továbbra is megőrizné zöldterületeit –hisz az ipari
létesítmények mellett a lakótelep „tüdejeként” is funkcionálnak.
A lakosság környezettudatos magatartásának érdekében a jó példa a leghatásosabb.
Ezért kérjük a zöldterületek további gondozását, több szemetes edény elhelyezését
(tekintettel a nagy távolságokra), s azok rendszeres ürítését.
Fontosnak tartanánk a hulladékszigetek gyakoribb ellenőrzését, szükség szerinti
ürítését szorgalmaznánk.
Mindezeket esztétikai, egészségvédelmi és környezetvédelmi szempontból is
egyaránt fontosnak tartjuk.

Egyesület a Városközpontért
-

Városközponti úthálózat fejlesztés, felújítás
Zöldfelületek megőrzése, kezelése
Parkolási problémák megoldása
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-

Köztisztaság fenntartása, ellenőrzése
Iparosított technológiával épített lakóépületek felújítása, korszerűsítése
program folytatása

Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület
1.
parkolási lehetőségek bővítése
Szinte lehetetlen gépjárművel közlekedni, illetve szabad parkolóhelyet találni.
Nagyobb városok, de akár Budapest mintáját követve a város peremrészénél P+R
parkolók létesítése.
Ehhez kapcsolódóan a tömegközlekedés átszervezése, racionalizálása, a transzfer
lehetőség biztosítása, pl. akár kerékpár kölcsönzés kiépítése, illetve bővítése.(
vidékről bejáró, a belvárosban dolgozókra is gondolva),
Hosszú távon parkolóház építését javasoljuk a belváros elérhető közelségében. Így
megoldható lenne, hogy a belváros üzletei, vendéglátóipari egységei jól
megközelíthetők lennének, vendégkörüket meg tudnák tartani, a sétálóutca-jelleg
megtartásával (autók kitiltása, forgalmi rend optimalizálása mellett)
2.
Közvilágítás felújítása, energiatakarékosabb és hatékonyabb
működtetése
3.
Csatornahálózat felújítása a belvárosban
4.
Zöldítjük a várost Mozgalom elindítása: fásítás, fásítás és fásítás az
egész településen ( Wittmann park, Várkert, …)
(Virágzó város mozgalom mintájára, mert kevés az árnyat adó fa )
5.
Nyári hőség, illetve a klímaváltozás miatt a belvárosi komfortérzet
növelése:
ivókút a játszótérre, fák, zöld telepítése a belvárosban, árnyékolás, árnyékos
pihenőszigetek kialakítása a belvárosban
6.
Belváros képét rontó, elhanyagolt épületek felújítása, hasznosítása
7.
A Magyar utca, mint sétáló utca arculatának erősítése
8.
Tisztaság fokozása a közterületeken
Ennek érdekében a szemetelők szigorú megbüntetése, illegális szemétlerakók
felszámolása.
Közterületen található kutyapiszok elleni határozott fellépés
Sokkal több szeméttartó és csikktartó kihelyezése, utcasöprés, takarítás,
Szemétgyűjtő edények kiürítése hétvégén is a belvárosban.
Szombat, vasárnapi utcasöprés
Valamint ezzel párhuzamosan kampány és városmarketing a szemléletváltás
elérése érdekében:
Kutyakötelesség- a gazdák megfelelő tájékoztatása a felelős
állattartásról, kutyafuttatók létesítése városrészenként
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Én nem szemetelek! A közterület nem a senki földje, hanem az enyém!
Szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése
9.
Ne nézz át rajta!
Olyan informatikai, kommunikációs rendszer illetve központ létrehozása a városban,
amely rugalmasan, gyorsan eljuttatja az információt az illetékesekhez. Ha tudatod,
megoldod! (nem a facebookon történő háborgással))
( hibát látsz, jelentsd be, mi értesítjük az illetékeseket, akik kijavítják, vagy
intézkednek)
10. Víz,víz,víz..A klímaváltozás kapcsán nyáron a beépített környezet egyre
elviselhetetlenebb. Nyáron a belvárost átszelő Lajta-ág, ill. a már kiépített
vízparti megállóhelyek, pihenők jobb kihasználása felfrissülés céljából (árnyék,
ülőberendezések, esetleg nem ivóvizes zuhanyok felállítása)
A civil szervezetek javaslatai alapján a következő összesítést és feladat
meghatározást lehet megtenni:
-közlekedésfejlesztés: elkerülő út, lakó
üzemeltetés-, járda, kerékpárút, parkolás

utak

–építés,

felújítás,

fenntartás,

-közműhálózatok állapota: víz, szennyvíz, továbbá légvezetékes hálózatok
- Közterületek: állapot, rendezettség, köztisztaság, növényesítés, állatok
-épített környezet: épületek felújítása, hasznosítása (leromlott állapotú épületek
többsége nem önkormányzati tulajdon) településkép javítása
-vízpartok rendezése
-zöldfelületek megőrzése, fenntartása, kezelése, növelése, fásítások
Javasolt intézkedések, feladatok:
-

A városüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátása során a javaslatok
figyelembe vétele, megvalósítása
Fejlesztések, rekonstrukciók, felújítások során a javaslatok figyelembe vétele,
megvalósítása
Környezettudatos szemléletformáló akciók szervezése, lakosság, civil
szervezetek aktív bevonásával és részvételével
Hatékony fellépés a környezetszennyezők, környezetkárosítók ellen
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Mosonmagyaróvár bemutatása, elhelyezkedése, adottságai
A város Magyarország észak-nyugati szegletében a Mosoni-síkon, a Mosoni-Duna
és a Lajta találkozásánál helyezkedik el. Budapesttől közúton 161 km-re van, míg ha
valaki a megyeközpontba – Győrbe – szeretne eljutni Mosonmagyaróvárról, akkor az
1-es fő közlekedési úton haladva alig 38 km-t kell csak megtennie. A megye K-Ny-i
irányú városi tengelyének többi tagjától közúton az alábbi távolságokra van a
település:
Csorna:37 km
Kapuvár:52 km
Fertőd:63 km
Sopron:87 km

Kedvező helyzetű a város abból a szem-pontból is, hogy két szomszédos ország
fővárosához is egészen közel helyezkedik el. Pozsonytól mindössze 43 km-t, míg
Bécstől 78 km-t kell megtenniük a városba tartó utazóknak. Az elmúlt évek úthálózat
fejlesztéseinek köszönhetően Bécsbe autópályán, Pozsonyba pedig autóúton, majd
autópályán lehet eljutni. A jó közúti és vasúti összeköttetésnek, valamint a kialakítás
alatt álló ipari parknak köszönhetően a város vonzó helyszín lehet azon befektetők a
számára, akik szeretnék kihasználni a három főváros közelségéből adódó előnyöket.
Jelentősebb közlekedési kapcsolatok:
Budapest-Hegyeshalom-Bécs vasútvonal
Közúti kapcsolatok
Útvonal
M1/E60 autópálya
M15/E75 autópálya
1. sz. főút
86. sz. főút
150. sz. út
8505. sz. út
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Elérhető repülőterek
Repülőtér
Pozsony/Bratislava
Győr/Pér
Fertőszentmiklós
Bécs/Schwechat
Budapest/Ferihegy

Távolság
43 km
53 km
65 km
85 km
168 km

Megjegyzés
nemzetközi
regionális/nemzetközi
regionális
nemzetközi
nemzetközi

A kistáj, amelyen a város található, teljes egészében Győr-Moson-Sopron megye
területére esik, és része a Győri medencének. A Mosoni-sík területe 425 km2. A kistáj
teljes területe magasártéri helyzetű hordalékkúp síkság.

Mosonmagyaróvár elhelyezkedése a kistájak között

A földtani kutatások során, a területen észlelt legidősebb és egyben
legjellegzetesebb felszíni képződmény a középső-pleisztocén, homokos, zömében
középszemű kavics. A kavicstest csak néhány kisebb foltban található meg a
felszínen, mert felülete nagy részét egy erodált felszínű felső-pleisztocén, helyenként
agyagos, kőzetlisztes, homokos fedő borítja, amelynek vastagsága 0,4 és 2 m között
változik. Ez a felső-pleisztocén öntés réteg az országhatár közelében néhány kisebb
foltban, a kavicstest nyugati és északnyugati részén pedig nagyobb összefüggő
foltokban, eróziómentes felszínnel, 1-2 m-es vastagságban található meg.
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Felső-pleisztocén korú kavics egy kisebb foltban a Lajtától délre, nagyobb
összefüggő területen, attól északra található. Ezt a kőzettestet - a vizsgálatok alapján
- erőteljes erózió hozta a felszínre. Ez az erózió valószínűleg folyóvízi volt, mert
légifényképeket vizsgálva a kavicstestbe bevágódott és feliszapolódott
medermaradványokat lehetett azonosítani. A kavics-összlet fedőjeként a Mosoni-sík
északi részén túlnyomórészt felső-pleisztocén homok, illetve egy kisebb területen
homokos kőzetliszt található.
A kistáj délkeleti nyúlványa, amely a Szigetköz és a Hanság között helyezkedik el,
jellegzetes, finomszemű, zömében agyagos képződményekből épül fel. Morfológiai
helyzete alapján, elsődlegesen dunai elöntések eredményeként, a felső-pleisztocénóholocénben képződött.
Újholocén korú folyóvízi képződményt a Lajta mentén lehet találni.
A Mosoni-sík alatt lévő mélyebb rétegek – az egész Győri-medencére jellemző
módon – 50-200 m mélységig jó víztározó, folyóvízi iszapos, homokos, kavicsos
rétegekből állnak. A jó vízvezető képességű rétegekből felépülő negyedidőszaki
összlet legnagyobb vastagsága a kutatások szerint a 700 m-t is meghaladja. Ezek a
földtani adottságok teszik a Győri-medencét az ország legnagyobb vízkészlettel
rendelkező részévé.
Ugyanakkor ez a földtani szerkezet jelentős kockázatot is jelent, hiszen ez az óriási
vízkészlet nagyon érzékeny bármilyen irányból érkező szennyezésre. Nem véletlen,
hogy kiemelt fontosságú szerepet kapott a felszín alatti vízkészlet védelme.
A geotermikus gradiens értéke meghaladja az országos átlagot. A terület alkalmas
lenne 80 C fok hőmérsékletű vizek feltárására, amely egyrészt a fürdőturizmus
fejlesztését segíthetné elő, másrészt hozzájárulhatna az Európai Unió által is
szorgalmazott alternatív és megújuló energiahordozók részesedésének minél
nagyobb
szintre
történő
emeléséhez
az
elsődleges
energiahordozók
felhasználásában.
A Mosonmagyaróvárt körülölelő kistáj és város éghajlata is mérsékelten hűvös és
száraz. A területen egy esztendő alatt nagyjából 1900 órányi napsütéses időszakra
lehet számítani. Az évi átlagos középhőmérséklet a kistáj nyugati peremén 9,5 C,
míg a Győri-medence közepéhez közelebbi keleti szegélyén már eléri a 10 C-ot.
Az évi csapadékösszeg 580-600 mm, amelyből 330-340 mm csapadék a nyári
félévben szokott lehullani. A téli időszakban a terület délkeleti részét kb 35 napig
borítja összefüggő hótakaró, míg az északnyugati részen ez az érték eléri 40-45
napot is. A hóréteg legnagyobb vastagsága a hosszú távú meteorológiai
megfigyelések alapján, átlagosan 29 cm.
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Az uralkodó szélirány az északi, észak-nyugati, és meg kell jegyezni, hogy a kistájat
magába foglaló középtáj - a Győri-medence -, az ország legszelesebb részei közé
tartozik,
A Mosoni-sík túlnyomó része a Mosoni-Duna vízgyűjtő területén található. A
háborítatlannak tekinthető dunai vízivilágot az 1886-ban megkezdődött és 1896-ban
befejeződött folyamszabályozási és ármentesítő munkálatok jelentős mértékben
átalakították. A rajkai zsilip megépítése után – 1907 – a Mosoni-Duna
mesterségesen szabályozott mellékággá alakult, amelynek nincsenek árvizei. A
Duna elterelése óta, a dunacsúnyi műtárgyon keresztül kap vizet a Mosoni-Duna.
Szintén fontos vízrajzi eleme a városnak és a kistájnak is a Lajta és a két oldalán futó
csatornák. A Lajta bal parti csatorna magyarországi szakasza 20 km hosszú, míg a
Lajta 18 km-t tesz meg, amíg Mosonmagyaróvárnál eléri a Mosoni-Dunát. A Rét-árok
is Ausztriából érkező vízzel táplálja a Mosoni-Dunát, amelynek 7,5 km-nyi
magyarországi szakasza Bezenyénél torkollik a Mosoni-Dunába. A Mosoni-sík déli
területéről még a Kis-dunai-tőzegcsatorna is a Mosoni-Dunába szállítja a vizet.
A felszín alatti vízkészlet, mint arra már a terület földtani viszonyainak bemutatásánál
is utaltunk rendkívül jelentős.
A talajvizet a terület északi részében a felszíntől 5-6 m-re, míg keleten már 2 méter
körül el lehet érni. A délkeleti régióban, csapadékos években jelentős a
belvízveszély, amelynek elhárítása érdekében 46 km-nyi belvízcsatornát építettek ki
a belvízzel fenyegetett területen.
A rétegvizeket a mélységi kavicsos víztartók tárolják. Az ezeket a rétegeket feltáró
kutak átlagos mélysége 50-100 m között van. A felszínre hozott rétegvíz helyenként
enyhén vasas.
Mélyfúrással több helyen – Mosonmagyaróvár, Lébény – bukkantak termálvízre,
amelynek gazdaságos felhasználása a régió turizmusának fejlődését segítheti elő.
A már ismertetett kőzettani alapon és a már szintén ismertetett éghajlati adottságok
eredményeként a Mosoni-síkon elsősorban – a terület 71 %-án - csernoznjom
talajképződmények, míg kisebb részben hidromorf talajok alakultak ki.
A magasabb térszíneken, ahol a talajvíz általában mélyebben helyezkedik el, löszös
üledéken, vályog mechanikai összetételű, kedvező víz- és tápanyaggazdálkodású
alföldi mészlepedékes csernozjom alakult ki. Ezen a talajtípuson belül jelentős annak
a változatnak a részaránya, amelynél a felszínhez közel lévő kavicsréteg lerontja a
talajszelvény vízgazdálkodását, és e-miatt ezeken a terülteken a termőképesség is
kisebb.
Azokon a részeken, ahol a talajvíz a talajszelvény morfológiáját is befolyásolja –
rozsdafoltosság, glejesedés – a löszös alapkőzeten réti csernozjom talajok
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képződtek. Ilyen talaj borítja a kistáj felszínének 26 %-át. A legkedvezőbb
termőképességű réti csernozjomok alakultak ki azokon a területeken, ahol a
termőréteg vastagságát nem korlátozta a felszín közelében lévő kavicsréteg. Ott
viszont, ahol a talajszelvényben a felszín alatt 40-70 cm-re már megjelenik a kavics,
a réti csernozjomok termőképessége is erőteljesen mérséklődik.
A kavicsteraszokon képződött terasz-csernozjomok termékenysége az imént említett
két cser-nozjom talajhoz képest jelentősen gyengébb. A terasz-csernozjommal
borított területek részaránya 14 %. A kistáj csernozjommal borított területein
mindenhol szántóföldi művelést folytatnak.
A Mosoni-Duna meder mellett, valamint a Lajta öntésterületén réti öntés- és réti
talajok jöttek létre. Mechanikai összetételük vályog, illetve agyagos vályog, míg
vízgazdálkodásuk
a
szerves
anyag
tartalmuk
függvényében
változik.
Termőképességük gyengébb, mint a csernozjom talajoké. E talajtípusok borítják a
kistáj területének mintegy 20 %-át. Ezeken a területeken szintén szántóföldi művelést
folytatnak.
A szintén allúviumon képződött lápos réti és síkláp talajok együttes részaránya
hozzávetőleg 10 %. Ezeken a térszíneket részben füves területként hasznosítják,
részben tőzegtartalmukat aknázzák ki.

Jelmagyarázat
11 – Csernozjom jellegű barna erdőtalajok
12 – Csernozjom jellegű homoktalajok
16 – Réti csernozjomok
19 – Terasz csernozjomok
25 – Réti talajok
26 – Réti öntéstalajok
27 – Lápos réti talajok
29 – Lecsapolt és telkesített síkláp talajok
31 – Fiatal, nyers öntéstalajok

Mosonmagyaróvár térségének genetikai talajtérképe
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Mosonmagyaróvár településrészeinek rövid bemutatása
Óvár-belváros
Óvár belvárosa egyben egész Mosonmagyaróvár történelmi központja. Itt
koncentrálódnak a legfontosabb igazgatási, oktatási, egészségügyi intézmények,
pénzügyi, banki, postai, biztosítási szolgáltatók. Ugyanakkor az utóbbi években a
„kereskedelmi” szerepkör gyengülése figyelhető meg, első sorban a nagyobb
bevásárló központok építése miatt. A Belvárosi Üzletkör szervezésében hetenként
különböző programokkal várja az érdeklődőket, ezzel újra életre szeretnék kelteni a
belvárost, a Magyar utcát és környékét.
Óvár történeti Belvárosának rehabilitációja a 80-as években megvalósult. Számos
kereskedelmi és vendéglátóhely létesült, sétáló, bevásárló és szabadős övezet,
korlátozott gépjármű forgalommal. A belváros fejlesztése az önkormányzat tervei
között szerepel.
A Belváros lakóterületi szempontból magas presztízs, azonban hátrányos társadalmi
helyzet lakosság jelenléte is jellemez, a 70-es évek betelepítésének eredményeként.
A Fő utcában egymás mellett található magas és alacsony státuszú népesség. Az
önkormányzati tulajdonú bérlakások egy nagyobb csoportja Óváros belvárosában
található. Az elkövetkező évek fejlesztései lehetnek épület felújítások, Malom ági
Lajta híd, Honvéd utca felújítása – illetve a közterületek, épületek rehabilitációjának
folytatásában jelölhető meg.
A Vár és környezete műemlékileg védett. A közelmúltban megtörtént Vár-tó
rehabilitációjával egy modern és látványos turisztikai központot hoztak létre. A vár
épülete egy projekt keretében újulhat meg. A Wittmann park a város értékes, helyi
jelentőségű védett zöldterülete, fekvése igen kedvező.
„Majorok”
A városrész kialakult lakóterület – családi házas beépítés kertváros – átlagos, vagy
annál jobb min őség épületállománnyal beépítve. A területen zajló fejlesztéseket
magánvállalkozások valósítják meg. A lakóterület funkcióhiányos, intézményi és
infrastrukturális ellátottsága nem megfelelő. Fejlesztési területként a SUN lakópark
jelölhető meg ahol egy csalási és társas házas vegyes beépítésű lakóterület valósul
meg, épül be.
Lucsony-Károly liget
A városrész kialakult lakóterület – nagyrészt családi házas beépítés kertváros –
általában jó minőségű épületállománnyal beépítve. A belváros közelsége miatt
intézményi ellátottsága igen jónak tekinthető. A városrész népessége jellemzően
magasabb státuszú. A városrészen belül található a Termál-fürdő területe,
fejlesztését a tulajdonos valósítja meg. Károly Ligetben található a Víztorony, mely a
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város vízellátásnak fontos eleme. A Károly utcában jelentős számban épülnek az új
társasházak, így a lakosszám és gépjármű forgalom növekedésével kell számolni.
Halászi úti lakóterület – Mosoni Duna –Gyöngyös lakóterület – Duna lakópark
A városrész területének nyugati része a 80-as, 90-es 2000-es években kiépült és
jelenkorban is épülő lakóterületek – nagyrészt családi házas, kiváló állapotban lévő
– épületállománnyal. A városrész keleti fele – a Mosoni Dunáig – beépítetlen, kitűnő
természeti adottsággal rendelkező terület, melynek nagy része önkormányzati
tulajdonban van. Ezen a területen az Önkormányzat évek óta szabadidő-központ
létrehozását tervezi. A Halász úti lakótelep jellemzően a középrétegek lakóhelye,
emellett az utóbbi években megjelentek az alacsonyabb státuszú csoportok is, akik
kölcsönök segítségével vásároltak itt új építés, kedvező árú ingatlant. Vizi sportok
színhelye. Voluta verseny színhely. Cirkusz számára színhely. Szabad strand,
játszótér, szabadidő park.
Városközpont
A „Városközpont” elnevezés terület az Óvári és a Mosoni történeti belvárosok között,
az elmúlt évtizedekben megépített lakótelepet jelenti. A lakótelepen több mint 3000
lakásban több mint 10.000 ember – a város lakosságának harmada – él. Jellemző a
magasabb státuszú lakosság kiáramlása a családi házas városrészekbe, illetve az
újonnan épült lakótelepekre; ezzel párhuzamosan pedig a fiatalok és a városkörnyéki
kis-településekről, más országrészekből érkezők beköltözése.
A városközpont rehabilitációja folyamatos – különösen a panelos épületek és a
közterületek rehabilitációja. A panel épület nagy része már felújításra került, mely
nem csak energetikai, környezetvédelmi, hanem gazdasági és épített környezeti
pozitív hatással is van az ott élők és a város számára. Felújításra került az Erkel F.
utca, Móra F. utca, megújult az irodaház és felújításra került a Flesch K . kulturális
központ is.
Tervben van a városközpontba építeni egy uszodát, mely a város
számára jelentős lesz, hiszen a Móra iskola medencéjén és a termás fürdőn kívül
nincs lehetőség az év bármely szakában úszásra, úszás oktatásra a városban. A
városközpontban jelentős ingatlanfejlesztések történnek, mely eredményeképpen
nőni fog a lakosszám és a forgalom is ~ 700-900 lakás építése van folyamatban vagy
épül meg egy két éven belül. A Flesch Károly Kulturális Központ mögötti területek
értékesítésre kerültek magánbefektetők lakásokat, üzleteket építenek, melyeket piaci
alapon értékesítenek. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Movinnov Kft.
közös területfejlesztésbe fogott saját tulajdonú területeiken, melyek a Kiserdővel
szembeni beépítetlen terülteteket érintenek, családi házas és társas házas
beépítésre szánt telek kerülnek kialakításra és infrastrukturális fejlesztésre.
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Moson
A városrész valamikor önálló település volt, melynek történeti központja kiemelkedő
építészeti-kulturális értéket képvisel. A történeti központ épületei, közterei sajnos
igen leromlott állapotban vannak, bár az utóbbi években ezen a területen pozitív
változások történtek. A mosoni városközpont rehabilitációjának elindítása a 2000-ben
készült fejlesztési akcióterv alapján indult meg. Ennek lényege, hogy az Erzsébet tér
környékén az Önkormányzat nevében eljáró Movinnov Kft. az Önkormányzat részére
a meglevő önkormányzati ingatlanok környezetében további ingatlanokat vásárol fel,
közterület rehabilitációt végez, az ingatlanokat közművesíti (piacképes állapotba
hozza), majd hasznosítja azokat. Emellett a területen olyan beruházásokat valósít
meg, amelyek felértékelik a területet. Megvalósult egy Mosoni Városközpont
funkcióbővítő rehabilitációja című projekt, mely keretében felújításra került és teljes
közterületi rehabilitáció valósult meg az Erzsébet és Kápolna téren, szökőkút létesült
az Erzsébet téren, felújításra került a Fehér Ló közösségi ház, megújult és bővült a
Kápolna téri őstermelői piac.
Mosoni városrészt érintő jelentősebb megvalósult projektek:
-Régi magtár épület (Szent I. kir. u. 142.) felújítása funkcióval megtöltése: Futura
Interaktív Természettudományi élményközpont
-Szennyvíztisztítő fejlesztése, bővítése
Jelentős megvalósítandó projekt:
Kaiser telephely rehabilitációja
Az ingatlanvásárlások során az alacsony státuszú lakosság a korábbihoz képest
jobbkörülmények közé került. A történeti városközponthoz keletről és nyugatról
különböző beépítési jelleg és minőségű lakóterületek kapcsolódnak. Az utcákban
egymás mellett található magas és alacsony státuszú népesség. Az önkormányzati
tulajdonú bérlakások egy nagyobb csoportja a mosoni városrészben található.
Kossuth Lajos utca környéke
A városrész kialakult lakóterület, jellemzően családi házas beépítés. Az
épületállomány minősége átlagos, vagy annál jobb minőségű. A városrészt átszelő
Kossuth utcát jelentős átmenő forgalom terheli, ennek kiváltására épülne meg a
város rendezési terveiben szereplő tehermentesítő út. Ennek megvalósulása esetén
a Kossuth Lajos utca korszerűsítését, „környezetbarát” átépítését tervezi az
Önkormányzat.
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Ipartelepek
A városrész területe három jól elkülönülő szerkezeti egységre osztható. A Lőporgyár területén több üzem működik, a teljes terület magántulajdonban van. A
területen az Önkormányzat fejlesztést nem tervez. A volt Lőporgyárhoz kapcsolódó
lakóterületen található határőrlaktanya hasznosításra kerülhet amennyiben a Piarista
iskolával létrejön a megállapodás, ott kaphat helyet az iskola. A Kiskapu utcától délre
fekvő beépítetlen területrészt az Önkormányzat megvásárolta, itt lakások építését
tervezik. A Kiskapu utcától délre fekvő területen a városközponthoz hasonlóan
társasház építési lehetőség van, azonban itt a környezetet is figyelembe véve
alacsonyabb intenzitású lakóterület kialakítására van lehetőség. A konstrukció
lényege itt is az, hogy az Önkormányzat a területet közművesíti, az építési telkeket
kialakítja, majd azokat lakóépületek építési céljára értékesíti.
A Barátság utca melletti volt szovjet laktanya területének gazdasági célú
hasznosítása folyamatos, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. új központos is létesít
a területen. A laktanya főépületének egyik felében a Movinnov Kft. üzemeltet
munkásszállót, a másik felében pedig, az Önkormányzat alakítana ki pályázati
támogatással apartman jellegű munkásszállást. A Barátság utcától nyugatra fekvő
terület a Mowinpark jelentős része értékesítésre került, beépült, a fennmaradó,
értékesíthető területek vegyes tulajdonban vannak. A tulajdonosok gazdasági célú
kis- és közepes vállalkozások számára telephely létesítésére hoztak létre
infrastruktúrával ellátott építési telkeket. A Mowinpark fejlesztése folyamatban van,
pályázat kertében új területek bevonásával, az infrastruktúra fejlesztése valósul,
valósulhat meg.
„MOFÉM” – Lajta lakókert
A városrész terület felhasználása vegyes jellegű. A 1-es út mentén az elmúlt
években nagy kereskedelmi létesítmények valósultak meg Park Center, készül a
Park Center II, továbbá jelentős lakásépítési fejlesztések valósultak meg továbbá
vannak folyamatban. Ettől északra a MOFÉM telephelye lassan, de biztosan
zsugorodik, a tulajdonosok az üzemi terület egészének, vagy egy részének más célú
hasznosítását tervezik, viszonylag kis részén folyik a gyártó munka. A Lajta és a
Malom-csatorna közötti területen az elmúlt években megvalósult a „Lajta lakókert”,
amely a magasabb státuszú csoportoknak ad otthont. Jelentős számú a szlovákiai
betelepülő is. Már megvalósult a Lajta lakókert II. és III. ütem is, gyakorlatilag beépült
a Lajta és Malom ági Lajta közti terület.
Ipari park
A terület „ipari park” címmel rendelkezik, de jelenleg – az észak-keleti rész
kivételével – még nem települt be. Egy logisztikai csarnok, kamion parkoló és egy
raktár épületen kívül jelentős betelepülő nem volt, a Nolato Kft. bővíti a telephelyét.
Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a Kenyérgyári utat meghosszabbítva
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egy felüljáróval a vasúti keresztezést megoldva összeköti az 1-es utat az ipari parkon
keresztül a 86-os úttal.
Az ipari park szélén létesült a geotermikus energiával (meleg vízzel) ellátandó
távfűtés rendszer kitermelő kútja.
Áttekintés a város helyzetéről
A város a térszerkezeti pozíciójához képest kisváros, mely a terület morfológiai és
vízrajzi adottságaival magyarázható. A település növekedését kelet felé a MosoniDuna, délnyugati irányba a közlekedési vonalak korlátozzák.
A város történelmi fejlődésének „lenyomata” a mai városszerkezetből is leolvasható.
Az északon a vár mellett kiépült Magyaróvár polgári város és a délen lévő
falusiasabb Moson két különböző karakterű beépítése területileg is elkülönül
egymástól. Közöttük az elmúl rendszerben felépült „új városközpont” A 4-10
emeletes panelépületek, továbbá családi házas területek kötik össze a
településrészeket.
A 34000 lakosú Mosonmagyaróvár azon kevés hazai település egyike, ahol
növekszik a népesség. A gyarapodás jelentős része a bevándorlásnak köszönhető,
kisebb része a már itt élők természetes szaporodásnak köszönhető. A lakosság az
országos trendekhez hasonlóan öregszik, ám a korszerkezet magyar viszonylatban
így is kedvezőnek mondható. Mosonmagyaróváron a lakásállomány minőségi és
mennyiségi mutatói is dinamikusan javulnak. A lakásépítések üteme meghaladja a
lakosság gyarapodásának mértékét. A település humán szolgáltató intézményei
jelenleg megfelelő szinten látják el feladataikat, ám kihasználtságuk elérte
kapacitásuk felső határát, így a népesség további növekedésével számolva
rövidtávon is komoly fejlesztésekkel kell számolni (először az óvodák és a bölcsődék
férőhelyszámának bővítésére lesz szükség, mosoni Rév utca bölcsőde bővítése,
korszerűsítése folyamatban van). Az óvári városrészben a Szent I. király utca és
Mély utca között létrehoztak egy magán bölcsödét és óvodát, mely némileg csökkenti
az önkormányzati szférába tartozó ilyen jellegű intézmények terheltségét.
A kiváló földrajzi és közlekedési helyzetben lévő Mosonmagyaróvár gazdasága
versenyképes, a város munkalehetőségei számos ingázót vonzanak a településre. A
gazdaság hagyományos ága az ipar, leginkább fém- és műanyag feldolgozással
foglalkozó üzemek találhatók a városban. Elsősorban a külföldi keresletnek
köszönhetően a település kiemelkedő gazdasági ága az egészségturizmus. A
Szigetköz természeti értékei még komoly kihasználatlan potenciált rejtenek
magukban, melyet Mosonmagyaróvárnak mindezidáig nem sikerült jelentősen
kihasználni.
Mosonmagyaróvár táji-, természeti szempontból a Szigetköz kapuja. A Mosoni-Duna
és környezete gazdag élővilágával, a galériaerdőkkel és a kanyargó folyómederrel
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olyan táji karakterrel rendelkezik, amelyek páratlan értéket képviselnek. A város
zöldfelületei rendszeresen karban tartottak, sok esetben azonban rehabilitációra
szorulnak.
A város épített örökségeit leginkább a Vár és Magyaróvár belvárosa, valamint a
Mosoni belváros alkotják. A nagy múltú ipari épületek ma helyi védettség alatt állnak
és leginkább az egykori lőporgyár területén találhatók.
Mosonmagyaróvár kiválóan elérhető autópályán és vasúton is. A nemzetközi
összeköttetés Bécs felé biztosított, ám a jóval közelebb lévő Pozsony felé csak
közúton lehetséges. A város legégetőbb problémája a 86-os út átmenő forgalma. A
város belső területeit tehermentesítő út építésére és kialakítására előrehaladott
tervek állnak rendelkezésre. Elsősorban a terjedő motorizációnak és a növekvő
népességnek köszönhetően Mosonmagyaróvár egyre komolyabb parkolási
nehézségekkel kénytelen szembenézni.
Mosonmagyaróvár közműellátása az elmúlt években sok tekintettben
konszolidálódott, megoldódott. Az utóbbi évtizedben a legnagyobb előrelépés a
szennyvízcsatornázás és a gázellátás területén valósult meg. A vezetékes vízzel és
elektromos energiával való ellátottság teljes körű, majdnem ugyanez mondható el a
szennyvízcsatornázásról. A régi vezetékek cseréje ütemezetten halad, útépítések
előtt az érintett közművek teljes cseréje megtörténik amennyiben ez szükséges.
A mosonmagyaróvári fejlesztések, hosszú távú fejlődésének tétje, hogy megbirkózike a növekedő lakosszám által generált többlet igényekkel intézményi, infrastrukturális
és minden egyébbel városi szinten, a helyi és az átmenő forgalom okozta gondok
orvoslása, közlekedési nehézségek megoldása, parkolási kérdések vonatkozásában
is, továbbá Óvári városrész, óvári belváros „felélesztése” élettel való megtöltése.
Mindezek a város környezeti állapotára, környezetvédelmére kihatással vannak és
lesznek.
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Zaj-és rezgés elleni védelem
2012-ben készült el Mosonmagyaróvár stratégiai zajtérképe és intézkedési terve a
280/2004 (X.20.) Korm. rendelet értelmében. A Nemzeti Közlekedéstudományi
Intézet készítette az évi 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat bonyolító
közutak mentén.
2015 évben felülvizsgálatra került. Egyértelműen megállapítható, hogy a közlekedés
a legfőbb zajkibocsátó tényező. A lakosság mintegy 60-70%-a él konfliktusos
területen zaj szempontjából(nappali-éjjeli kis eltéréssel). Az 1. és 150-es számú
főutak menti 20-30 m sáv, terület a leginkább érintett a zajterheléssel, ami nappal a
60 dB küszöbértéket meghaladja (átlag 63-68 dB), éjjel az 50 dB-t.
Zajtérképezett útszakaszok:

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy különösen magas a közlekedési eredetű
zajterhelés a Szent István király út (Soproni utca - Petőfi Sándor utca), Fő út
(Cserháti Sándor utca - Szent István Király út), Pozsonyi út (Városhatár - Liget sor),
Fő út - Szent István király út (Magyar utca – Frankel Leo utca) melletti lakóépületek
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környezetében. A zajterhelés a belvárosban, valamint a fontosabb utak és a
csomópontok környezetében a legnagyobb. A zajterhelési helyzet a városban azért
is kedvezőtlen, mert zajcsökkentési intézkedésekre eddig nem került sor. A 86-os
főút bevezető szakaszán viszont szintén jelentős a zajterhelés, lámpás csomópont is
van. Az autópálya zaja, állandó moraja is hallatszik a városban, bizonyos időjárási
körülményeknél zavaró is lehet.

Több intézmény is található a zajterheléssel leginkább érintett területeken, pl. kórház,
iskolák, hivatal, melyek működését zavarja a zaj, főleg nyáron, nyitott ablaknál
nehezen elviselhető. Például az 1. sz. I. rendű főút Mosonmagyaróvárt érintő
zajtérképezett szakaszán a homlokzati zajterhelés a 163+400 km szelvénynél, az út
jobb oldalán található kórháznál nappal a 63-68 dB-es sávba esik (Karolina Kórház
és Rendelőintézet, Régi Vámház tér 2-4. ), éjjel az 55-60 dB-es sávba. Ugyanígy a
Bolyai iskola is. A Haller iskola (Szent István király út 97.) a 68-73 dB-es sávba esik,
az Ostermayer óvoda szintén, ill a Fő u. mentén a Piarista iskola is a magasabb
zajterhelésű kategóriába esik.
A zajtérkép alapján megállapítható, hogy a vasút mellett, a zajárnyékoló fal építése
következtében, sehol sincs jelentős zajterhelés.
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A 86-os sz. főút bevezető szakaszán tervezett a közútkezelő által zajvédő fal építése,
mivel jelentős a lakosok száma, új lakóövezet is épült, itt nagy a lakossági panasz a
zajra, gépjármű forgalomra(pl. Új utca).
A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás részletes szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti üzemi
létesítményekre (IPPC-üzemek) határozza meg a zajtérképezési feladatokat.
Mosonmagyaróváron a vizsgált üzemek száma összesen 7 db, melyből 1 db
belterületen kívülre esik, ennek nincs azonban ábrázolható zajkibocsátása. A
környezetvédelmi hatóság zajbírságot még nem szabott ki üzemekre.
A környezet zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII.3.)
KvVM-EüM rendelet szól, továbbá a zaj- és rezgésterhelés elleni védelemről a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet rendelkezik. Jegyzői hatósági hatáskörbe a
lakosság ill. szórakozóhelyek, szabadidős tevékenységek által okozott zajterhelés
tartozik, így pl. a szórakozóhelyek esti zenés zajkibocsátása. Fenti jogszabályok
alapján meg kell állapítani határozatban ezen egységekre a zajkibocsátási
határértéket, melyet az üzemeltetőnek kérelmezni kell. Több lakossági panasz van
főleg nyáron a teraszon tartott zenés rendezvények miatt. Az elmúlt években
lakossági panasz miatt egy szórakozóhely/disco bezárásra került a zajkibocsátási
határérték nagymértékű túllépése miatt. A közösségi együttélés szabályairól szóló
helyi rendelet az alábbiakról rendelkezik:
„Zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos szabályok megszegése
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, jogi
személy, aki munkanapokon 21.00 óra és 08.00 óra között, szombaton 22.00 és
00.00 között, vasárnap és ünnepnapokon 00.00-09.00 óra és 12.00-00.00 óra között
lakóövezetben zajt keltő tevékenységet végez, így különösen:
a)
b)
c)
d)

robbanómotoros fűnyírót,
motorfűrészt
kerti traktort, rotációs kapát
ipari- vagy barkácsgépet működtet.”

Az elmúlt években a 150. sz. főút és a 86. sz. főút új aszfaltburkolatot kapott, ezért
jelentősen csökken a zaj,- és rezgésterhelés.
Feladat a fő lakó utak mentén a közlekedés okozta zaj csökkentése közlekedés
szervezéssel, forgalom csillapítással, tehermentesítő út építésével.
Javasolt intézkedések, feladatok:
• Forgalomtervezés, úthálózat fejlesztése: pl. elkerülő út
tehermentesítő út, folyók átjárhatósága (hidak építése) növelése.
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• Területhasználat tervezés: Általában javasolható, hogy a kül- és belterületi
nagyforgalmú utak környezetében védőtávolság kerüljön kijelölésre, amelyen
belül nem kerül sor olyan területté történő átminősítésre, melyre zajvédelmi
határérték vonatkozik. Ezen kívül a domborzat és az épületek árnyékoló
hatásának kihasználása, az épületek védendő homlokzatának tájolása, a
forgalomcsökkentés, valamint a városközpontok decentralizálása.
• Műszaki intézkedések a zajforrásoknál: az útburkolat cseréje, közmű fedlapok
cseréje, szintbe hozása, sebesség korlátozás.
• Csendesebb zajforrások kiválasztása és előnyben részesítése: a járműpark
felújítása.
• A zaj csökkentése terjedés közben, passzív védelem:
A zajárnyékoló létesítmények alkalmazhatósága belterületen igen korlátozott a
létesítmény területszétválasztó, a normális életvitelt akadályozó hatása miatt,
továbbá a létesítmény a településképet általában negatívan befolyásolja így
az alkalmazása, általában nem jön számításba, kivéve az egyedi, speciális
eseteket.
A passzív védelem alkalmazására vonatkozóan elvi korlátozás nincs.
• Szabályozási vagy gazdasági intézkedések, ösztönzők.
• Fásítás, növénytelepítés növelése a terhelt szakaszokon.
• Be kell tartatni a szabályozási terv szerinti zajvédelmi zónák határértékeit,
csak azoknak megfelelő funkciók telepíthetők, ill. azt biztosító működés
engedélyezhető.
• Helyi rendelet betartatása, ill. az országos jogszabályok érvényesítése a
zenés szórakozóhelyek zajkibocsátásával kapcsolatban.
• Közösségi közlekedés fejlesztése-autóhasználat csökkentése.
• Ablakcsere program: fokozott hanggátlású nyílászárók beépítése.
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Levegőtisztaság védelem
Helyzetelemzés:
A levegő minőségét elsősorban a kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége és
minősége, valamint a szennyezések terjedése határozza meg.
A város területén a levegő minőségét főleg a közlekedés, ipari tevékenység és a
lakossági fűtés befolyásolja. Ezek közül a levegő szennyezettségének 65-70 %-át a
közlekedés okozza, de a fűtés is jelentősen hozzájárul a téli időszakban. A fosszilis
tüzelőanyagok felhasználása jellemző (földgáz a lakások kb. 50%-ban van,
harmadában távfűtés, a többi fa-szén tüzelésű, de az új épületeknél már egyre
gyakrabban alkalmaznak megújuló energiaforrásokat is), s ez jelentős kihatással van
a levegő szennyezésére is. Kisebb káros anyag emissziója van például a faapríték
vagy pellet tüzelésű kazánoknak, mint a hagyományos fatüzelésűnek, vagy
széntüzelésűnek
Az ipari jellegű légszennyezés csökkent, egyrészt az ipari szektor leépülése miatt,
másrészt a működőkben történt fejlesztéseknek, hatósági kötelezéseknek
köszönhetően. Az utóbbi években légszennyezési bírságot a Kormányhivatal
Környezetvédelmi -és Természetvédelmi Főosztálya, mint hatóság nem szabott ki.
Városunkban kb. 49 üzemi telephelyen mintegy 299 db légszennyező pontforrás
üzemel. Legfőbb kibocsátók a Teka Zrt. (Mofém gyár), Lajta-Hanság Zrt., MOTIM
Zrt., KÜHNE gépgyár és a Gabonarakparti üzemek.
A levegőminőség szempontjából fontos a zöldfelületek megfelelő állapota, minősége,
fásítások végzése. Az emberi egészség védelmével is szorosan összefügg a levegő
minősége. A levegőminőség pedig szorosan összefügg városunkban a közlekedési
helyzettel, zöldfelületekkel.
Városunk csatlakozott a „Klímabarát település” kezdeményezéshez. Az
éghajlatváltozás-klímavédelem napjainkban mindennapi téma. Többek között az
üvegházhatású gázok csökkentésére kell törekedni, apró dolgokkal kezdve is lehet
előbbre jutni, minden lépés számít. Ide tartozik pl. az energiatakarékosság (áram,
fűtés, hőszigetelés), környezetbarát közlekedés, fásítás, stb.
A közlekedés terén a területen a szomszédos országok és fővárosaik miatt is nagy
az áthaladó forgalom. Ez az egész város közlekedésére fokozott többletterhelést
jelent. A közlekedési emisszió mértéke a járművek számán kívül nagymértékben
függ a járművek műszaki állapotától, kategóriájától és az úthálózat minőségétől.
A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás az ipari emisszióval szemben
folyamatosan növekszik . A nitrogén-dioxid és a szén-monoxid jelentős része a
közlekedésből származik.
Nagyon kedvezőtlen a helyzet:
- 1.sz. főút: Győr, Abda, Öttevény, Mosonmagyaróvár átvezető szakaszain
- 15. sz. főút: Mosonmagyaróvár, Bezenye térségben
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A közlekedés okozta porszennyezés mértékét csökkenti a még kavicsos utcák szilárd
burkolattal történő ellátása(„Útalap” pályázat folytatása).
Sajnos egyre szaporodnak az allergiás és légúti megbetegedések, melyek egyik
kiváltó oka a légszennyezésen túl a gyomnövények, agresszív parlagfű pollenjének
terjedése. Fontos a sikeres védekezés, a gyomborítottság csökkentése a lakosok
részéről is, ill. önkormányzat és a hatóság intézkedései (zöldfelületek megfelelő
színvonalú fenntartása, ellenőrzések, közérdekű védekezés, bírságolás, stb.). A
jegyző, mint hatóság, belterületen évente kb. 30-40 ingatlan esetén intézkedik a
gyom-ill. parlagfű mentesítésről.
Az Európai Területi Együttműködés pályázat keretében az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelőség (jelenlegi jogutódja 2015 áprilistól a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi-és Természetvédelmi Főosztálya)
önkormányzati partnereként egy állandó, automata légszennyezettség mérő
konténer került kihelyezésre 2013 évben a Hunyadi SZKI Gulyás Lajos utcai
területén. Emellett évszakonként kéthetes méréssel két helyen mobil automata
mérőkonténer is vizsgálja a levegőminőséget (Családsor Kühne pályánál, Fekete
István Általános Iskola Mofém telepi egységénél).
A kormányhivatal biztosítja, hogy a levegőminőség ellenőrző mérőállomást
üzemelteti, a mérési adatokat az Önkormányzat részére térítésmentesen átadja. A
levegőminőségi adatokat tartalmazó közönségtájékoztató rendszer (digitális kijelző)
telepítése is megtörtént, a Magyar u. 14. sz.(69/1 hrsz.) alatti üzlet kirakatában
tájékozódhatnak a lakók az aktuális értékekről.
A Gulyás L. u. 5. sz. alatt(Hunyadi iskola udvara) állandóan üzemelő levegőminőségi
mérőkonténer típusa: városi háttér szennyezettség mérő
A mérőkonténer reprezentativitási területe: kb. 5-6 km2
A mérőkonténer koordinátái . 47°52'16.09"N, 17°16'25.68"E
A folyamatos mérendő paraméterek:
SO2, CO, NOX, O3, BTEX, szállópor ( PM10, PM2,5).
A meteorológiai paraméterek:
szélsebesség, szélirány, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás, napsugárzás, UVA, UVB
A mérés 2013 év májusában kezdődött meg, azóta vannak folyamatosan napi mérési
adatok, melyet a Kormányhivatal Mérőállomása elektronikus úton megküld a
Polgármesteri Hivatalba a környezetvédelemmel, az egészségüggyel, valamint a
katasztrófavédelemmel foglalkozó munkatársaknak. A napi jelentés, adatszolgáltatás
formája az alábbi:
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Adatszolgáltató:
G yő r - M o s o n - S o p r o n M e g ye i K o r m á n yh i va t a l
K ö r n ye z e t vé d e l m i M é r ő k ö z p o n t
M o s o n m a g ya r ó vá r vá r o s l e v e g ő m i n ő s é g e
a m é r t l é g s z e n n ye z e t t s é g i é r t é k e k a l a p j á n

Légszennyezettségi index:
kiváló
jó
megfelelő
szennyezett
erősen szennyezett
napi minősítés: mindig a legszennyezettebbnek megfelelő
Levegőminőség értékelése, összegzése az elmúlt években a mérőkonténer mérési adatai
alapján:
Komponens Mértékegység

Átlag

Éves Eü
határérték

Határérték
Maximum
%-a

Minősítés

SO2

µg/m3

2.1

50

4%

30.9

kiváló

CO

µg/m3

402.2

3000

13%

3030.2

kiváló
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O3

µg/m3

61,0

120

51%

186.0

jó

PM10

µg/m3

25.1

40

63%

146.6

jó

PM2.5

µg/m3

14.2

25

57%

119.2

jó

NO2

µg/m3

17.2

40

43%

121.6

jó

NOX

µg/m3

24,0

100

24%

348.0

kiváló

A mérőkonténer mérési eredményei alapján az adott terület levegőminőségi
besorolása: JÓ

2017 év elején két napon történt a szálló por(PM10) vonatkozásában határérték
túllépés, melynek okozója a téli fűtés. Erről a Kormányhivatal Környezetvédelmi
Mérőközpontja tájékoztatta az Önkormányzatot. A riasztási küszöbértéket
szerencsére nem érte el.

Légszennyező anyag

Egészségügyi

Tájékoztatási

Riasztási

határérték

küszöbérték

küszöbérték

napi átlag

két egymást követő

két egymást követő

nap

nap és meteorológia

[µg/m3]

nem jelez javulást

[µg/m3]

[µg/m3]
Szálló por (PM10)

50 (egy évben max.
35-ször léphető túl)

dátum

75

100

PM10 (ug/m3)
Mosonmagyaróvár

2017. 01. 20

98,4

2017. 01. 21.

93,9
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A nyári időszakban a napos, nagyon meleg napokon többször előfordult az
ózonkoncentráció és a nitrogén-oxidok határérték túllépése, melynek fő okozója a
nagymértékű gépjármű forgalom. Az országos mérések adatai alapján a legtöbb
egészségügyi határérték átlépés Mosonmagyaróvár állomáson fordult elő (56 db)
ózonszennyezettség tekintetében, de a tájékoztatási, ill. riasztási küszöbértéket nem
érte el.
A mobil mérőkocsi évente négy alkalommal (évszakonként) két hetes ciklusban
vizsgálja a levegőminőséget mind a Családsoron, mind a Mofém telepi Fekete István
Általános Iskolánál.
A meteorológiai adatokban megállapításra került, hogy a területen a szélirány ÉÉNY-i. Mindezekből következőleg a területen kibocsátott légszennyező anyagok a
szomszédos területekre kerülnek vagy hatásuk közvetlenül az adott zónában
jelentkezik. A városba közvetlenül a szomszédos osztrák, szlovák területekről is
kerülhet légszennyező anyag.
A napi adatok információt adnak a levegő állapotáról, segítik a döntések
meghozatalát a környezetvédelem, egészségügy, gazdaság, stb. területén.
A mérőállomások üzemeltetéséhez az önkormányzat is hozzájárul anyagilag. Az első
években évi 4 millió Ft-os támogatást adott, utóbbi két évben már csak az
áramfogyasztás költségeit kellett fizetnie a mérőállomásoknál, ill. a
közönségtájékoztató rendszernél. 2018 évtől átvállalja a Kormányhivatal a teljes
működtetési költségeket. A projekt fenntartási kötelezettsége 2019 végén jár le.

Családsori mobil mérőállomás
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Mérőkonténer, Gulyás L. u. 5. Hunyadi iskola

Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) a manuális (ismertebb
nevén RIV) és az automata mérőhálózatból áll. A mérőhálózatot képező
mérőállomások és mérőpontok elhelyezésének rendszeres felülvizsgálata a
mindenkori légszennyezettségi zónák és agglomeráció figyelembevételével történik.
A városban lévő automata mérők fentiekben bemutatásra kerültek. Az OLM
honlapján a legfrissebb mérési értékek folyamatosan megtekinthetők.
A manuális mérőhálózat már jóval korábban jelen volt a városban, mint az automata.
Mérőpontjainak száma az alábbi: 11 településen kén-dioxidot (SO2), 79 településen
nitrogén-dioxidot (NO2), 21 településen ülepedő port, 24 településen kisméretű
részecskét (PM10) és összetevőit vizsgálnak, ez utóbbiból történik a nehézfém és
PaH szennyezőanyagok meghatározása. A manuális mérőhálózat elemeként két
helyen mérnek légszennyezettséget városunkban, a Polgármesteri Hivatalban és a
kórházban.
Az összesített légszennyezettségi index alapján Mosonmagyaróvár levegője:
megfelelő, ami javuló tendenciát jelent (korábban, pl. 2011-ig szennyezett kategóriájú
volt a légszennyezettségi index).
Rendelkezik a város légszennyezettségi térképpel is. A légszennyezettségi térkép
adatai szerint Mosonmagyaróvár levegőminőségét döntően a közlekedés
befolyásolja, az ipari - és lakossági kibocsátás mellett. A nitorgén-oxid terhelés
döntően a közlekedésből származik, de a DNy-i városrészben az ipari emisszió
hatása is jelentős. A városon átvezető útvonalakon a határértéket meghaladó
légszennyezés alakul ki időnként. A legjelentősebb emisszióval rendelkező üzemek a
Ny-i és D-i iparterületeken működnek. A belvárosban nincsenek jelentősebb emisszió
források.
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A közlekedési eredetű légszennyezés a belterületen áthaladó főutak mentén, az M1,
a 1. sz. elsőrendű főút, a 86. sz. és 15. sz. másodrendű főutak környezetében
meghatározó. A legjelentősebb légszennyezettséget a Fő úton, a Királyhidai úton,
Levéli úton és a 86-os főúton mérték.
A városi széndioxid-kibocsátás minimalizálását (amely a klímaváltozás fő okozója)
számos energetikai korszerűsítési projekt segítette (pl.: Iparosított technológiával
épített épületek energetikai korszerűsítése program –homlokzatok, födém
hőszigetelése, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés). A megújuló energiaforrásra
épülő szélerőművek a villamos hálózatba táplálják a környezetbarát módon,
megújuló energiaforrásból előállított villamos energiát. A szélerőművek
magántulajdonban vannak.
Mosonmagyaróvár és környéke szélerőművei:
Település

Toronyszám

Beépített teljesítmény

Mosonmagyaróvár

12 db

21,2 MW

Mosonszolnok

4 db

6 MW

Levél

22 db

44 MW

Újrónafő

1 db

0,8 MW

Jánossomorja

6 db

11,8 MW
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Légszennyezettségi térképek:
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Levegőtisztaság védelmi szempontból fontos és a városlakók mindennapi életét,
környezeti komfortérzetét jelentősen befolyásoló tényező a nagylétszámú állattartó
telepekről a levegőbe és ezáltal, a környezetbe jutó szagok, bűzök.

tehenészet

sertés telep

tehenészet

Környezeti szagártalmak
A sertések ürülékében sok bűzhatást eredményező anyag (merkaptánok, indol,
szkatol, fenol, a sertésfaj jellegzetes szagát adó aminok sora stb.) megtalálható. A
sertés vizeletének jellegzetes szagát a húgysav, az ammónium (NH4) és a kénhidrogén (H2S) eredményezi. A bűzhatás kialakításában jelentős szerepet játszó
anyagok elsősorban fehérjék, aminosavak és nukleinsavak lebomlásakor
keletkeznek. A mélyalmos tartás során az istállóban felhalmozott trágya
bomlásakor szén-dioxid (CO2) és metán (CH4) is képződik.
A szagkomponenseket két nagy csoportra lehet osztani, lehetnek mérgezőek (NH3,
H2,S, CH4), vagy bűzösek. Az előbbi csoportba tartozóak az állatok és a velük
foglalkozó ember egészségét egyaránt veszélyeztetik.
Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és környékét időszakonként takarítani
és mésztejes oldattal, vagy egyéb fertőtlenítő-szerrel fertőtleníteni kell. A
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szagártalom csökkentése érdekében a bűzös gázok áramlását a magasba kell
terelni, fásítással, bokrosítással kell elősegíteni A szaghatás tompítására fontos
az izolációs távolság betartása. Ez a távolság a telep méretétől függően 500-1000
méter legyen.
Szarvasmarha tartás esetén jelentős a metán képződés, mely üvegházhatást okozó
gáz, továbbá a trágya szag és bűzhatása jelentős a környezetre.
Az, hogy különböző személyek ugyanazon anyag szagát más-más koncentrációknál
észlelik, illetve ugyanazon szagra másképpen reagálnak azt tükrözi, hogy ennek az
érzékszervnek a tekintetében is igen különbözünk egymástól. A gyakorlatban a
minket érő szaghatások esetén a hatást nem egy anyag váltja ki, hanem jellemzően
nagyszámú bűzös anyag keverékéről van szó. Nemcsak a szag intenzitása, hanem
elsősorban a szag minősége is a keverék alkotóitól függ. Az immisszió oldaláról
szemlélve a dolgot éppen azok a szagok bizonyulnak megterhelőnek és zaklatónak,
amelyek „kedvezőtlen időpontban” fejtik ki hatásukat: például akkor, amikor egy
család a vasárnapi ebéd után a kertben üldögél. Az éppen munkát végző ember
viszont nem reagál olyan erősen a kellemetlen szagokra. Az olyan egyéni jellemzők,
mint a kor, a nem, a szaglóképesség és az idegi állapot jelentősen befolyásolják a
szag hatására kiváltott reakciót: amíg az egyik személy még semmit sem érez, addig
a másik már úgy érzi, hogy „megmérgezték”. Ez utóbbi esetben alakulhatnak ki olyan
stressztünetek, amelyek azt tükrözik, hogy az érintett személy szerint az adott
„szagterhelés” számára már elviselhetetlen, illetve hatását nem tudja feldolgozni. A
zavaró környezeti szaghatást okozó, néha erősen bűzös gázok között megtalálhatók
például aldehidek, merkaptánok, ketonok, aminok, kis molekulájú zsírsavak,
észterek, szerves savak, egyszerű és aromás kéntartalmú vegyületek. Ezek a
szaganyagok a kibocsátást tekintve általában kis mennyiségűek, de már igen kis
koncentrációban is jelentős szaghatást okoznak a szagforrások környezetében. A
szaghatást kiváltó összetevők meghatározása során ugyanis csak pl. az állattartás
esetén több mint 400 féle szaghatást okozó vegyületet különítettek el. Ezeknek, mint
szaganyagoknak a bonyolult keveréke eredményezi általában a szagforrásokból
kikerülő szagot, de nem ismert, hogy a keverékek összetevői hogyan hatnak
egymásra. Az alábbi táblázatban néhány szaganyag, ezek szagának jellege és az
általuk okozott szag szagküszöbértéke látható:
Vegyület

Szagküszöbérték (ppm)

Szag jellege

Allil-merkaptán

0,005

Fokhagymaszerű

Ammónia

20

Szúrós

Krotil-merkaptán

0,002

Görényszag

Kén-hidrogén

0,1

Záptojás
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Metil-szulfid

0,002

Rothadt zöldség

Piridin

5

Irritáló

Az egyes kellemetlen szagforrásokból származó szaganyagok által a forrás
környezetében élő lakosokra gyakorolt hatások és a kiváltott reakciók feltárása, nem
egyszerű feladat. A különböző források kellemetlen szagkibocsátásával kapcsolatban
szinte mindenkinek van valamilyen saját élménye. A lakott területen található, ill. a
területhez túl közel vagy az uralkodó szélirány figyelembe vételének mellőzésével
elhelyezett kibocsátó források hatásait a közelében lakók különösen jól ismerik.
Mosonmagyaróváron és közvetlen környezetében állattartó telepek, és a működő
szennyvíztisztító lehet mely kellemetlen szaghatást, bűzt idézhet elő. Említésre
méltó nyári időszakban, nagy melegben a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőtároló edények bobrák közvetlen környezetében kialakuló szag és bűzhatás, mely a
hulladékok bomlásának következménye.
Ezek a tényezők kedvezőtlen széljárás, légköri viszonyok esetén nagyon negatív
hatással lehetnek a város területén élők, átutazók számára.
Külön és kiemelt jelentőségű a lakossági tüzelés és annak környezeti, emberi
egészségügyi hatása:
A helytelen tüzelésnek, ill. a hulladékoknak a háztartási tüzelőberendezésekben
történő elégetésének egészségügyi következményei:
A gyengébb minőségű szenek: faszén, tőzeg, lignit, továbbá a hulladékok égetése
során jelentős mennyiségű és fajtájú káros anyag keletkezik egyrészt a tüzelésre
nem alkalmas anyagok összetételből, másrészt a relatíve alacsonyabb égetési
hőmérsékletből adódóan.
A következőkben a háztartások, lakások és házak fűtése során keletkező mérgező
anyagokat és azok hatásait ismertetjük.
Aeroszol, kisméretű szálló por (PM)
Aeroszolnak nevezzük valamely gáznemű közegben finoman eloszlatott, lebegő,
szilárd és cseppfolyós részecskék együttes rendszerét. A légköri aeroszol
részecskék különböző folyamatok hatására keletkező szerves és szervetlen
vegyületekből
állnak.
A
légköri
aeroszol
részecskék
nagysága
a
molekulacsoportoktól egészen a 10 µm-es nagyságrendig terjed. Nagyságukon kívül
– keletkezésüktől függően – formájuk is nagyon különböző. Fontos tulajdonságuk,
hogy tömegükhöz képest nagyon nagy felülettel rendelkeznek, erre a nagy felületre
tapadnak fel azok a mérgező anyagok is, melyek a szervezetbe jutva a
legkülönfélébb tüneteket és betegségeket eredményezik.
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A kis méretű szálló porokat (angol rövidítésből: PM – particulate matter) méretük
alapján három csoportba oszthatjuk.
PM10 „particulate matter” – kisméretű szálló por (belélegezhető porrészecske)
elnevezés alatt azokat a finom részecskéket értjük, melyeknek az aerodinamikai
átmérője 10 µm-nél kisebb.
PM2,5 (tüdőbe hatoló részecske): azok a finom részecskék tartoznak ebbe a
kategóriába, melyek aerodinamikai átmérője 2,5 µm-nél kisebb.
PM0,1 (ultra finom részecskék): olyan részecskék, melyek aerodinamikai átmérője 0,1
µm-nél (vagy 100 nanométernél) kisebb.
Szálló por részecskéinek egészségünkre gyakorolt hatásai:
Az emberi szervezetre az égésből származó, szénalapú részecskéknek
alapvetően gyulladást előidéző hatásuk van. A por részecskékhez kötődő nitrátok,
szulfátok és kloridok kevésbé mérgezőek, de hatásuk egyáltalán nem
elhanyagolható. A porrészecskék felületén a mérgező anyagokon kívül (pl. fémek,
karcinogén, mutagén anyagok) baktériumok, vírusok, és gombák is megtapadhatnak,
így könnyen bejutnak a légutakon keresztül a szervezetbe. A belélegzett porok
méretétől, minőségétől és a felületükön megkötött anyagok tulajdonságaitól függően
az emberekben különböző betegségeket okoznak (pl. szilikózis, azbesztózis,
kenderláz, pamutláz). A kisméretű részecske koncentráció rövid távú emelkedése
izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat ki. A tüdőben felszívódva
gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek következtében növekszik a vér
alvadékonysága és vérrögösödés léphet fel.
Minél kisebb a szálló részecske mérete, annál „távolabb” jut a szervezetünkben is. A
kisebb részecskék elérik a tüdőben a gázcsere helyszíneit, ahol hozzákötődnek a bő
vérellátású tüdőhólyagocskákhoz. Innen nagyon könnyen továbbjutnak a
szövetekbe, ahol akár évekre is lerakódhatnak. Ez a mérettartomány a
legveszélyesebb az egészségre. A tüdőszövetekben lerakódott részecskék
összetételüktől függően különböző ingereket, gyulladásos folyamatokat váltanak ki a
szövetekben és sejtekben egyaránt. Az ultra finom részecskék képesek behatolni a
vérpályába, és ezáltal a szervezet különböző szerveibe transzportálódni, így
kimutathatóak a májban, szívben és az agyban is. Az ultra finom részecskék
szervezetbe való jutásuk során első sorban szívritmuszavarokat, érszűkületet,
megemelkedett szintű véralvadást és vérben megjelenő gyulladásfaktorok
fellépését okozzák. Ezek a hatások szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának
rizikófaktorai.
A folyamatos gyulladásnak kitett szervezet immunrendszere legyengül, ami további
fertőzésekre való hajlamhoz vezethet.
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A különböző méretű részecskék eljutása a szervezeten belül

Több Európai Uniós ország, az USA és az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
tanulmányai szerint egyértelmű az összefüggés a légkör részecskével való
szennyezettsége és az egészségügyi hatások között. A PM10 és PM2,5belélegzése
felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt kivált akut és krónikus egészségkárosodást.
Jelentős a hatásuk a megbetegedési és a halálozási rátára. A halálesetek hátterében
a finom por részecskék által kiváltott szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségek és
a tüdőrák áll. Ezeken kívül - szintén egy WHO által készített tanulmány szerint mintegy 10 hónappal csökkenti a várható élettartamot. Magas légszennyezettség
esetén romlik a légzésfunkció, gyakoribbá válik az asztmagyógyszerek használata,
egyre több lesz a légzőszervi megbetegedésekből fakadó kórházi beutalások száma.
A PM10-szennyezettséggel szemben különös rizikócsoportot jelentenek az idős
emberek és a gyermekek. Különösen érzékenyen reagálnak a kisgyermekek és a
csecsemők. Az ő esetükben megnövekszik tüdőhörgők nyálkahártyáját érintő
krónikus gyulladások (bronchitis), az allergiás megbetegedések száma, csökken a
légzésfunkció és egyre gyakoribbá válnak a tüdőfejlődési hiányosságok.
A legalacsonyabb koncentráció is egészségügyi károsodáshoz vezethet. Minél
hosszabb a PM10-nek való kitettség (expozíció) és minél magasabb a koncentráció,
annál több embert érint és annál erősebbek az egészségügyi hatások.
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A fentiek mellett azonban nem elhanyagolhatóak a szálló porok környezetre
gyakorolt hatásai sem. A növényzetre gyakorolt káros hatása például az, hogy a
levegőből kiülepedve a gázcsere nyílásokat eltömik, így akadályozzák a növény
„légzését”, párologtatását és negatívan befolyásolják a fotoszintézis folyamatát. A
kiülepedő szálló porok a felületükön megkötött vegyi anyagok, szerves és szervetlen
anyagok miatt az épített környezetre is jelentős káros hatást fejtenek ki. A levegő
páratartalmával, valamint a csapadékkal érintkezve maró hatásúvá válik, tönkretéve
elsősorban az épületek, hidak fém vázait (korróziós folyamtok) továbbá képesek
feloldani a mészkőből készült kulturális örökségeket, szobrokat, épületeket (mállási
folyamatok). Jelentős anyagi károkat okoz.
Szén-monoxid (CO)
A szén-monoxid színtelen, szagtalan, ízetlen, erősen mérgező gáz. A széntartalmú
anyagok elégetésekor, a tökéletlen égés folyamán keletkezik, tüzelő
berendezésekben, erőművekben, hulladékégetőkben, belső égésű motorokban.
Egészségünkre gyakorolt hatásai:
A szén-monoxid az oxigénnél 300-szor erősebben kötődik a vér oxigénszállító
egységéhez, a hemoglobinhoz. Mérgezése kezdetben látási zavarokat, kábultságot,
fejfájást, fülzúgást, hányingert, szédülést, zavartságot és a bőr kipirulását okozza.
Súlyosabb esetben oxigénhiányt okoz a szervezetben, károsítva az agyat, a tüdőt és
a szívet.
Kén-dioxid (SO2)
Kéntartalmú tüzelő anyagok égésekor, érc kohósításakor, kénsavgyártáskor jut a
levegőbe.
Belélegzés által jut a szervezetbe, kisebb mennyiségben a felső légutak
nyálkahártyáját ingerli, nagyobb koncentráció esetén nehézlégzést, hörghurutot,
légcsőgyulladást okozhat. Szerepet játszhat az asztma kialakulásában is.
Verejtékben feloldódva bőrirritációt okozhat.
A kén-dioxid vízzel keveredve erősen savas elegyet alkot, kiülepedése során az
épített környezetet is jelentősen károsíthatja. A London típusú füstköd (szmog) fő
alkotóeleme. A füstköd a levegőszennyeződés olyan szélsőséges formája, amely
több légszennyező együttes, egymást erősítő hatására lép fel. A London típusú
szmog a téli időszakra jellemző, amikor fosszilis tüzelőanyagok égetésekor jelentős
mennyiségű kénvegyületek kerülnek a légkörbe. Kialakulását nagyban befolyásolja a
légmozgás hiánya és a magas páratartalom.
Nitrogén-oxidok (NOx)
A nitrogén-dioxid irritáló hatású gáz. A nitrogén-dioxid és a többi légszennyező
(kisméretű részecske és ózon) közötti összefüggés összetett, emiatt nagyon nehéz
értékelni az NO2 elkülönített hatását. A nitrogén-dioxid és reakciótermékei csökkent
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tüdőfunkciót és különféle légzőszervi tünetek kockázatának növekedését okozzák.
Az asztmások ugyanakkor érzékenyebbek a nitrogén-dioxidra, mint az
egészségesek. Kimutatták, hogy a forgalmas utak mentén élők között többen válnak
asztmásokká. A nitrogén oxidok magas koncentrációja hozzájárul a szív és tüdő
betegségeihez, továbbá csökkenti a szervezet ellenálló képességét a légúti
fertőzésekkel szemben. Idővel vérkép elváltozáshoz is vezethet. Különösen
veszélyeztetett csoportok a kisgyermekek, asztmás betegek (a gyerekek különösen),
a vérkeringési rendszer és a légzőszervek betegségeiben szenvedők.
A nitrogén-dioxid levegőben oxigénnel és vízzel egyesülve salétromsavat alkot,
amely (a kén-dioxidból keletkező kénsavhoz hasonlóan) kiülepedve elsavasodáshoz
vezet. Nagy mennyiségű nitrogén-dioxid keletkezik a motorhajtó anyagok égésekor
is, ez a Los Angeles típusú szmog kialakulásához vezet, jellemzően a nyári
hónapokban, szélcsendes időjárási viszonyok között.
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)
A policiklikus aromás szénhidrogének a tüzelőanyagok el nem égetett részeiből, vagy
tökéletlen égés következtében keletkező anyagok. Legfőképpen kőolajfeldolgozásból, vegyi gyárakból származhatnak. A PAH-ok 95 %-a a finomszemcsés
anyagokhoz (PM2,5) kötődik. Egyes policiklikus aromás szénhidrogének nemcsak
toxikusak, hanem karcinogének is és becslések szerint a tüdőrák kockázatát 7-8 –
szeresére növelik.
Illékony szerves vegyületek (VOC)
Elsősorban a szem, orr, torok nyálkahártyáját izgatják. Súlyosabb esetekben fejfájás,
koordinációs zavarokat, hányingert váltanak ki. Hosszútávon károsíthatják a májat,
vesét, központi idegrendszert. Rákkeltőek.
Az egészség szempontjából a formaldehid az egyik legveszélyesebb VOC. A
szövetek fehérjéit roncsolja, nehézlégzést, fáradtságot, allergiát okozhat. Hosszabb
kitettség esetén bronchitist.
A benzol a legegyszerűbb aromás szénhidrogén. Színtelen, jellegzetes szagú,
gyúlékony, illékony folyadék. A szervezetbe jutva a vérképző szervekben rákkeltő
hatású. A lakosság benzolnak történő kitettségét elsősorban a dohányzás, ill. a
közúti közlekedés, a benzin üzemanyag gőzeinek, égéstermékeinek belégzése
okozhatja. Az avar- és faégetés is jelentős benzolkibocsátással jár, mely lokálisan
terhelheti a lakosságot. A benzol karcinogén vegyület, mely az emberi szervezetben
a lipidekben gazdag szöveteiben (idegrendszer, csontvelő, mellékvese, zsírszövet)
halmozódhat fel. Gyakorlatilag nem állapítható meg olyan expozíciós szint, melynél
nem okoz egészségkockázatot.
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Fémek
A hulladékok égetése során jelentős fém-kibocsátással is kell számolni, mivel a
hulladékok fémtartalma lényegesen meghaladja a hagyományos tüzelőanyagok
fémtartalmát. A fémek jelentős része az égés során gázhalmazállapotba megy át,
majd lehűlés során rákondenzálódik a porszemcsékre. A nehézfémek 80-90 %-a a 2
mikrométernél kisebb átmérőjű porszemcséken található meg, így azok lejutnak a
tüdő léghólyagocskáiba is.
A hulladékokban található fémek a teljesség igénye nélkül: kadmium, arzén, higany,
nikkel, ólom, króm…
Háztartási vagy bármely egyéb hulladék égetése a lakosság számára otthoni,
háztartási tüzelőberendezésben, udvaron, lakott területen szigorúan tilos, a fent
leírtak alapján látható, hogy az égetés során keletkező anyagok, néma „gyilkosok”
közé tartoznak, pusztítják a környezetet, az élővilágot és közvetlenül az embert is.

Egészségünk és környezetünk védelme érdekében bemutatásra kerül, hogy mely
anyagok elégetése tilos a háztartási berendezésekben.
A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok. A nem
megfelelő körülmények között az égetés során keletkező légszennyező anyagok
közvetlenül és hosszabb távon közvetve komolyan veszélyeztetik az emberi
egészséget. Ezért Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos.
A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve
például az alábbiakat is:
•
•
•
•
•
•
•

úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók,
raklapok stb.),
rétegelt lemez, bútorlap,
építési fahulladék,
színes, „fényes” papírhulladék,
pet-palack, műanyag hulladék,
autógumi, használt ruha, rongy,
fáradt olaj, üzemanyag.

Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés
következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba
kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket.
Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen égés során
felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így a szobában
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lévők egészségét – különösen a gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül
károsítja.
Kiemelt önkormányzati feladatok, elérendő célok a levegőtisztaság védelme
érdekében:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Gépjárműhasználat csökkentésére való ösztönzése a lakosoknak-erre
irányuló programok, akciók szervezése, lakosság szemléletformálása,
környezetbarát
közlekedési
módok
népszerűsítése,
feltételeinek
megteremtése.
Közlekedés okozta légszennyezés csökkentése, közlekedés szabályozása,
átmenő forgalom csökkentése elkerülő utak építésével.
Jelzőlámpák csomóponti összehangolása.
Forgalomtechnikai intézkedések.
Tehermentesítő utak építése, a nehéz-gépjármű forgalmat bonyolító
telephelyek kiköltöztetése a város szélére, autópálya közelébe, ipari parkokba.
Utak szilárd burkolattal történő ellátása(„Útalap” pályázat folytatása).
Kerékpározás ösztönzése, biztonságosabbá tétele, közlekedési feltételek
javítása (pl. külön sáv vagy út), kerékpárút hálózat bővítése.
Elektromos meghajtású gépjárművek támogatása, használatuk segítése (pl.
töltőállomás).
Parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezés fokozása.
Akciók, programok szervezése, folyamatos lakossági szemlélet formálás.
Zöldfelületek minőségének, biológiai aktivitásának javítása, mennyiségének
növelése, fásítások növelése különösen az ipari parkokban és az új
lakótelepeken.
Közösségi közlekedés átszervezése a nagyobb arányú használat biztosítása
érdekében.
Telekocsi használat népszerűsítése(pl. munkába járáskor).
Önkormányzati
ill.
közintézményekben
az
energiahatékonyság
növelése(fűtéskorszerűsítés, ablakcsere, szigetelés, stb.) és a megújuló
energiák hasznosítása(nap, szél, geotermikus, energia növények).
Fentiek népszerűsítése, alkalmazásuk ösztönzése a lakosság körében,
lakóépületek esetében is, ill. ipari üzemeknél.
Közvilágítás korszerűsítése: energiaforrás váltás, szélerőmű által biztosított
villamos energia termelés, energia takarékosság.
Az iparosított technológiával épített lakóépületek (panelok) energiamegtakarítást és széndioxid-kibocsátást csökkentő felújítási, korszerűsítési
munkáinak folytatása, az összes épületre való kiterjesztése támogatása,
ösztönzése.
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Kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás
A településeken keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a lakosság
életminőségének javításához, a közegészségügyi szempontok érvényesítéséhez, a
környezet védelméhez, valamint a gazdaság fejlesztéséhez egyaránt hozzájárul.
A város teljes mértékben kiépített ivóvíz- és szennyvízhálózattal rendelkezik. Ezzel a
csatornahálózaton keresztül történő szennyvízelvezetés a város egész területén
lefedetté vált. Azon ingatlanok, melyek nincsenek rákötve a szennyvíz csatorna
hálózatra, az ingatlantulajdonosok folyékony hulladékukat szippantással
ártalmatlanítják kedvezményes díjon, mely a szennyvíztisztító telepen kerül leürítésre
és megtisztításra. Az önkormányzat erről külön rendeletet alkotott, mely szabályozza
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését. Továbbá a csatornára
kötést is támogatja az önkormányzat a talajterhelési díjból befolyt összegből. Ezt
továbbra is célszerű fenntartani.
Talajterhelési díjat törvény alapján annak kell fizetni, aki talaj-ill.- talajvíz szennyezést
követ el, a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötött rá.
Csatornára kötés után nyilván megszűnik a talajterhelési díj fizetés, és csatorna díjat
kell fizetni. A környezetterhelési díjról szóló törvény alapján elkülönített alapként kell
kezelni a talajterhelési díjat, s csak a talaj ill. felszín alatti víz mennyiségi, minőségi
védelmére használható fel. Felhasználásnak minősül különösen a csatornázás,
szennyvíztisztítás,
vízbázis
védelem,
települési
monitoring,
tartós
környezetkárosodások kármentesítése, szennyező források szennyezésének
megelőző, ill. utólagos műszaki védelme. Képviselő-testületi döntés alapján, a
talajterhelési díjról szóló helyi rendelet szerint ezen összeg felhasználását a
szennyvíz-csatorna hálózatra történő rákötések támogatására, műszaki problémák
megoldására kell fordítani. A rendelet alapján pályázhatnak az érintett városlakók a
támogatásra. Kiemelten fontos az emésztővel, nyílt szikkasztóval rendelkező
ingatlanok rákötése a csatornahálózatra. A támogatási lehetőségről szóló felhívás
több alkalommal megjelent a médiákban, ill. folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.
Ennek ellenére kevesen élnek a támogatási lehetőséggel és kicsi a csatornára kötés
aránya (akár támogatással vagy önerőből is).
Szennyvízmennyiségek adatai:
•
•
•
•
•

Lakosságtól elvezetett szennyvízmennyiség: 1.264.290 m3/év
Gazdálkodóktól elvezetett szennyvízmennyiség: 455.380 m3/év
Intézményeknek elvezetett szennyvízmennyiség: 76.700 m3/év
Összes elvezetett szennyvízmennyiség: 1.796.370 m3/év
Az összes vízigényből tisztításra kerülő szennyvízmennyiség a vízfogyasztás
arányában: 98 %
• Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza: 192,76 km
• Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma: 13.420 db
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Aqua Szolgáltató Kft.
Mosonmagyaróvár

2015.év

2016. év

Felhasznált ivóvíz mennyisége /
m3

2 454 820

2 475 217

Elvezetett szennyvíz mennyisége
/ m3

1 820 480

1 778 840

Szippantott szennyvíz
mennyisége / m3

842

1891

mangán<0,02
A szolgáltatott ivóvíz minőségi
paraméterek átlagos
koncentrációja (mg/l)

vas<0,05
ammonium-ion<0,04

mangán<0,03
vas<0,03
ammoniumion<0,04

nitrát 4,2

nitrát 5,35

nitrit<0,01

nitrit<0,02
KoiK 44,58

Tisztított szennyvíz átlagos
koncentrációja ( g/m3)

KoiK46,7
BOi5 6,97
Nitrogén13,5
Foszfor 1,85

Csatornára rá nem kötöttek illetve 129 db
műszaki problémások / db
- ebből műszaki
problémás:73 db

BOi5 8,54
Nitrogén 14,15
Foszfor 2,43

122 db
- ebből
műszaki problémás:72
db

Az elmúlt időszakban lezárult (2014) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0073
azonosítószámú projekt (címe: A mosonmagyaróvári szennyvíztisztító intenzifikálása
a jogszabályi követelményeknek megfelelően), melynek keretében megvalósultak az
alábbi fejlesztések: a meglevő épületeket átépítették, bővítették, korszerűsítették, a
technológia pedig teljesen megújult. Új előmechanikai műtárgy épült, ciklikus üzemű
C-tech szennyvíztisztítási technológia létesült. A telep korábbi 53.888 LE (lakos
egyenérték) átlagos kapacitása 77.778 LE-re növekedett. Lényeges eleme volt a
korszerűsítésnek egy iszapvonal létesítése, amelyben feldolgozásra és
ártalmatlanításra kerül valamennyi keletkező szennyvíziszap. Az ártalmatlanítás
során a keletkező biogázok 250 kW teljesítményű kiserőművet látnak el
hajtóanyaggal, ami részben ellátja a telep villamos energia igényét.
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A telep teljes mértékben automatizált, távfelügyelettel is működtethető, a felhagyott
technológiai épület korszerűsítésével látogató központot alakítottak ki, ami segítheti a
lakosság környezettudatos nevelését, a korszerű technológiák megismerését.
A fejlesztés révén egy korszerű, költséghatékony tisztító telep létesült, amelynek
üzemeltetési költségei alacsonyak, ezzel is segítve a lakossági szennyvíz tisztítási
díjak megfizethetővé tételét.
Jelenleg további fejlesztések nem tervezettek, legfőbb feladat a jelenlegi rendszer
fenntartása és megfelelő működtetése.
A folyékony hulladék kezelés területén meg kell említeni a nagy jelentőséggel bíró,
használt háztartási étolaj gyűjtésének házhoz menő rendszere bevezetését. Ezáltal a
szennyvizek olaj-zsír tartalma jelentősen lecsökken, jobb a tisztítás hatásfoka, s a
szennyvíztisztító telepen külön hasznosítják energiatermelésre.
Az AQUA Kft. folyamatosan végzi a szennyvízelvezető rendszer szakaszos
felújítását, az átemelők felújítását, szennyvíz szivattyúk beszerzését, a biztonságos
üzemelés feltételeinek megteremtését.
Az önkormányzati útfelújításokhoz tartozó szennyvízcsatorna felújítások is minden
évben történnek, a műszakilag szükséges és indokolható víziközmű felújításokat az
Önkormányzati útfelújításokkal összehangoltan végzik el.
Feladatok, javaslatok:
Lakosság:
• Bekötés a meglevő települési csatornahálózatba.
• Egyedi szennyvízkezelő létesítmények/berendezések szakszerű kialakítása,
megépítése és előírás szerinti használata. A használtvíz kezelő berendezések
alkalmazása és a megtisztított víz visszaforgatása révén csökkenthető az
ivóvízhasználat és a talaj terhelése.
• Az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmény ürítéséről való
gondoskodás, helyi rendelet betartása.
• Nyílt szikkasztók megszűntetése.
• Csatornahálózat rendeltetésszerű használata
• Részvétel a háztartási elhasználódott olajok begyűjtésében
Önkormányzat:
• A lakások csatornabekötésének ösztönzése, támogatása.
• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére kötelezően
ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatás szervezése és fenntartása.
• Települési szennyvíziszap kezelési és elhelyezés.
• Szalaggyári úton a szennyvíz-csatorna kiépítése, lakások rákötésének
megvalósítása.
• Szennyvíz szippantás költségének támogatása a műszaki problémás
ingatlanok esetén.
• Szennyvíztisztító telep folyamatos, biztonságos működtetése, fejlesztése,
tisztítás hatásfokának növelése, Mosoni-Duna, mint tisztított szennyvíz
befogadó terhelésének csökkentése.
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Épített környezet és védelme
Mosonmagyaróvár építészeti öröksége rendkívül gazdag. A város területén 70
műemlék épület található, ezek közül is kiemelkedik a város jelképe, a Vár
épületegyüttese. Magyar-óvár történeti belvárosa műemléki jelentőségű terület, azaz
nem csak az épületek, hanem azok környezete is védett övezet. A helyi rendelet
alapján további 200 épület, 40 köztéri alkotás illetve a temetőkben 25 síremlék áll
védelem alatt.
A helyi építési szabályzat további területi védelmekről rendelkezik. A magyaróvári
mellett a mosoni belváros is történeti települési terület, ahol valamennyi épület
esetében a helyi védelemre vonatkozó rendelet előírásait kell alkalmazni.
Valamennyi, egyedi vagy területi védelem alatt álló (nem műemlék) épület esetében
a felújítás csak a polgármester település- képi eljárás keretében hozott hozzájárulása
alapján végezhető.
A polgármester – a városi főépítész szakmai javaslata alapján - a településképet
rontó állagú épületek helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő határozatában. 2015
évben 25 eljárás indult, melynek eredményeként számos épületet felújítottak.
Mosonmagyaróvár már hivatalosan is világörökség várományos terület. Az egykori
római limes magyarországi (Duna menti) 417 km-es szakaszának települései
közösen pályáznak az UNESCO-nál a világörökségi cím elnyerésére.
Mosonmagyaróváron (Ad Flexum) két külterületi szakaszon a limes út maradványai,
egy nagyobb belterületi, még üres részen az egykori polgárváros és a kikötő romjai
lelhetők fel. Tényleges feltárás még nem történt.
Gazdátlan és elhagyatott épületek-beépítetlen területek:
Az önkormányzat a közelmúltban több leromlott állagú épületet, elhagyott gazdasági
területet vásárolt fel. Ilyen pl. a Kasier húsüzem volt telephelye mely évek óta üresen
állt, felhagyott ipari üzemi terület a mosoni lakóövezetben. Pályázat keretében a
felújítása korszerűsítése megtörténhet, telekmegosztás után út és értékesíthető
lakóterület is kialakulhat. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú vállalkozás a
Movinnov Kft. a Korona Szálló műemlék épületét vásárolta meg újítja fel és helyezte
át oda a székhelyét.
Stratégiai fejlesztési céllal az önkormányzat Moson belvárosában több év alatt
felvásárolt egy egész tömböt, a leromlott épületállományt elbontották. Jelenleg a
terület beruházási célú előkészítése folyik.
A 2008-ban, magánbefektetők, Movinnov Kft. és az önkormányzati beruházásként
létrehozott kereskedelmi és szolgáltató park a Mowinpark, bővítéséhez szintén üres
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területeket vásárolt fel, melyeket teljes infrastruktúra kiépítés, fejlesztés után fog
értékesíteni.
A városban a lakás kereslet miatt egyre kevesebb a beépítetlen terület. Az eddig
parlagon heverő területeken jelenleg 3-400 lakás építése folyik egyszerre és még
ugyanennyi várható a közeljövőben.
Az önkormányzat tulajdonában van a Mosoni-Duna partján egy egybefüggő 8
hektáros terület, mely idegenforgalmi, rekreációs és sport célra fenntartott.
Értékesíteni kizárólag ilyen funkció megvalósítására fogja.
Védett épületek felújításának támogatása:
1998 óta évről évre egyre nagyobb összeg kerül elkülönítésre az Önkormányzat
költségvetésében a védett építészeti értékek felújításának anyagi támogatására.
mely támogatási formával az esztétikus városkép javítását segítik elő. 2015. évtől
kezdődően évente egy-egy kiemelt fontosságú, vagy a városképet meghatározó
épület külső felújítása egy nagyobb összegű, 5 éves futamidejű kiemelt
támogatásban részesül.
Akadálymentesítés:
Törvényi előírás szerint folyamatosan biztosítani kell a közintézmények
akadálymentesítését a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása
érdekében. Ez a kötelezettség elsősorban a fizikai akadálymentesítést –
akadálymentes parkolóhelyek létesítését, rámpák építését, felvonók létesítését,
akadálymentes WC-k kialakítását, stb. – jelenti, de nem szabad megfeledkezni az
infokommunikációs akadálymentesítésről sem.
Kiemelt szerepe van a témában a szabályozási terveknek, az abban meghatározott
beépített, vagy beépítendő területek és zöldfelületek arányának, beépítési
korlátozásoknak, védett területeknek.
Előrelépés történt az utak szilárd burkolattal történő ellátásával, viszont a meglévők
minőségét javítani szükséges.
A „Védett épületek” pályázattal a régi, városképi szempontból jelentőséggel bíró
épületek felújítása felgyorsult, melyet folytatni kell.
Az egységességre törekvő információs táblarendszer bevezetésével is javult a
városkép.
Az illegális hulladéklerakásoknak is jelentőséggel bírnak a települési környezet
védelmén belül, mellyel a hulladékgazdálkodás témakörben foglalkozik az anyag.
Meg kell említeni a belváros, városközponti területek és egyes mosoni városrészek
tisztaságának hiányosságait is, melyek mérséklése szintén fontos feladat.
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Az épített környezetnél megemlítendő a szélerőművek megjelenése. A város
támogatja a megújuló energiaforrások alkalmazását, a szélerőművek telepítését,
melyből már sok működik a városszéleken. A telepítésre alkalmas területek
kijelölésre kerületek.
Városképi és energetikai szempontból sikeres még a
energiatakarékos felújítása, mellyel a külső homlokzat is megújul.

panelépületek

Jelentős városi épületek, városképi szempontból kiemelt épületek, közterek melyek
felújításra kerültek pl:
- Fő utcai épületek
- Futura volt magtár épület

- Korona szálló
Ilyen volt:

Ilyen lett:
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- Fehér Ló közösségi ház

- Flesch K. kulturális központ
- Városközponti iparosított technológiával épített lakóépületek

- Kápolna téri őstermelői piac
- Óvári városrész posta épület
- Erzsébet tér, Kápolna tér
- Régi Vámház tér
- Városkapu tér
- Múzeum

- Városközponti iroda ház
- Sóház épülete
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Az Önkormányzat képviselő-testülete a településkép védelmét a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tktv.) kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva a
településképi rendelet megalkotásával biztosítja.
A Tktv. 4. § (1) bekezdése értelmében a településképi rendelet szakmai
megalapozása érdekében elkészült Mosonmagyaróvár Településképi Arculati
Kézikönyve.
A településképi rendelet kizárólag
- a helyi védelmet (a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét), a védelem
elrendelését és megszüntetését,
- a településképi szempontból meghatározó területeket,
- a településképi követelményeket,
- a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos részletszabályokat, illetve
- a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával
kapcsolatos részletszabályokat állapíthatja meg.
Az épített környezetnek kiemelkedő és szembetűnő elemei az épületetek, de nem
csak ezek jelentik az épített környezetet, hanem az utak, járdák, közterületek,
közterületi alkotások stb.. Ezek fenntartása, védelme, felújítása szintén kiemelkedő
fontosságú feladat.
A város ÉNY-i szélén kialakított Mowinparkban a kor elvárásainak megfelelő
technológiával, anyagokkal, épített raktárcsarnokok, üzemek, irodaházak,
inkubátorház, logisztikai központ, egyéb vállalkozás telephelyek találhatók melyek
egy jó összképet alkotnak, a gazdasági, szolgáltató, ipari jellegnek egymást
kiegészítve egy jó gazdasági terület összképét adják.
Fejlesztési javaslatok:
A város jelentékeny része az ipar fejlődésének lenyomatát viseli, azonban a régebbi
iparterületek egy része jelenleg kihasználatlan. Ilyenek a mosoni városrészben a volt
Kaiser-üzem, és a fémhulladék-telep –fejlesztés alatt-, a nyugati iparterületen a
kötöttárugyár és elsősorban a műemléki védelem alatt álló lőporgyár. A mosoni
városrészben ezek lakóterületek között találhatók, ez a helyzet mindenképpen
megszüntetendő. A lőporgyár a város kapujában található, romos épülete így
jelentősen rontja a látképet.
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A lőporgyáron kívül a város frekventáltabb helyein is vannak olyan műemléki vagy
egyéb értékes épületek (pl. Pálffy-villa –fejlesztés alatt-, Mofém kultúrház, Mosonvár
5. Kaiser telephely, Malom épület), amelyek felújításra szorulnak.
Városképi jelentőségű épület, történelmi, turisztikai látványosság, érték az Óvári Vár
mely pályázat keretében felújításra kerül.
A fejlesztés célja, elérni kívánt eredmények:
A leromlott állapotú területek és épületek felújításával, hasznosításával a
településkép jelentős javulása érhető el, amely a helyi lakosság életminőségében
mutatkozik meg. Ezen kívül nagyon fontos gazdasági hatás, hogy az idegenforgalom
közvetetten (a településkép miatt) és közvetlenül (a felújított épületek látogatása
miatt) fellendül. A barnamezős iparterületek felújítása után pedig új gazdasági
szereplők jelenhetnek meg az üres területeken.
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Tervezett projektek, feladatok
• Barnamezős ipartelepek hasznosítása.
• Alulhasznosított vagy leromlott állapotú értékes épületek felújítása, funkcióval
ellátása.
• Állami, EU-s pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és ajánlása
• Védett épületek felújításának támogatása, védett épületek megújulása
• Felújítási kötelezések előírása, szükséges hatósági eljárások lefolytatása
• Városközponti iparosított technológiával épített épületek felújításának
támogatása, a még fel nem újított néhány épület ösztönzése a felújításra,
kiemelkedő jelentőségű lenne, ha Mosonmagyaróvár lenne Magyarországon
az első város, ahol az összes iparosított technológiával épült lakóépület
felújítása korszerűsítése megtörtént. A fennmaradó épületek közül 2 db 10
emeletes, mely a szürkeségével kitűnik a körülvevő, felújított épületek közül.
• Önkormányzati tulajdonú épület, lakás felújítási program folytatása
• Nem önkormányzati tulajdonú, de jelentős városképi épített környezeti
tényező, pl.: Lőporgyár épületek, Malom épületek közreműködés,
együttműködés a lehetőségek felkutatásában az épületek megújulásának,
hasznosításának érdekében
• Lakossági akciók szervezése a védett épületek, épített környezet
megismerésére
• Szigorú hatósági fellépés a közterületi rongálások, károkozások,
szennyezések ellen
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Zöldfelületek
Helyzetelemzés:
A zöldfelületek állapota befolyásolja a település arculatát, turisztikai vonzerejét, a
lakosság közérzetét, a klimatikus jellemzőket. Mosonmagyaróvár kertvárosias és
kertes mezőgazdasági területei a zöldfelületben leggazdagabb településrészek.
Szintén magas a zöldfelületek aránya a nagyvárosias – panelházas beépítésű
területeken. Kiváló adottság a Wittman park, a Mosoni-Duna menti erdők, a
szabadidő eltöltésére alkalmas területek és a vízfolyások. Az iparterületek
környezetében, és azokat a lakóterülettől elválasztó pufferterületeken azonban
hiányoznak a védő fásítások, többszintes növénytelepítések, csakúgy, mint az utak
mentén is.
Városunk nagy mennyiségű zöldfelülettel rendelkezik. A közterületi parkok, kertek,
ágyások zöme 30-40 évvel ezelőtt került kialakításra, így állapotuk mára már
leromlott. Ezt felismerve kezdte meg az önkormányzat néhány évvel ezelőtt minőségi
megújításukat, esztétikailag és városképileg is új arculatot és funkciót kaptak. A
felújítás a nagyobb, központi helyeken lévőkkel kezdődött a főutakat kísérő parkok,
zöld sávok megújításával, fásításával, majd ezek után a kisebb, különböző
városrészekben lévő zöldfelületek rendezése, megújítása folytatódott ill. tart
napjainkban is. Ezen munka során több ezer m2 zöldfelület újult meg. A
városközponti panelek közötti parkok, vagy az ipartelepi házak közti zöldterületek
rendezése is szükséges szakaszosan, évről-évre. Nem csak a növényállomány
megújítása a cél, hanem funkció adása is, hogy minél jobban használni tudják az
emberek pl. sportolásra, játszásra, stb. Folyamatos a szabályozási terv szerinti
kiemelten kezelendő, értékes állományú fasorok, valamint parkerdők megfelelő
kezelése, szakaszos megújítása, védelme (pl. Wittmann park, Kiserdő, Rudolf –
liget). Minden évben gondoskodnak a közterületi utcafásításokról, fapótlásokról, új
fasorok telepítéséről főleg az új lakóparkokban. Évente kb. 300-350 fa kerül
elültetésre. Védőfásítások kiterjesztése is ajánlott az iparterületek körül, különböző,
eltérő funkciójú városszéleken. Hasznos lenne a faállomány felmérése, zöldterületi
kataszter és fejlesztési koncepció elkészítése is.
Fontos feladat a kivágott fák pótlása, újak telepítése az eddig nem fásított, utóbbi
években kialakított lakóparkokban. A tájba illő, őshonos, de a városi klímát jól tűrő
fajok javasoltak ültetésre. A fapótlásoknál az egységes utcakép figyelembe vételével
a meglévő fasorba illőt kell ültetni, ezek a hagyományos fajok általában: hársak/Tilia
sp./, juhar fajok/Acer sp./, vadgesztenye/Aesculus hippocastanum/, kőris
fajok/Fraxinus sp./, japánakác/sophora japonica/. Az új telepítéseknél már az éghajlat
melegedésére és szárazabbá válására tekintettel a megváltozott klímát jobban
toleráló és kevésbé igényes, nemesített fajokat javasolt ültetni az utcákba (jellemző a
gömbkőris/Fraxinus ornus „Mecsek”/, gömb szivar/Catalpa bignonoides/ , szil
fajok/Ulmus sp./, ostorfa/Celtis/, akác fajok/Robinia sp./. Az egyik lakótelepi új utcába
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Magyar kőris fasor került elültetésre
/Fraxinus angustifolia subsp. pannonica/.A
vízpartokon a fűz/Salix sp./ a jellemző a nyárak/Populus sp./ mellett.
Parkokba a platán/Platanus x hispanica/, kőrisek/Fraxinus sp./, hársak/Tilia sp./,
juharok/Acer sp./ ültetése jellemző.
A cserjék és egynyáriak ültetésénél a napot és szárazságot jobban tűrő, ún.
mediterrán fajokat helyeztük előtérbe a zöldfelület felújítások során.
Néhány burkolt utcába, ahol kevés a zöldfelület, növényedények, virágládák
kihelyezésével, beültetésével igyekszünk pótolni a hiányt(pl. Magyar u.)
Lényeges, hogy az új zöldfelületek már automata öntözőrendszerrel lettek ellátva.
A Lajta és a Mosoni-Duna menti ökofolyosók a két folyó közeljövőben esedékes
rehabilitációja során fejlődhetnek összekötő zöld folyosóvá.
A települési zöldfelületi rendszer elemei:
A városra jellemzőek a zöldterületek (közkert, közpark, fasorok), a zöldterület jellegű
különleges területek, másképpen az intézményi zöldfelületek (temető, sport- és
szabadidős területek, iskolaudvar stb.), és a belterületen művelt kertes
mezőgazdasági területek és a vízfolyások part menti sávjai.
A terek parkok a közösségi élet színhelyei, ahol a településhez, helyi közösséghez
tartozásunkat is megéljük. Mivel rendszerint hosszabb időt töltünk ezeken a
helyeken, ezért megjelenésükre fokozott hangsúlyt kell fordítani.
A belterületen lévő mezőgazdasági területek aránya az utóbbi 5-6 évben jelentős
mértékben csökkent, de a város belterületének 5,4 %-t jelentik. 1998-tól a belterületi
szántó és gyep rovására 56 ha-ral növekedett a beépített terület nagysága. Ez azt
jelenti, hogy a korábbi belterületi mezőgazdasági területek csaknem 44 %-át foglalták
el a zöldmezős beruházások.
A zöldfelületi hálózat legértékesebb részét képezik a vízfolyások, tavak és az őket
övező zöldfelületek. A Lajta keresztülfolyik a város északi felén, partján csak
szakaszosan fordulnak elő fás élőhelyek. Jellemzően burkolatlan, többnyire
földutakon, ösvényeken lehet végigsétálni a partján, az egész várost érintő
szakaszon, amely árvízvédelmi szerepet tölt be. A Wittman Antal parkot érintő
szakaszon megmaradt a vízparti ligeterdő. Ez kiváló adottság. A várostól északra a
Lajta duzzasztónál válik le a Malom-ági Lajta a folyóból. Ez a változó méretű
vízfolyás, hol keskenyebb, hol szélesebb mederben kanyarog végig a Lajtával
párhuzamosan a városon, míg annak torkolata előtt visszakapcsolódik. A város keleti
határát jelentő Mosoni-Duna és a part menti ligeterdők fontos részét képezik a
zöldfelületi rendszernek.
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Adatok:
Közhasznú zöldterület nagysága : 108,33 ha
Erdő, véderdő, parkerdő: 32,33 ha
Egyéb közpark, játszótér, zöldterület (füves, cserjés, virágos) 76 ha területű,
Öntözőrendszerrel ellátott terület nagysága : 1900 m2
Intenzíven fenntartott terület nagysága : 32,3 ha
Belterjesen fenntartott terület nagysága : 32 ha
Külterjesen fenntartott terület nagysága : 44 ha
Egynyáriak: 1400 m2
Cserjék, évelők: 32 790 m2
Fák (db): 49 415
Öntözött gyep (m2): 1900
Extenzív gyep: 32,1 ha
A város védett zöldfelületei, természeti értékei:
Óvári három-tölgy (0373 hrsz.)-helyi védelem alatt áll.
Az igen jelentős genetikai, egyúttal esztétikai értéket képviselő, kb. 250-300 éves
életkorúra becsült egykoron 3 db Kocsányos tölgy (Quercus robur) és élőhelyének
megóvása. Napjainkra az egyik tölgy kiszáradt, a megmaradt kettő sem egészséges,
koronájukat ellepte a Sárga fagyöngy, ezért védelmük, szakszerű ápolásuk kiemelten
fontos. A védett érték Mosoni-Duna egykori ága mellett kialakult magasártéri tölgykőris-szil ligeterdő menedékhelye, az eredeti növénytársulás valamennyi fás-és
lágyszárú elemével.
Wittman park (1040, 1042, 1043, 1044/4, 1045, 1231 hrsz.)-helyi védelem alatt áll.
15,75 ha területű park.
A védetté nyilvánítás célja, hogy a természetvédelmi területen található természetes
növény-és állatvilág – a termőhelyének, illetve élőhelyének fenntartása, védelme
szükség szerinti helyreállítása révén- megőrzésre kerüljön.
Natura 2000 területek-országos védelem.
A Szigetköz a Duna és a Mosoni-Duna közösségi jelentőségű természeti értékeinek
megőrzésére kijelölt Natura 2000 terület (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet). A
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (SCI) és a különleges madárvédelmi
terület (SPA) határai teljesen megegyeznek. A Duna hazai szakaszának egyik
legérintetlenebb része, nagy kiterjedésű ártéri ligeterdőkkel.
Helyrajzi számokra bontva megtalálhatóak az érintett részek az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. évi (V.11.) KvVM rendeletben.
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Szigetközi Tájvédelmi Körzet (Natúrpark) városi területei (külterületek a Mosoni-Duna
parton). Zömében állami erdők.
A Wittman park, a Kiserdő és a Rudolf liget közparkként szerepel települési
rendezési tervben, ezáltal önkormányzati hatáskörbe kerültek. Ezt a két utóbbit a
helyi építési szabályzat „A kiemelten kezelendő, értékes növényállománnyal és
állatvilággal rendelkező védendő városi parkerdők” közé sorolta. A Szabályozási terv
alapján helyi védettségi körbe tartozik a Kiserdő és a Rudolf liget.
A lakókörnyezet élhetőségét jelentősen befolyásolja a városi közterületek állapota. A
klímaváltozás megelőzésére és kezelésére, így a városi hőszigetek hatásának
csökkentésére az egyik legjobb módszer a sok zöld- és vízfelület alkalmazása. A
közterületek ilyen irányú megújítása, illetve a közlekedési felületek gyalogosbaráttá
tétele nagyban segíti a korzózó jellegű időtöltést, amely pedig a közösségi szellemet
erősíti. Szintén a kikapcsolódást, a rekreációt szolgálja a vízpartok megnyitása, a
parkok, sport- és szabadidős célú létesítmények fejlesztése. Hasonló célokat
szolgálhat az épített örökség, a védett épületek egy részének megújítása, közösségi
funkciókkal való ellátása, ami ugyancsak lökést adhat a város kulturális életének.
A város terület felhasználási politikáját úgy alakítja, hogy az a sokszínű és részben
érzékeny természeti környezetét óvja a nem megfelelő felhasználástól, illetve a
szennyeződésektől. A fenntartható fejlődés szempontjából kedvező, ha a város
beépítése megfelelő sűrűségű, intenzív, azaz minél kisebb területet foglal el, így a
természetközeli területek aránya meghaladja az épített környezetét. Ez esetben a
város működése is gazdaságosabb, a környező értékes mezőgazdasági területek
hozzájárulnak a város gazdaságának kiegyensúlyozottságához, a megkímélt
természeti terület lehetőséget biztosít a város lakói számára a rekreációhoz, a
szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Az utóbbi néhány év elért eredményei, kiemelt zöldfelület felújítások:
Régi Vámház tér, Városkapu tér, Királyhidai úti és Mosoni körforgalom, Mosoni
szabadstrand, Fő utca menti ágyások, Deák tér, Erkel u. Rendőrség és Zeneiskola
közti park a közösségi fűszerkerttel, Magyar u. templom körüli ágyás felújítása és 80
db növényedény kihelyezése, Magyar u. 14. telken közösségi tér kialakítása, 56-os
emlékmű környezete, Polgármesteri Hivatal udvara, Hild tér. 2015-ben kialakításra
került a Mofém gyár és a Malom ági Lajta közötti területen a Kisalföld Liget, mely a
Kisalföld napilap, Városüzemeltető és Fenntartó Kft, Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata, Mofém gyár, vállalkozások, civil szervezetek és a lakosság
összefogásával jött létre, elültetésre került 170 facsemete, jó példája az
összefogásnak.
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A 2017 évben létesített kutyafuttató a városközpontban szükségszerű volt, ahol
kulturáltan lehet a háziállatokkal foglalkozni. Folyamatban van az új sportcsarnok
melletti Zsidanits park teljes felújítása, közösségi térré alakítása (befejezés 2018-ban
tervezett). A Malom-ági Lajta parton a Lajta lakókerti és Mofém telepi szakaszon
sétány került kialakításra, mely építése folytatódik a jövőben is (2018 évben terv a
Lajtaszeri és Malomszeri szakasz). A Vízpart utcai torkolatnál lévő kis zöldterület is
rendezésre, felújításra került, közösségi csónakos pihenőként is használható.
A „Virágos Magyarországért” versenyben a város több mint tíz éve vesz részt,
melynek eredménye 2015 évben csúcsosodott ki: az országos 1. helyet érdemelte ki
város kategóriában, így 2016 évben a város képviselte hazánkat a nemzetközi
megmérettetésben. A 2016-os év a „Virágzó város” szlogen jegyében telt,
intézkedéseinkkel minden területen a környezettudatos, zöld várost alakítottuk,
építettük, szerveztük lakossági összefogással. Kiemelkedő esemény volt az Entente
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Florale Europe versenyben való nemzetközi részvételünk, a zsűrizésre való
készülődés, szereplésünk, mely ezüst minősítést eredményezett, továbbá a
Városkapu tér különdíjat kapott. Az önkormányzat folytatja a megkezdett munkát, a
virágzó és élhető város cél elérését.
Néhány kép a felújított zöldfelületekről:

Régi Vámház tér az országos díjjal (2015)

Városkapu tér-Európa legszebb főtere nemzetközi díj 2016
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Királyhidai úti körforgalom(Tesconál)

Hansági Múzeum kertje

Magyar u. 14. közösségi tér
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Polgármesteri Hivatal udvara

Fejlesztési célok, feladatok:
•
Alkotmány út - Főkapunál lévő park felújítás a- Romantikus kert kialakítása
Kertészeti terv alapján a park átalakítása úgy, hogy esküvői szertartás, fényképezés
megtartására is alkalmas legyen, romantikus hangulatot keltsen.
• Gorkij u. iskola melletti zöldfelület fejlesztése
Cégek támogatásával megkezdődött a fásítás a korábban rendezetlen területen. A
növénytelepítés folytatása szükséges, egy kulturált szabadidős közpark létrehozás
különböző funkciós elemekkel a cél (sétány, pihenő, játszóeszközök, sporteszközök,
pavilon, utcabútorok kihelyezése, stb.)
•

Erzsébet tér és Kápolna tér zöld szigeteinek felújítása

•

Gabonarakparti zöldfelületen botanikus kert kialakításának lehetősége

Támogatással évelő, hagymás ágyások kialakítása, sétányépítés, parkoló
kialakítás. A látogatóknak belépődíjat kellene fizetni, a Futurából gyalog is
megközelíthető lenne, azaz összeköthető a két program.
• Játszóterek, közösségi terek fejlesztése
Néhány rossz vagy nem szabványos játék cseréjén túl szükséges a meglévő
játszóterek felújítása, fejlesztése, bővítése. Egy nagyobb, komplexebb, több
korosztályos játszótér-fitnesz sporteszközökkel kiegészítve- is szükségszerű lenne
minden városrészben. Továbbá igény mutatkozott egy többfunkciós bringapálya
kiépítésére is a fiatalok részére. Javasolt helyszín: Kálnoki út-Csermelyciprus u. által
határolt zöldfelület. A Manninger lakótelepen, mint központi terület is javasolt a
játszótér felújítása burkolt sportpálya kialakításával egyidejűleg.
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• Utcabútorok folyamatos cseréje, egységesítése környezetbe illő stílusban,
több utcai hulladékgyűjtő edény, kerékpártartó és kutyaürülék gyűjtő
kihelyezése.
• Faállomány felmérése, zöldterületi kataszter és fejlesztési koncepció
elkészítése is.
• Fásítások növelése pl. ipari parkokban, véderdők telepítése, új
lakóövezetekben parkok létesítése.
• A vízpartok intenzívebb használata érdekében a Mosoni-Duna, Malom-ági
Lajta és Lajta mentén közhasználatú területek kialakítása, gyalogutak,
sétányok, zöldfelületek étesítése ajánlott.
• Báger-tó környezetrendezése (sétány, vízisportok, szabadstrand, játszótér,
horgászat funkciókkal).
• Zöld folyosók biztosítása(pl. folyók mentén, biodiverzitás növelése).
• Wittmann park, Kiserdő, Rudolf-liget megújítása, védettség megtartása,
korlátozások bevezetése (forgalom, majális). Tervkészítés szükséges.
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A közlekedés környezeti vonatkozásai, közlekedés szervezés
Helyzetelemzés:
Városunk „hármas határ menti” település. Fő közlekedési folyosó.
A területen a szomszédos országok és fővárosaik miatt is nagy az áthaladó forgalom.
Ez az egész város közlekedésére fokozott többletterhelést jelent. A közlekedés
okozta levegőszennyező anyagok kibocsátásának mértéke a járművek számán kívül
nagymértékben függ a járművek műszaki állapotától, kategóriájától és az úthálózat
minőségétől.
A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan növekszik. Nagyon
kedvezőtlen a helyzet:
- 1.sz. főút: Győr, Abda, Öttevény, Mosonmagyaróvár átvezető szakaszain
- 15. sz. főút: Mosonmagyaróvár, Bezenye térségben
Az M1-es autópálya Mosonmagyaróvár déli részén létesítendő, terveken szereplő ún.
DK-i csomópontja döntő segítséget, alapvető javulást ígér, azonban még nem
valósult meg. A csomópont belépésével lényegesen korlátozható lenne
Mosonmagyaróváron az átmenő forgalom, csökkenne a város forgalmi terhelése,
azaz légszennyezése.
A közlekedés okozta porszennyezés mértékét csökkenti a még kavicsos utcák szilárd
burkolattal történő ellátása, melyet az önkormányzat évente meghatározott terv ill. a
lakosok ún. „Útalap” pályázata alapján kiviteleztet.
Mosonmagyaróváron az egyik legsúlyosabb gondot a közlekedés okozza. A
gépjárművek száma legalább megduplázódott az elmúlt években, a korábbi egy
autó/család helyett több autó is jellemző egy háztartásban. Az úthálózat növelése
viszont a városszerkezet miatt korlátozott, csak az újonnan beépített területeken
lehet új utakat nyitni, ill. elkerülő –és tehermentesítő utat lehet építeni, valamint a
forgalomszabályozás (pl. egyirányúsítás) csökkentheti a gépjárműforgalmat,
közlekedési dugókat egy-egy csomópontban. A parkolás is fentiek miatt nagyon
nehéz, kardinális kérdés, kevés a parkolóhely, nem tudja követni a járművek
számának növekedéséből adódó igények kielégítését, parkolóhely hiány van. 2017
év elején felmérés, dokumentáció készült a parkolás bővítésének lehetőségeiről,
azon lehetséges helyszínek felkutatásra kerültek, ahol ki lehetne alakítani parkolókat.
Ez az önkormányzat rövid távú céljai közé tartozik. A Bástya utcai parkoló kiépítése
szilárd burkolattal, felfestéssel is nagyon időszerű volna.
A rendelkezésre álló adatok és ismeretek elemzése során kitűnt, hogy a környezet
állapotát fizikailag leginkább a gépjármű-közlekedés befolyásolja hátrányosan. A
gépjármű-közlekedésből fakadó környezeti gondok oly mértékben megnövekedtek és
oly módon összetettek, hogy egyetlen intézkedéssel (pl. forgalomszervezés)
orvosolni nem lehet. Ezen a területen paradigmaváltásra van szükség, egyfajta
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„közlekedési reformot” kell végrehajtani. A javasolt intézkedések végrehajtásától
jelentős javulás várható.
A városon áthaladó országos főutak, a becsatlakozó országos mellékutak mind a két
történeti városmagot érintik. A fejlődő iparterületek forgalma élhetetlenné tesz egyes
lakóterületeket. A megoldás egy elkerülő gyűrű megépítése, melynek nyomvonala
már szerepel a település-rendezési tervekben. Ennek kiindulási pontja egy újabb
autópálya csomópont lesz, melynek tervei már elkészültek.
A másik lényeges fejlesztési elem az ipari területeket egymással és az autópályával
összekötő tehermentesítő út. A terület és a tervek már rendelkezésre állnak, az
anyagi forrást pályázati úton kell előteremteni.
További hálózatfejlesztés teszi majd lehetővé a történeti belvárosok
tehermentesítését, a gyalogos zónák kiterjesztését, a zöldfelületek növelését, a
parkolóhelyek számának növelését.
Az elmúlt években jelentős előrelépés történt az ún. „Útalap” pályázattal elkészülő
szilárd burkolatú utak építésében, kerékpárút épült a Kálnoki út mentén, több
gyalogátkelőhely létesült, fő közlekedési utak kerültek felújításra pl. Fő u., Kossuth
u.), városi burkolt közutak és járdák felújítása is folyamatos volt, jelzőlámpás
csomópontokat létesítettünk gyengénlátók számára. Lényegesen megváltozott a
Fecske-Kereszt utcák burkolatának felújításával, új utcabútorok kihelyezésével a
belváros képe, hangulata, vonzereje.
2015 évben készíttette el a város a közlekedési koncepcióját. Az ebben foglaltakkal a
környezetvédelmi programban érintőlegesen foglalkozunk ezért, csak a legfontosabb
javaslatok kerülnek kiemelésre.

2015. december 31-i útállomány Mosonmagyaróváron
Külterületi utak /km
Belterületi utak /km
(2015. év)
(2015. év)
Szilárd burkolatú utak
[km]
Földutak (kiépítetlen)
[km]
Utak összesen [km]

Összesen /km
(2015. év)

1,126

92,88

94,006

50,216
51,342

35,145
128,025

85,361
179,367

Kerékpárutak [km]

10,163

Burkolt utak százalékaránya (kül + belterület)
Belterületi burkolt utak százalékaránya
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Közösségi közlekedés
A közösségi közlekedést (tömegközlekedés) az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ (ENYKK) biztosítja (Kisalföld Volán utódja), a menetrend
útvonalainak egyeztetését évente a P. H. Városfejlesztési osztállyal bonyolítja le a
lakossági igények, bejelentések figyelembe vételével, melyet beilleszt
menetrendjébe. Az utazók néha egymástól eltérő igényeit, különböző szempontokat
érintő kéréseit nagyon nehéz összehangolni. Figyelembe kell venni a vasúti
menetrendet (az internetről lehívható), az érkező/induló vonatokhoz történő
csatlakozást, ill. a nagyobb üzemek dolgozóinak hangsúlyosabb igényeit.
Az újonnan épülő lakóterületek buszközlekedése új problémát vet fel. Városi
hálózatba történő bekötésénél gazdaságossági szerepet mérlegelni kell: többlet
kilométer/járatsűrűség számításokkal a gazdaságosság számítása a cég feladata,
jóváhagyása az önkormányzaté. Nem csak az üzemanyagár játszik szerepet, hanem
a buszjáratok útvonalának, buszmegállók (építési engedélyköteles) új szabványok
szerinti kiépítését, fenntartását, stb. Lakótelepi tömbön keresztül tömegközlekedés a
tervezési ajánlások alapján nem vezethető át, az „alvóvárosi” jelleg fenntartása miatt,
holott egyik lakó szeretne közeli megállóba gyalogolni, másikat zavarja a
buszközlekedés zaja.
A városkörnyéki közösségi közlekedésben Pozsony irányában egyelőre nincsen
közvetlen kapcsolat (folyamatban megvalósítása), másrészt a vasúti infrastruktúra
észak-déli irányban (Rajka-Csorna között) megújításra szorul. A helyi és helyközi
közlekedés összekapcsolódását, integrálódását nehezíti, hogy a vasúti pályaudvar
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környezete jelenleg nem alkalmazkodik az utazóközönség igényeihez sem a
kiszolgálás minőségében (pl. utastájékoztatás), sem mennyiségében (pl. P+R
parkolók, kerékpártárolók számában). A környék útjainak rossz állapota is
akadályozzák a város kapcsolatainak megerősödését.
Az ENYKK beszámolója szerint 2016. évben 1.182 ezer fő utast szállítottak el, ami
9,1 %-kal, mintegy 99 ezer fővel több az előző évhez viszonyítva. A növekedés oka
az ÉNYKK Zrt-n belül korábban egységesítésre került teljesítmény-számítási
metodika, melynek megfelelően 2016. január 1-től a díjmentes utasok (jellemzően a
65 éven felüliek) utazásai után is meghatározásra kerül az utasszám és
utaskilométer (mértéke az összes utazások 12 %-a). Az átlagos utazási távolság
változatlanul 3,4 km-re alakult a helyi közlekedésben.
A menetjegyek értékesített darabszáma 4,6 %-kal növekedett, a havi összvonalas
bérletek forgalma csökkent, bázisértékhez képest 3,3 %-kal. Az előző évek adataihoz
hasonlóan a tanuló és a nyugdíjas bérletekből ismét kevesebb darabot
értékesítettek, a tanuló bérletek forgalma 4,4 %-kal, a nyugdíjas bérleteké pedig 9 %kal csökkent a bázishoz képest. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia a
nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik, egyre szűkül azon
utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű bérletjegyet váltanak.
Mindezekből látszik, hogy a helyi tömegközlekedés kevésbé népszerű a városlakók
körében, inkább autót használnak, vagy jobb esetben kerékpárral járnak. Problémás
a reggeli és délutáni órákban az oktatási intézmények körül közlekedni ill. a fő
csomópontokban, mivel nagyon sokan közlekednek autóval, viszik gyermekiket
iskolába, óvodába. Telekocsis rendszer alkalmazása célszerűbb volna vagy más
környezetbarát
közlekedési
módok. Nagy
szükség
van
a
lakosság
szemléletformálására a közlekedés területén.
A közlekedéssel, úthálózattal kapcsolatos folyamatban lévő és tervezett
fejlesztések, feladatok az élhető város cél elérése érdekében:
Városi (Nyugati) tehermentesítő út
Kiemelt feladatot jelent Mosonmagyaróvárt déli és nyugati irányból elkerülő,
tehermentesítő út megvalósítása. A városi belső tehermentesítő út nyomvonalának
meghatározása közel 20 évre vezethető vissza, az akkori közlekedési állapotoknak
megfelelően. Az eltelt idő alatt megváltozott gazdasági és lakossági igények alapján
a 2015 évben készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiával és
közlekedésfejlesztési koncepcióval összhangban kerül sor a tehermentesítő út
nyomvonalának korszerűsítésére, illetve szakaszokra, ütemekre bontására a
pénzügyi lehetőségek, megvalósíthatóság függvényében.
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A város nyugati oldalára tervezett tehermentesítő út, a városban célforgalommal
közlekedő tehergépjárművek által okozott forgalmi és környezeti terhelést hivatott
csökkenteni. Nyomvonala feltárja meglévő északi iparterületeket illetve annak
bővítését, továbbá a város dél-nyugati részére a vasút és az autópálya közé tervezett
új iparterületet.86 sz. főút és 1. sz. főút összekötése (A nyugati tehermentesítő út
részeként). Célja az ipari területekre irányuló teherforgalom kivezetése a város
központjából, az ipari területek megközelítésének javítása.
A 86-os számú főút jelenleg Mosonmagyaróvár belterületén, a Kossuth Lajos utcán
keresztül, a Karolina Kórháznál éri el az 1-es számú főutat. Ez jelentős környezeti
terhelést okoz a belvárosnak, ugyanakkor az Ipartelepi területeket is csak további
lakóutcákon keresztül tudják megközelíteni. E problémára jelentene megoldást a
Nyugati tehermentesítő útvonal, amely egyrészről új építésű utakat jelent, másrészről
a meglévő, ipartelepi utak felújítását, korszerűsítését jelentené. A tehermentesítő út a
86,-os számú főút vasút fölötti felüljárója után kanyarodna rá az új nyomvonalára, a
Báger tó mellett a Fertő sor irányába. A lehajtáshoz szükséges területrendezést és
kisajátítást az Önkormányzat már lefolytatta. A Fertő sor mellett az út új
nyomvonalon haladna, azzal párhuzamosan, zajvédő fallal leválasztva a Timföldgyári
útig. Innentől kezdve a Timföldgyári úti ipartelepi úton haladna tovább, a Barátság
utcáig. E szakaszon felújítás, megerősítés szükséges. A Barátság utca és az Éger
utca közötti szakaszon új út építése szükséges. Az Éger utca a már újonnan kiépített
Mowinpark-i ipartelepi út, amely az 1.-es számú főútra csatlakozik. E szakaszon
beavatkozás nem szükséges. A későbbiekben az út egy II. ütemben folytatható a
Pozsonyi út keresztezésével, a Szigetközi út irányába, azonban e szakaszon két új
hidat is kell majd létesíteni a Lajtán és a Malom-ági Lajtán. Ezért e szakasz
megépítése a következő évtized feladata lehet.
A Nyugati tehermentesítő út azon túlmenően, hogy megszabadítaná a belvárost a
környezeti ártalmak nagy részétől, az iparterületek feltárásával lendületet adhatna az
iparfejlesztéseknek. Többek között a prioritások között felsorolt MOWINPARK II-es
ütem – amely az 1-es számú főút Északi oldalán kapna helyet - fejlesztésének
motorjává válhatna.
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Megvalósításának eredményeként a nehézgépjármű-forgalommal terhelt Mosoni és
Magyaróvári belváros a lakosság számára élhetőbbé válik, ez generálhatja tovább a
belváros turisztikai célú fejlesztését, a közlekedési rendszerének átalakítását.
Az ipari területek összeköttetése javul, lehetőség nyílik újabb ipari területek
feltárására, a MILÜP ipari park területei felértékelődhetnek.
A 86. sz. Rédics – Szombathely – Mosonmagyaróvár II. r. főút Mosonmagyaróvár
belterületi szakasza (Kossuth Lajos utca) helyi önkormányzati közútként –
gyűjtőútként, a tehermentesítő út állami közútként működhet tovább, így
tehermentesülne a Kossuth Lajos utca további fejlesztéseknek teret engedve.
Az eddig útnak fenntartott területek felszabadulnak, ehelyett más, zöldfelületi vagy
véderdő funkciót kaphatnak, a Hild tér és környéke rendezhetővé válik.

Kenyérgyári út folytatásában út, vasúti felüljáró, kerékpárút, gyalogjárda és támfal
építése. (A nyugati tehermentesítő út részeként)
A Kenyérgyári út folytatásában, az 1. számú vasúti fővonal különszintű
kereszteződése – vasúti felüljáró – valósul meg. Ennek része a felüljáró két oldalán
út, járda és kerékpárút építés, hídépítés, Gabion VIA-Blokk megtámasztás kiépítése,
terület kisajátítások, közvilágítás kiépítése, a meglévő 20 kV-os elektromos vezetés
kiváltások, vasúti kábelek és 120 kV-os elektromos vezeték kiváltások. A beruházás
megvalósítása során cél az 1. számú Budapest – Tatabánya – Győr – Hegyeshalom
I. r. főútról a város déli területein áthaladó teherforgalom kivezetése a Kenyérgyári út
meghosszabbításaként megvalósuló vasúti felüljárón keresztül és a MILÜP Ipari Park
K1 jelű feltáró útján a 86. sz. Rédics – Szombathely – Mosonmagyaróvár II. r. főútra
Virágzó Város Mosonmagyaróvár

Környezetvédelmi Program 2017-2021

84

továbbá a meglévő M1 Budapest – Hegyeshalom autópályára, így a nehézgépjárműforgalommal terhelt Mosoni belváros a lakosság számára élhetőbbé válik.
Elkerülő út
Az elkerülő út a városon átmentő tranzit forgalom által okozott forgalmi és környezeti
terhelést hivatott csökkenteni. A várost átszelő 1 sz. főút környezete a forgalom
csökkenésével élhetőbbé válna. Csökkenne a balesetek száma, a környezeti
terhelés, a zaj és javulna a levegő minősége. A beavatkozás gazdasági szempontból
is előnyös lenne, mivel a mosoni városrészben infrastrukturális beavatkozások
mellett akár a Szent István királyút menti épületek funkcióit is újra lehetne gondolni.
A tehermentesítő út és az elkerülő út esetében a forgalom várható nagysága és a
teherforgalom aránya azt indokolja, hogy az úthálózati elemek keresztezése
körforgalmú csomópontok kiépítésével történjen.
Északi autópálya csomópont (M1 autópálya mosonszolnoki úti felüljárónál fel/lehajtó
kialakítása)
Az M1 autópálya 162+500 km szelvényének környeztében, a 8505 sz.
Albertkázmérpuszta-Mosonszolnok összekötő út meglévő különszintű átvezetésének,
illetve a meglévő autópálya pihenő le,- és felhajtó ágainak felhasználásával
létesíthető egy új északi csomópont, ami a város és a térség fejlesztése
szempontjából szintén nagy jelentőséggel bír.
Az itt létesítendő új autópálya csomópont lehetővé teszi a város északi részének,
illetve az 1 sz. főút és az autópálya megfelelő szintű kapcsolatát, továbbá szintén
közvetlen kapcsolatot biztosít a tervezett keleti elkerülő út és a nyugati
tehermentesítő úttal egyaránt.
Déli autópálya csomópont
Az M1 autópálya 156+518 km szelvényének környeztében létesítendő déli autópálya
csomópont a város és a térség fejlesztése szempontjából kiemelt fontossággal bír. A
jelenlegi csomópontban az autópályáról lehajtó, illetve arra felhajtó forgalom a 86 sz.
főutat és az 1-es számú főutat terheli. A Kossuth Lajos utcában (86 sz. főút)
jelentkező nagy mennyiségű nehéz teherforgalom hatalmas környezeti és forgalmi
terhelést jelent a város számára. A déli autópálya csomópont helybiztosítása
szerepel a településrendezési, illetve a szabályozási tervben. A létesítendő új
autópálya csomópont lehetővé teszi a város déli részének, illetve az 1 sz. főút és az
autópálya megfelelő szintű kapcsolatát, egyben közvetlen kapcsolatot biztosít a
tervezett keleti elkerülő út és a nyugati tehermentesítő úttal egyaránt.
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Magyaróvár, történelmi belváros rekonstrukciója
Ezen utcák tekintetében 2010-ben elkészült a teljes út és közmű rekonstrukcióra
vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv. A terv magában foglalja a víziközművek
szükség szerinti cseréjét, a kábelek föld alá helyezését, a közvilágítás
rekonstrukcióját, díszburkolat létesítését, utcabútorok elhelyezését, zöldterületek
kialakítását. Ezek azok az utcák Magyaróvár történelmi belvárosában, ahol még
földes utakat találunk és minden tekintetben méltatlanok a helyszínhez. A Fecske,
Kereszt és Sörház utcák elkészültek, a Honvég u. felújítása engedélyeztetés alatt áll,
2018-ban tervezett kivitelezése, így még a Tímár u. felújítása marad hátra.
Linhardt György utca folytatásában a Malom-ági Lajtán híd létesítése
A Magyaróvár történeti belváros tehermentesítése során fontos elem a belváros
forgalmának csillapítása, mely a Magyar utcán meglévő gépjárműforgalom
kitiltásával, kerülő útvonalak biztosításával érhető el. A keresztirányú forgalom a
Linhardt György utca folytatásában a Malom ági Lajtán építendő közúti hídon
keresztül vezethető ki a Vízpart utcára. A Tímár utcai gépjárműforgalom is ezen a
hídon keresztül bonyolódna le, enyhítve a jelenlegi helyzetet.
Lajta parti sétány Malom - Jókai utca Lajta híd közötti szakasz terveztetés –
kivitelezés
A Magyaróvár belvárosának és a város folyópartjainak megújulásának része a parti
sétányok kialakítása és felújítása, melynek megvalósítása ütemezetten történik.
Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása:
A forgalomnagyság figyelembe vételével további új gyalogos átkelőhelyek
terveztetése, kiépítése. A gyalogos közlekedést ösztönzően a meglévő gyalogjárdák
burkolatának felújítása, új járdák építése a hiányzó helyeken, igény szerint, pl. az új
lakóparkokban, ipari parkokban.
Útalap pályázatokban megvalósuló útépítések:
Az évente kiírásra kerülő ÚTÉPÍTÉSI ALAP pályázat a lakossági források
bevonásával növeli a lakóút-építésekre fordítható keretet. Az útépítések során a
nyertes pályázatokban szereplő utcák illetve járdák kerülnek megvalósításra. A
belterületi utak útburkolatának kivitelezésére, csapadékvíz elvezetésre illetve a
kapcsolódó közterület rendezésre kerül sor. Ezt a programot folytatni kell.
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Kerékpárút hálózat fejlesztés, belterületi hiányzó kerékpárút elemek létesítése:
A városon keresztülhalad az EuroVelo6 kerékpárút, melynek belterületi szakaszait
kell továbbépíteni. A kerékpárút az országhatárokig (Hegyeshalom-Bécs, illetve
Rajka-Pozsony) már kiépített. A szigetközi szakaszon Győrig lehet eljutni.
A Mosonmagyaróvári járásnak és a városnak is kiemelt fontosságú, hogy a hiányzó
kerékpárút szakaszok megépülhessenek. Ennek kiemelt jelentősége van mind a
hivatásforgalom, mind pedig a turisztika szempontjából. A város és a környező
települések – Máriakálnok, Levél, Hegyeshalom, Bezenye, Rajka – korábban
sikeresen pályáztak külterületi kerékpárút építésére, azonban egyes összekötő
szakaszok illetve önálló ágak még hiányoznak. Mosonmagyaróvár belterületén fontos
lenne az Eurovelo kerékpárutak összekötése és egyúttal csatlakoztatása a
Szigetközi kerékpárúthoz. Ez elsősorban a Levél-Hegyeshalmi út, a Bezenye-Rajkai
út, valamint a Halászi és Máriakálnoki utak bevezető szakaszának kiépítését jelenti.
Továbbá a Mosonudvar, Jánossomorjai kerékpárút nagy része hiányzik, amely az
Andau, illetve Albertkázmér puszta felől érkező turista forgalom szempontjából
kiemelkedő lenne. Hivatásforgalmi szempontból kiemelten fontos lenne a
mosonmagyaróvári vasútállomás bekapcsolása a kerékpárút hálózatba.
A városon belüli hivatásforgalmi és szabadidős kerékpárút hálózat enyhíthet a
tömegközlekedési gondokon és az intézményhálózat egyenlőtlen területi
elhelyezkedésének problémáin is. Ehhez azonban abszolút biztonságos, a gyerekek
által is használható, a gépjárműforgalomtól elkülönített, városon belüli kerékpárút
hálózat kialakítására lenne szükség, amelynek területigénye és költsége sem
jelentéktelen. Gond, hogy az iskolák egy részének belváros közeli vagy sűrűn
beépített területen való elhelyezkedése a fent leírtak érvényesítését helyenként
ellehetetleníti. Valamivel könnyebben megoldható a szabadidős fejlesztésekre kijelölt
területeket megközelítő kerékpárutak helybiztosítása.
A kerékpáros forgalom növekedéséhez szükséges a kerékpártárolók elhelyezése is
minden olyan helyen, ahol azt a kerékpáros forgalom nagysága indokolja.
Folyamatban lévő pályázatok:
A Jedlik Ányos projekt keretében elektromos autók töltésére két helyen
(Polgármesteri Hivatal Bástya utcai parkolója és a Futura melletti parkoló) fognak
kialakítani töltőállomásokat. A támogatási szerződést megkötötték, az előkészítő
munkálatok folyamatban vannak. A kivitelezés 2018. évben várható. Az Intelligens
hálózat mintaprojektben nem pénzre, hanem szolgáltatásra jogosult az
Önkormányzat: a már korábban megvalósított napelemes rendszereket szerelik fel
rádiós mérőórával, hogy a leolvasás egyszerűbben történhessen.
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TOP projekt keretében a Mosoni kerékpárút kialakítása az országos közút mentén:
Mosonmagyaróvár mosoni városrészében jelenleg szinte egyáltalán nincsen
kerékpáros közlekedésre használatos útvonal. Sem nyomvonal kijelölés, sem
fizikailag elkülönülő kerékpárúttal nem rendelkezik a városrész, egy nagyon rövid,
önállóan életképtelen szakaszon kívül. A vasútállomás bevonása a kerékpáros
forgalomba elsődlegesen hivatásforgalmi szempontból fontos. A hivatásforgalmon
kívül turisztikai célú kerékpáros forgalom növekedést is várunk a létesítménytől. A
tervezett nyomvonal a következő: Vasútállomás – Soproni út – Iskola utca – Erzsébet
tér – Kápolna tér, innentől két nyomvonalon létesítenénk kerékpárutat:
a.) Kápolna tér - Ostermayer utca - Munkácsi M. utca - Családsor – Árpád utca –
Bakó utcán át a Szent István Király úti meglévő kerékpárúthoz csatlakozik.
b.) Kápolna tér - Szent István Király út mentén a meglévő kerékpárút szakaszok
összekötésével és bizonyos részen teljesen új kerékpárút létesítésével csatlakozik a
meglévő másik nyomvonallal.
A kerékpárút a Soproni út – Iskola utcai csatlakozásnál leágazik a Szent István király
út mentén és a Futura Természettudományi Élményközpontig vezet a nyomvonala.
A helyi közlekedés környezetbarát fejlesztése:
A városi közlekedés – a többi részcélhoz hasonlóan – az élhetőség, fenntarthatóság
felé kell, hogy elmozduljon. Ezt két fő úton lehet elérni: egyrészt az utazások
hosszának csökkentésével, másrészt az utazási eszközök környezetbarátságának
növelésével. Ezen kívül igen fontos, hogy a lakónegyedeket tehermentesítsük a
zavaró közlekedési formáktól, különösen a teherforgalomtól.
Az utazások hosszának csökkentését szolgálják a hiányzó városi összeköttetések
pótlása, azaz olyan útszakaszok (és hidak) megépítése, amelyek a belváros
elkerülésével teszik lehetővé egyes városrészek közötti közvetlen elérést. A város
szerkezetéből adódik, hogy a sugárirányú utak a város központjában futnak össze,
és a folyóvizek – főként a Lajta ágainak – elválasztó hatása miatt a központ
elkerülése sok esetben nem lehetséges. Így a műemléki jellegű területek
(magyaróvári és mosoni belváros) közepén folyik a forgalom túlnyomó része,
beleértve a teherforgalmat is. A problémát elsősorban a központokat, lakóövezeteket
elkerülő, tehermentesítő elkerülő utakkal lehet feloldani.
Az utazási eszközök közül a környezetet legkevésbé szennyezők egyértelműen a
gyaloglás és a kerékpározás, ezért a lehető legtöbb módon elő kell segíteni, hogy az
emberek gyalog, illetve kerékpáron jussanak el céljukhoz. Ennek egyik legjobb módja
a gépjárműforgalom nagyságának és sebességének csökkentése. Támogatni kell
ilyen zónák kialakítását, illetve az infrastruktúra gyalogos- és kerékpáros barát
kialakítását, utóbbit a közúthálózat kerékpározhatóságának biztosításával.
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A motorizált közlekedési módok közül egyértelműen a közösségi közlekedést kell
előtérbe helyezni. Amennyiben ennek szolgáltatási színvonala megfelelő, azaz a
megállóhelyekkel való lefedettség magas, a járművek kényelmesek és sűrűn,
kiszámítható menetrenddel követik egymást, úgy az emberek szívesen választják ezt
az alternatívát. A használók számának emelkedését segítheti a helyi és helyközi
közlekedés integrálása: az átszállások megkönnyítése, a jegyrendszerek átjárhatóvá
tétele. A minőségi közösségi közlekedési szolgáltatásokat elsősorban környezetbarát
járműállománnyal célszerű biztosítani: autóbuszok terén a legkorszerűbb
dízelmotorral hajtott buszok beszerzésére kell törekedni, de hosszú távon a hibrid és
elektromos járművek alkalmazása javasolt.
Egyéb feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Közösségi közlekedés átszervezése a nagyobb arányú használat biztosítása
érdekében.
Lakosság környezettudatos szemléletformálása az autóhasználat csökkentése
érdekében.
További kerékpárutak kialakítása a belterületen a biztonságos közlekedés
érdekében a főbb közlekedési utak mentén vagy azokat összekötve.
Kerékpártartók, tárolók biztosítása, számának növelése a közterületeken.
Jelzőlámpák csomóponti összehangolása.
Forgalomtechnikai intézkedések (sebességkorlátozás, egyirányúsítás, stb.).
Körforgalmak létesítése a forgalmas csomópontokban vagy jelzőlámpás
forgalomirányító rendszer bevezetése(pl. Fő u.-Deák tér, Fő u.-Terv u.,
Cserháti út-Malomszer),
A közösségi közlekedésben a hiányzó környéki kapcsolatok (pl. Pozsony felé)
létrehozása, a meglévő vasúti és közúti kapcsolatok fejlesztése az
infrastruktúra felújításával.
A kerékpárút-hálózatban mutatkozó hiányok pótlása a városon belül (Kossuth
L. u., Soproni u.-József A. u., Erkel F. u.) és azon kívül (Levél-Hegyeshalom,
Jánossomorja).
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Környezettudatos szemléletformálás:
A környezetvédelem, a tiszta, egészséges környezet biztosítása, a szennyezések
megelőzése, a közös felelősségvállalás jövőnkért, a környezettudatos cselekvés
kulcsfontosságú szerepet játszik ma az élet minden területén. Városunk természeti
adottságainak jó állapotban tartása, a következő nemzedék létfeltételeinek
biztosítása fontos feladatunk. Mindenki számára szeretnénk a lehető legjobb
életminőséget biztosítani. Persze mindezek eléréséhez a városlakók aktív
együttműködése is szükséges, ezért kiemelten fontos a környezettudatos
szemléletformálás, a lakók tájékoztatása, az erre irányuló programok, akciók
szervezése, valamint a médiában közvetített információk átadása.
Az ember és a természet viszonyát, a jelen és a jövő generációk számára kedvező
vagy kedvezőtlen jellegét hosszabb távon a társadalmi értékrend és az ebből fakadó
viselkedés,
termelési-fogyasztási
szokások
befolyásolják
leginkább.
Az
állampolgárok környezeti ismereteiről, készségeiről és hajlandóságáról készült
felmérések azt mutatják, hogy értékrendjükben fontos szerepet tölt be a környezet,
de az egyéni cselekvésekben még mindig csak ritkán jelenik meg a környezettudatos
gondolkodásmód. Az Eurobarométer vizsgálatai alapján megállapítható, hogy nőtt a
magyar lakosság tájékozottsága a környezetvédelmi kérdésekben, azonban még
mindig csak mérsékeltnek mondható. az egyéni cselekvésekben, háztartásokban
nem népszerű a környezettudatos gondolkodásmód, inkábba a túlfogyasztás,
pazarlás jellemző.
A környezeti szemléletformálás célja, hogy az állampolgárok tájékozottak legyenek a
szűkebb és tágabb környezetük állapotáról, az ökoszisztéma szolgáltatások
fontosságáról, a környezetvédelem szükségességéről és ismerjék az általuk is
használt termékek, eszközök környezeti, kémiai és biológiai kockázatait, azok
következményeit, a mérséklés és kezelés lehetőségeit, továbbá akarjanak tenni a
környezet megóvása érdekében.
Ismerjék meg és alkalmazzák a természeti erőforrásokkal való gondos bánásmód
lehetőségeit
(energiaés
víztakarékosság,
hulladékcsökkentés
stb.).A
környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos életvitel kialakítását.,
illetve a környezeti szempontból helytelen viselkedés, közösségnek okozott kár
számonkérése és társadalmi elítélése. A környezeti nevelés és oktatás a személyes
példaadással párosuló ismeretátadáson keresztül, a képzés pedig a
fenntarthatóságra neveléssel, az ehhez szükséges tudás átadásával ösztönzi a
környezettudatos szemlélet alakulását annak érdekében, hogy az egyén képes
legyen döntéseiben és életvitelében is alkalmazni, viselkedése szerves részévé tenni
az elsajátított ismeretanyagot.
A környezeti nevelés és oktatás is csak akkor lehet eredményes, ha a környezet
állapotát, folyamatait a hajtóerők, az ezek révén bekövetkező terhelések, a kialakuló
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környezetállapot, ennek hatásai és a problémákra adott válaszok láncolatában
vizsgálja. Az ismeretek átadása és elsajátítása terén elengedhetetlen az
összefüggések feltárását biztosító rendszerszemlélet; a természeti és társadalmi
környezettel való életszerű, közvetlen kapcsolat kialakítása a gyermekekben,
fiatalokban;
a
tanulást
segítő
tevékenységek
gyakorlat
orientáltsága,
élményszerűsége és szemléletessége; a fenntartható társadalomhoz szükséges
életvitel ismereteinek elsajátítása.
A környezeti nevelés és szemléletformálás területén a köznevelési intézmények
mellett a közgyűjteményeknek (könyvtárak, múzeumok), közművelődési
intézményeknek, a civil szervezeteknek, az egyházaknak és a médiának egyaránt
szerepe van. A nemzeti park igazgatóságok szintén fontos szerepet töltenek be a
környezeti nevelésben, oktatásban, szemléletformálásban (látogatócsoportok
fogadása, erdei iskola hálózatban való részvétel stb.).
A természeti értékek bemutatásában és a széles társadalmi rétegek, kiemelten a
fiatalabb korosztályok szemléletformálásában nagy szerep jut a természetvédelmi
ágazat és a társadalmi szervezetek által karbantartott, interneten elérhető
honlapoknak, programoknak.
Cél a környezet és természet ismeretén és szeretetén alapuló környezettudatos
magatartás ösztönzése az oktatás és szemléletformálás minden területén, különös
tekintettel a formális és nem formális oktatásra, valamint a médiára.
Az NKP-ban megfogalmazott horizontális cél a társadalom környezettudatosságának
erősítése. Ezáltal biztosítható, hogy az életminőséget közvetlenül érintő tényezők
mellett az emberi élet alapjait jelentő természeti erőforrások és értékek védelme és
fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan összefüggő életmód,
fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom hosszú távú
jóllétét.
Mosonmagyaróváron az iskolákon, civil szervezetek és az önkormányzat programjain
kívül a FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontnak van nagy
jelentősége a környezettel-természettel kapcsolatos ismeretek átadásának és így a
szemléletformálásnak a területén.
Több civil szervezet is kiemelten foglalkozik környezetvédelmi kérdésekkel, témával,
programokat szerveznek, ill. a Képviselő-testületi ülésekre is meghívást kapnak, az
önkormányzat a társadalmi egyeztetést fontosnak tartja. A Belvárosi Üzletkör
Klaszter Egyesület pl. az alábbi javaslatokat tette:
• kampány és városmarketing a szemléletváltás elérése érdekében:
Kutyakötelesség- a gazdák megfelelő tájékoztatása a felelős
állattartásról, kutyafuttatók létesítése városrészenként
Én nem szemetelek! A közterület nem a senki földje, hanem az enyém!
Szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése
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Ne nézz át rajta! Olyan informatikai, kommunikációs rendszer illetve
központ létrehozása a városban, amely rugalmasan, gyorsan eljuttatja az
információt az illetékesekhez. Ha tudatod, megoldod! (nem a facebookon
történő háborgással)) (hibát látsz, jelentsd be, mi értesítjük az illetékeseket,
akik kijavítják, vagy intézkednek)
A Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület (2016-ban beolvadt a Szigetközi
Természetvédelmi Egyesületbe) több környezetvédelmi jellegű akciót szervez
évente, ezek közül kiemelt a Folyónap, amikor a vizek mentén tisztítják meg a várost
iskolások részvételével a szeméttől, továbbá az Autómentes Napot szervezi meg
évente. ide tartozik még a Majoroki Kör Egyesület: Wittmann parki takarítási akciója,
faültetési programja, az Egyesület a Városközpontért városközponti szemétszedése
a „Te szedd!” akció keretében, ugyanígy a városrészi egyesületek is, valamint a
horgász-és vadász szervezetek is szoktak takarítási akciókat szervezni.
Mosonmagyaróváron az általános iskolás korú gyermekek oktatása 7 intézményben
történik, a középiskolás korúak 5 intézményben szerezhetnek tudást, óvodáskorú
gyermekek nevelése hét önkormányzati fenntartású óvodában valamint egy egyházi
fenntartású óvodában és egy magánóvodában történik. Egy egyetem is működik a
városban. Egy gyógypedagógiai intézmény is van a városban, ill. zeneiskola is
működik.
Minden oktatási intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra
nevelésre - egészséges ételek, a mozgás fontosságára - a környezettudatosságra, a
helyes közlekedés elsajátítására, a természet szeretetére, a hagyományok
megismerésére és ápolására. Kiemelt jelentőségű a természettudományos
laboratórium kialakítása a Kossuth Gimnáziumban az Öveges program keretében,
pályázat útján.
Több óvoda rendelkezik „Zöld óvoda” minősítéssel és több iskolánk „Ökoiskola”
címmel, mivel a környezettudatos oktatásra-nevelésre nagy hangsúlyt fektetnek.
A közoktatási intézményeinkben a környezettudatos szemléletformálás különböző
projektnapok keretében folyik, szelektív hulladékgyűjtés is van néhány
intézményben, de mindez nem elég, többet kell foglalkozni a témával a
fenntarthatóság és az élhető város érdekében, szinte minden óra anyagába
valamilyen módon be kell építeni.
Az egyetemen külön tantárgyként is oktatják a környezetvédelmet, de a legtöbb
tantárgynak van környezeti vonatkozása, szakembereket is képeznek egyes
témákban.
Az önkormányzat által támogatott, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési-és
Fenntartási osztálya által szervezett éves, hagyományos programok:
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• A „Gurul a város” kerékpáros - görkoris, környezettudatos szemlélet formáló
program több mint tíz éve tart, már nyár elején megkezdődik, s minden nyári
hónapban megszervezik a záró rendezvényig, mely az Európai Mobilitási
Héten van. Egy-egy alkalommal több mint 200-an szoktak részt venni. A
résztvevők száma egyre nőtt, 2017-ben már 400 fölötti létszám is volt. Minden
alkalommal 2Guruló jegy”-et kaptak a résztvevők, akik között két kerékpárt is
kisorsoltak a kisebb ajándékok mellett a legaktívabb résztvevők között.
Összesen a négy alkalommal kb. 1300-an kerékpároztak együtt 2017-ben. Az
akció nagyon sikeres évek óta.
• Európai Mobilitási Hét szervezése, melyen a hagyományos programok: Bringázz a hivatalba! - akció a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére. Bringás
reggeli 7 órától. Akik aznap otthon hagyják autójukat, kerékpárral vagy gyalog
ill. tömegközlekedési eszközön érkeznek dolgozni, „bringás reggelivel” látják
vendégül a szervezők. Akik egész éven át kerékpárral vagy gyalog járnak
dolgozni, külön ajándékot is kapnak. „Európai Autómentes Nap” rendezvény. Helyszín: Haller János Iskola Szent
István király úti épület: kerékpáros-görkoris-rolleros ügyességi verseny,
aszfaltrajzverseny, futóverseny, kerékpáros szépségverseny/Cicózd a bicód!/,
gyalogtúra, előadás a helyes közlekedésről, trükkös biciklik kipróbálása. A
tanulók kipróbálhatják az ENJOYEVENT trükkös kerékpárokat. Társszervező:
SZITE. – „Gurul a város” kerékpáros akció záró rendezvénye. Az Autómentes
napon a résztvevők kipróbálhattak trükkös bicikliket is. 2017-ben új program is
megszervezésre került: MTB XCE országos kerékpáros ügyességi verseny a
Wittmann Antal parkban több szervezet összefogásával előzetes regisztráció
alapján. Fő szervező a Road KSE volt.
• Az országos „Te szedd” szemétszedési akcióhoz való csatlakozás: Az összes
iskola részt szokott venni az akcióban, a város területe felosztásra került,
mintegy 2000 gyerek több száz zsák szemetet gyűjt össze évente. A hivatal és
több civil szervezet is részt szokott venni az akcióban, a résztvevőket
ajándékokkal jutalmazzák.
• Hét éve rendezik meg nagy sikerrel az óvodások és általános iskolák első
osztályosai számára az „Apró kezek, csoda kertek” c. kertépítő versenyt a
Magyar utcán több vállalkozó, cég támogatásával. Külön polgármesteri díj is
átadásra kerül közönségszavazatok alapján. A kis kertek több mint egy
hónapig díszítik a belvárost, mely iránt nagy az érdeklődés. A gyerekek ezáltal
ismerkednek a növényekkel, a kertműveléssel, esztétikai élményekkel
gazdagodnak.
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• A város öt éve vesz részt “A legszebb konyhakertek” című országos
programban/versenyben, melynek célja az otthoni kertgazdálkodás
népszerűsítése, az egészséges és zamatos élelmiszerek saját előállítása,
szemléletváltás, a kertkultúra átörökítése az utánunk jövő generációnak.
Évente 20-25 kerttulajdonos nevez be a versenybe különböző kategóriában. A
helyi díjkiosztó ünnepségét a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre civil
szervezet hagyományos terménykiállításának megnyitójával egyidejűleg
tartják szeptemberben. A kertbarátok a verseny lebonyolításában, a
zsűrizésben is aktívan vesznek részt. A kategóriánkénti helyi első
helyezetteket felterjesztik országos elismerésre, akik az országos
megmérettetésen is kiemelkedően szerepelnek, többen kaptak már országos
díjat, elismerést. Lényeges kiemelni, hogy az idősebb korosztály a kertművelő
zömében,de több óvodában is kertészkednek a gyerekekkel és sikeresen
szerepelnek a közösségi kategóriában.
Néhány kép a színes programokról:

Faültetési akció

Gurul a város
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“Apró kezek, csoda kertek” c. kertépítő verseny

“Legszebb konyhakert” verseny
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“Te szedd!” országos szemétszedési akció

Javaslatok, feladatok:

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

El kell érni, hogy az oktatási intézmények helyi tantervében szereplő
környezeti nevelési program kellő hangsúlyt kapjon, a mindennapos oktatásnevelés része legyen.
Az önkormányzatnak és intézményeinek példát kell mutatni a lakosság felé,
nyomatékosítva a téma fontosságát (pl. bekapcsolódás a szelektív gyűjtésbe).
Az önkormányzat támogasson minden olyan kezdeményezést, mely a város
lakosainak környezettudatos viselkedését fejleszti.
Fokozni kell az ellenőrzéseket (pl. illegális hulladéklerakások), jogszabályok
betartatását.
Fenntartható fejlődés biztosítása önkormányzati intézkedésekkel, „zöld”
beszerzések növelésével.
Új ötletek, programok szervezése, de emellett folytatni kell a már
hagyományossá vált programokat (pl.: szemétszedési akciók: „Te szedd”,
Folyónap, „Apró kezek, csoda kertek” c. kertépítő verseny, „Gurul a város”,
Európai Mobilitási Hét szervezése).
Hatósági ellenőrzések kiterjesztése, szankciók azok ellen, akik megszegik az
együttélés szabályait, kért okoznak környezetükben, megsértik a közös
felelősségvállalás elvét.
Helyi szabályozások, rendeletek alkotása szükség esetén és azok betartatása.
Környezettudatos vásárlás, életmód, fogyasztás csökkentése, vásárlási
szokások
megváltoztatása,
takarékoskodás
(energiával,
természeti
erőforrásokkal).
A környezetet jobban kímélő termékek és szolgáltatások előnyben
részesítése, reklámok romboló hatásának csökkentése..
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•
•
•
•
•

•
•
•

Környezeti szemléletformálás a közszférában, illetve a médiában dolgozók
számára.
Intézményi
működés
környezettudatosabbá
tételének
ösztönzése,
alkalmazottak környezettudatosságának növelése.
Civil szervezetek környezeti szemléletformáló és környezettudatosságot
növelő tevékenységének támogatása.
Környezettudatos magatartásminták közvetítése ( pl. média kiemelt benne).
Rendezvények szervezése környezetkímélő módon, pl. elektronikus meghívó,
állófogadásnál újrahasznosított anyagú eszközök, egészséges ételek, nagy
kiszerelésű italok.
Környezettudatosság növelésére irányuló kampányok, versenyek, díjak,
kiadványok.
Helyi természeti, környezeti értékek feltárása és megismertetése.
Az egyes szakterületeken belül a környezettudatosság gyakorlati
érvényesítésének lehetőségeit bemutató szakmai, módszertani anyagok
elkészítése, népszerűsítése, alkalmazása.
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Csapadékvíz elvezetés
Mosonmagyaróváron a csapadékvíz kezelése zömében nyílt árkokban való
elszikkasztással történik. A hirtelen bekövetkező intenzív esőzések következményei,
elsősorban a város mélyebben fekvő területein jelentős gondot okoznak. Városszerte
több helyszínen tapasztalható, hogy a szikkasztóárkok nem képesek kezelni a rövid
időintervallum alatt lezúduló intenzív csapadékot, vízzel telítődnek, majd kiöntenek az
úttest és a járdák irányába.
Ez már magában is jelentős közlekedési gondokat eredményez, de emellett a városi
szennyvízhálózatot is nagymértékben túlterheli.
Probléma, hogy a lakók sok helyen az ingatlanuk előtt betemetik a csapadékvíz
elvezető árkokat-főleg parkolóhely kialakítása miatt-így nem tud elfolyni az esővíz. Az
Önkormányzati Rendészet folyamatosan figyeli ezeket és intézkednek az árkok
helyreállítása érdekében.
A város intenzíven beépített területén, az Óvárosban, Moson belvárosban, a főbb
útvonalak területre jellemző zárt csapadékcsatornák épültek ki. Szintén zárt
csapadékcsatorna hálózat vízteleníti a Szekeres Richárd, a Lomb, a Kálnoki, az
Alkotmány és Timföldgyári utakat. A város vízelvezető hálózatának a kora változó. A
családi házas, kertvárosi övezetekben, az útburkolatról lefolyó vizek árokhálózaton
keresztül szikkasztásra kerülnek. Ezekben az utcákban szikkasztó árkokat
mélyítettek ki, változó minőségben. Van, ahol rendszerbe van foglalva, van, ahol
átereszek nélkül, csak az egyes telkek előtt funkcionálnak szakaszosan.
Csapadékvíz elvezetés szempontjából a Fekete István, a Méhbangó, a Mosoni-Duna
és a Malom-ági Lajta által határolt terület csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, a
terület altalaja agyag, a csapadékvizek nem tudnak elszikkadni.
Mosonmagyaróvár központi belterületének a nyugati részén a csapadékvizek
befogadója a Megyei csatorna. Beépített területen kívüli szakaszai nyílt szelvényűek.
Kisebb mennyiségű csapadékvíz szállítására méretezték, mint amennyi terhelést kap
a két oldalán beépült gazdasági területek burkolt felületeiről. Bal partján a MOFÉM, a
Volán, a Tesco, a Gyári utca, a Protec, és a jobb partján az Alkotmány utca, a
Timföldgyári út, a Kötöttárugyár I-II., a MOTIM, a Lengyár és a Linga területéről
fogadja a csapadékvizeket és egyes ipari üzemek szennyvíz előtisztító telepeiről
érkező tisztított szennyvizeket is. A város meglévő csapadékvíz-elvezető
hálózatának rekonstrukciója, felülvizsgálata szükséges az új beépítések
figyelembevételével.
A problémák feltérképezése és megoldási lehetőségeinek kidolgozása érdekében
2007 év végén elkészült, azóta felülvizsgálatra került Mosonmagyaróvár város
felszíni csapadékvíz elvezetésének koncepcióterve.
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Egy város rendezésének, csapadékvíz elvezetésének a kiépítése olyan
nagyságrendű feladat, mely a tapasztalat szerint évtizedekig eltart. Koncepcióterv
készítésére általában egy-egy városrész átfogó rendezése kapcsán, vagy egy-egy
rendkívüli csapadéktevékenység által előidézett jelentős vízkárt követően kerül sor,
A végeredmény, hogy csapadékvíz elvezetés szempontjából a város egyes
területeinek vízkár érzékenysége más- és más, a kiépült infrastruktúra nem azonos
szinten szolgálja az egyes városrészek lakóinak élet- és vagyonbiztonságát.
A koncepcióterv ahhoz nyújt segítséget a város vízkárelhárításáért felelős
önkormányzatnak, hogy a közép- ill. hosszú távon ütemezett, esetenként spontán
bekövetkező vízkárokat követő vízrendezési beruházásait előre átgondolt, azonos
kiépítettségi szintet biztosító koncepcionális vizsgálatra alapozza. Ily módon az
időben- és térben eltérő vízrendezési beruházások egységesen működő vízelvezető
rendszer részeként valósulnak meg, és végeredményben rendszerszerűen lesznek
működtethetők.
A koncepciótervben megtervezett részvízgyűjtőkre lebontott vízrendezési
megoldások alapul szolgálnak akár egy utca csapadékvíz elvezetésének vízjogi
engedélyezése kapcsán előkészítendő tervezés – beruházó által megfogalmazandó
– feladat meghatározásához.
Ugyancsak segítséget nyújtanak az Önkormányzat jegyzőjének a belterületi
vízrendezéseknél kiadandó szakhatósági, illetve hatósági eljárásokban a
megalapozott szakmai előírások megfogalmazásában, érvényesítésében. Végül, de
nem utolsósorban alapul szolgálnak az Önkormányzat vízkár-elhárítási védelmi
tervének összeállításában, illetve a város mindenkori polgármesterének a bármikor
bekövetkezhető és előre nem látott problémákat felvető helyi vízkár-elhárítási
feladatok operatív irányításában, melynek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény szerint a polgármester az egyszemélyi felelősre.
A koncepcióterv – mint keretterv – nem alkalmas vízjogi létesítési engedélyeztetésre,
de elvi engedély a terv alapján – figyelembe véve az engedélykérelmek tartalmi
követelményeit előíró jogszabályra – már beszerezhető.
Természetesen figyelembe kell venni, hogy az elvi engedély a vonatkozó előírások
szerint 1 évre érvényes és egy évre hosszabbítható.
Ugyanakkor – mint hosszútávon következetesen érvényesítendő alapdokumentum –
az Önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyandó, és vezérelvként
érvényesítendő a közép- ill. hosszú távú vízrendezési feladatok elvégzése során.
Az új útépítéseknél már megvalósul az egységes szemlélet, az útépítéssel együtt a
csapadékvíz elvezető rendszer is kiépítésre kerül. A belvárosban zárt csatornában, a
családi házas övezetekben árkolással általában.
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Feladatok:
• A csapadékvíz elevezetési koncepció szerint meg kell ütemezve valósítani a
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését. Minden évben a költségvetésben
külön keretet kell biztosítani rá.
• Meglévő csapadékvíz gyűjtés, elvezetés eleminek folyamatos karbantartása,
tisztítása
• A problémás helyek feltérképezése és a csapadékvíz elvezetés megoldása)
pl. árkolás, szikkasztás).
• Csapadékvíz ingatlanon belüli hasznosításának, hasznosíthatóságának,
felhasználási módjainak megismertetése a lakossággal.
• Vízáteresztő burkolatok alkalmazása (pl. MIXA keverék)
• Pályázati lehetőségek felkutatása csapadékvíz elevezés megoldására
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Táj és Természet
A táji és természeti adottságok vizsgálata:
Természeti adottságok:
Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye észak-nyugati részén található, a
magyarországi földrajzi kistáji beosztás alapján a Mosoni-síkhoz tartozik. A kistáj
természetes kapcsolat Szlovákia, Ausztria és Magyarország között.
Szigetköz kapcsolata:
Hazánk legnagyobb szigetét, a Nagy- és a Mosoni-Duna körülölelte Szigetközt nem
véletlenül nevezik a Duna ajándékának, hiszen annak hordaléka építette fel. A táj
gazdag növény- és állatvilága, egyedülálló élőhelyek páratlan természeti értékeket
jelentenek.
Geológia és domborzat
A település és a kistáj egésze magasártéri helyzetű hordalék-kúpsíkság, amely a
Kisalföld legmélyebben fekvő középtáján, a Győri medencében fekszik. Maga a
város is a Duna hatalmas, 50-200 m vastag törmelékkúpjára épült. A térség felszíne
teljesen sík, tengerszint feletti magassága 112-128 méter, DK-i lejtéssel. A felszínt a
vízfolyások medrei tagolják. A Lajta mentén a felszínt folyóvízi kavics borítja. A
mélyebb rétegek jó víztározó folyóvízi iszapos-homokos-kavicsos rétegekből állnak.
A geotermikus gradiens meghaladja az országos átlagot.
Északon és keleten a Szigetköz, délen a Hanság, nyugaton pedig a Pándorfifennsíkig húzódó síkság határolja a várost.
Vízrajz
Területén folyik át a Lajta, amely itt egyesül a Mosoni-Dunával. Mosonmagyaróvár
két folyója közül a Mosoni-Duna Oroszvár és Dunacsúny között ágazik ki a Dunából,
medre kanyargós, középszakasz jellegű, vízállását a rajkai zsilip szabályozza.
Kiegyenlített vízjárású, galériaerdőkkel szegélyezett vize különösen alkalmas vízi
sportok űzésére. 125 km megtétele után ömlik vissza a Dunába.
A Lajta Alsó-Ausztriában ered, hossza 182 km, esése a forrástól a torkolatig 1150
méter. Mosonmagyaróvár szempontjából kockázatot jelenthet a Lajta szélsőséges
vízjárása. A Lajtán, az osztrák vízgyűjtő területen jelentkező alpi hóolvadások miatt,
általában tavasszal, illetve nyár elején szokott árhullám kialakulni, míg a kisvizes
időszak a nyár végén, ősz elején várható.
A Malom-ági Lajta a zsilipnél ágazik ki a Lajtából és a belvároson keresztülfolyva a
Lajta Mosoni-Dunai torkolata előtt csatlakozik vissza. Ide is zsilip épült, mivel árvíz
idején a visszatorlódás miatt lakóterületek kerületek víz alá.
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A táj kialakításában döntő szerepe volt az Ős-Dunának, amely a Brucki-kapun át a
síkságra érve hatalmas homok- és kavicsréteget rakott le. A fiatal feltöltődés miatt
kevés az értékesíthető ásványkincs: homok és kavics van.
A külterületi bányatavak északról dél felé, és keletről nyugat felé haladva a
következők:
• Kavicsbánya-tó: a 150. sz. főúttól a Parti-erdő felé vezető földúttól délre, a
főúttól kb. 650 m-re;
• Tritol-tó: a Lajta jobb parti csatorna és Lajta között található, közvetlenül a
csatorna mellett);
• Róka-dombi kavicsbánya-tó: a Tritol-tó közelében, attól nyugatra található, a
Lajta jobb parti csatorna és az 1-es főút között;
• Kavicsbánya-tó: a Halászi felé vezető úttól délre, a Mosoni-Duna hídjától
Mosonmagyaróvár felé kb. 800 méterre;
• Kálnok-szegi kavicsbánya-tavak: az 1-es úttól északkelet felé, Máriakálnok
irányába vezető földúttól délkeletre helyezkedik az egyik kavicsbánya tó, a
főúttól kb. 800 m-re. A másik tó az imént leírt tótól északkeltre kb. 750 m-re
található. Mindkét tónak a Mosoni-Dunához legközelebbi pontja viszonylag
közel van a mederhez. A távolság egyik esetben sem haladja meg a 150-200
m-t.
A Győri-medence (Szigetköz-Csallóköz) Közép-Európa legnagyobb és legtisztább
ivóvízbázisának tekinthető. Emiatt fokozott figyelmet kell fordítani a mélyben tárolt
vízkészlet vízminőségének a védelmére, akár a felszíni kavicsbányászat
korlátozásával is.
A talajvízszintek a morfológiai-földtani tájegységekben jól elkülönülnek. A Duna
folyamatosan táplálja a talajvizet, amely a Mosoni-Duna felé áramlik. A talajvíz - a
talajszerkezet miatt - a Dunával és az egyéb vízfolyásokkal szoros kapcsolatban van.
A gyors utánpótlódás következtében kicsi az esély arra, hogy pangóvizes állapot
alakuljon ki, ezért a talajvíz sókoncentrációja rendszerint alacsony.
A gyors vízmozgást lehetővé tévő talajszerkezet viszont kockázatot is jelent a felszín
felől érkező szennyeződések tekintetében, hiszen ezek a szennyeződések, legyen
az akár a szükségesnél nagyobb mennyiségben adagolt műtrágyák bemosódása,
akár egy nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakóból bemosódó
szennyeződés, viszonylag rövid időn belül bejuthatnak a talajvízbe, és a felszín alatti
áramlási irányt követve, jelentős területeken tehetik tönkre a talajvíz, illetve a
talajvízzel összeköttetésbe kerülő mélyebb rétegek vízének minőségét.
Ma a város legnagyobb kincsét és vonzerejét az a termálvíz jelenti, ami 1966-ban
egy 2000 méter mély kútból tört elő. A kút vízhozama 1800 l/perc, vize 75 °C-os
nátrium-hidrogénkarbonátos és kloridos hévíz. 1967-ben a B-123 OKK számú kút
vizét gyógyvízzé nyilvánította az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), amely
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reumatikus és mozgásszervi megbetegedésekre, gyulladások, légzőszervi bántalmak
kezelésére, gyomor- és bélbántalmak gyógyítására alkalmas. A K-136 OKK számú
kút vizét pedig természetes ásványvízzé minősítette az OTH.
Klimatikus viszonyok
Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű kiegyenlített éghajlat jellemzi e
vidéket, amely egyúttal Magyarország egyik legfelhősebb és legszelesebb része.
Évente 1820-1900 a napsütéses órák száma, a borult napok évi átlaga 130-140 nap,
a derülteké 40, míg a ködös napoké 20, a hótakarós napoké pedig 35-40. Elég
szélsőségesen jelentkezik a csapadékeloszlás, évi átlagos mennyisége 560–600
mm, de egyes napokon nagy mennyiségű eső zúdul a területre. Évente 130-140
körül van a csapadékos napok száma, júniusban és júliusban esik a legtöbb
csapadék, a legszárazabb hónap a január, legmelegebb a július, a hőmérséklet évi
átlaga 9,5-10,5 °C, a téli átlag 3,3 °C. Január és július átlagai között a különbség 2132 °C, de a szélső értékek közötti különbség elérheti az 55-58 °C-ot. Gyakori a késő
tavaszi és a kora őszi fagy, ami a növénytermesztésben olykor komoly károkat okoz.
Kétszer van áradás a folyókon, a tavaszit (jeges ár) a hóolvadás, a kora nyárit
(zöldár) a csapadékmaximum idézi elő. Egész évben mindössze 50-60 a szélmentes
napok száma, az uralkodó szélirány a nyugati és északnyugati, ezt követi gyakoriság
tekintetében a délkeleti, déli szél.
Élővilág
Valamikor e tájon a természetes növénytakaró nagyon változatos volt. A Hanságban
a lecsapolás előtt az égeres láperdők, zsombékok, mocsárrétek voltak a jellemzők,
az alacsony ártéri területeken puha- és keményfás ligeterdők, tölgyesek díszlettek.
Természetes növénytársulások már csak az ártéri részeken, a Mosoni-Duna partján
és az elhagyott vízmedrekben találhatók. A természetes erdőtársulást, a
galériaerdőket tölgy, kőris és a szilfák alkotják, a telepített erdők leggyakoribb fája a
nyár, fűz, akác, ezek aránya jelentős. Az egykori nedves rétek szinte teljesen
eltűntek. A Mosoni-sík képét a szántóföldi művelés határozza meg, a természetes
élőhelyek kiterjedése csekély.
Tájhasználat, tájszerkezet
A Mosoni-sík mai képét a szántóföldi művelés határozza meg. Mosonmagyaróvár a
közigazgatási területének a közepén terül el egészen a Mosoni-Dunáig. Megtalálható
a több tulajdonosú, több 100 ha-os nagygazdaságtól az egyéni tulajdonú a pár tíz
négyzetméteres zártkertekig mindenféle telekméret. Erdőterületeket a Mosoni-Duna
mentén, illetve a déli területeken találni, a teljes közigazgatási terület közel 20 %-án.
Ez az országos átlagnak felel meg. Elsődleges rendeltetés szerint az erdők 63 %-a
védelmi, 26 % gazdasági, kevesebb, mint 1 % közjóléti. A maradék 10 % az egyéb
besorolású erdőterületek közé tartozik. Az erdők 83 %-ban állami tulajdonban
vannak, ahol leginkább a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. és a Lajta-Hanság Zrt.
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gazdálkodik. Magánkézben 16 % van, míg közösségi tulajdonban kevesebb, mint 1
%. Az erdőkről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról a 2009. évi XXXVII.
törvény rendelkezik.
A Mosoni-Duna menti területek tájhasználata és struktúrája nagyobb diverzitást,
mozaikosságot mutat, mint a síkság, amely homogén tájhasználatával, merev,
egyenes vonalakkal tagolt. Az M1-es autópálya és a vasútvonal szintén ezt a merev
tájszerkezetet erősítik, míg a szabálytalan, kanyargó vízfolyások és az azokat kísérő
vizes élőhelyek ezeket oldják. A város közigazgatási területének 55 %-a
mezőgazdasági terület.
A város külterületén találni egy sertéstelepet, két nagy tehenészetet (Lajta-Hanság
Rt., Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar kísérleti
gazdaság tehenészete) és egy lovas iskolát.
Mosonmagyaróvár hatalmas kiterjedésű város, amelynek méretét és gazdasági
jelentőségét az iparterületek, mezőgazdasági üzemek, bányászati célú területek
tovább növelik.
A város turisztikai vonzerejét a Szigetköz közelsége, a kiváló minőségű gyógyvíz, és
a mesterségesen, idegenforgalmi vagy egyéb céllal létrehozott attrakciók határozzák
meg. A város turisztikai szempontból is kapcsolódóik a tájegység településeihez,
közös turisztikai vonzerőt jelent a Szigetköz páratlan vízivilága, a hansági láposok és
mocsarak, a Duna, Lajta partját és a holtágakat kísérő galériaerdők, a
termálvizekben való gazdagság és a kultúrtörténeti emlékek.
Mosonmagyaróvár területét a megyei területrendezési terv szerint a kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete a teljes közigazgatási területen érinti.

Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete
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Mosonmagyaróvár területét a megyei területrendezési tervben két féle övezet
vonatkozik az erdőkre: a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete és az
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete. A kiváló adottságuk erdőterületekbe a
megyei RT-ben az OTrT-ben szereplő erdőterületek kisebb részét sorolták. A
közigazgatási határ déli csücskénél, Kimle szomszédságában találni erdőtelepítésre
alkalmas terület övezetét.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (s.zöld),
erdőtelepítésre alkalmas terület övezet
(v.zöld)

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területek

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
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Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tájképvédelem szempontjából
még két kategória „országos jelentőségű”, valamint „térségi jelentőségű” szerint
emeli ki a védendő területeket. Eszerint a besorolás szerint a Mosoni-Duna
mentének Mosonmagyaróvár felé eső része országos jelentőségű.
Az OTrT felülvizsgálatakor született döntés értelmében a módosított országos terv a
kétszintű lehatárolást megszünteti, és egy egységes, országos övezetként
meghatározott tájképvédelmi területi lehatárolást vezet be, amely Térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetnek neveznek.
A két lehatárolás közötti különbség, hogy az új OTrT-ben a tájképvédelmi terület
övezetéből kikerül a Mosoni-Duna menti déli terület, amelyet Szent István pusztának
neveznek.
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
Mosonmagyaróvár területét érintő, országos természetvédelmi oltalom alatt áll a
Szigetközi Tájvédelmi körzet. Területét 1987-ben nyilvánították védetté.
A védettség indoka és célja a Szigetközben a Duna folyóhoz és árteréhez
kapcsolódó élővízi, mocsári és ártéri élőhelyek (holtágak, mellékágak, ártéri
ligeterdők,
nedves
rétek)
kiemelkedő
természeti
értékeinek,
egyedi
életközösségeinek védelme és fenntartása, valamint a jellegzetes tájképi adottságok
megőrzése.
Mosonmagyaróvár területén fokozottan védett területek is találhatóak.
A hazai Duna-menti védett területeket kezelő nemzeti park igazgatóságai – így a
Szigetközi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelőjeként a Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság is – 2012-ben csatlakoztak a közös transznacionális
DANUBEPARKS STEP 2.0 projekthez. A projektet 85 %-ban az Európai Unió
Délkelet-európai Transznacionális Együttműködés Programja, 15 %-ban pedig a
Magyar Kormány finanszírozta.
A város helyi védettségű természeti értékei:
1. Óvári három-tölgy (0373 hrsz.) Védettségről szóló jogszabály: 1293/1982.(VIII.19.) Győr-Sopron megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága határozata.
A védetté nyilvánítás célja: Az igen jelentős genetikai, egyúttal esztétikai értéket
képviselő, kb. 250-300 éves életkorúra becsült egykoron 3 db Kocsányos tölgy
(Quercus robur) és élőhelyének megóvása. Napjainkra az egyik tölgy kiszáradt, a
megmaradt kettő sem egészséges, koronájukat ellepte a Sárga fagyöngy, ezért
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védelmük, szakszerű ápolásuk kiemelten fontos. A védett érték a Mosoni-Duna
egykori ága mellett kialakult magasártéri tölgy-kőris-szil ligeterdő menedékhelye, az
eredeti növénytársulás valamennyi fás-és lágyszárú elemével.
2. Wittman park területe (1040, 1042, 1043, 1044/4, 1045, 1231 hrsz.).
Védettségről szóló jogszabály: Győr-Sopron megyei Tanács 1/1990.(II.19.) sz.
rendelete. 15,75 ha területű park.
A védetté nyilvánítás célja, hogy a természetvédelmi területen található természetes
növény-és állatvilág – a termőhelyének, illetve élőhelyének fenntartása, védelme
szükség szerinti helyreállítása révén- megőrzésre kerüljön.
Natura 2000
A Szigetköz a Duna és a Mosoni-Duna közösségi jelentőségű természeti értékeinek
megőrzésére kijelölt Natura 2000 terület (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet). A
kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (SCI) és a különleges madárvédelmi
terület (SPA) határai teljesen megegyeznek.
A Duna hazai szakaszának egyik legérintetlenebb része, nagy kiterjedésű ártéri
ligeterdőkkel. A síkságra kilépő Duna által lerakott hordalékkúp, számtalan
mellékággal, szigetekkel, zátonyokkal. A bősi vízlépcső megépítése és üzemeltetése
miatt jelentős mértékben károsodtak a természetes élőhelyek, a terület állapotát
elsősorban a Duna és mellékágainak vízhozama határozza meg. A területre
korábban jellemző volt az állandó változás, az aktuális vízviszonyok miatt sok faj
folyamatosan új, számára éppen megfelelő élőhelyre telepedett át.
Helyrajzi számokra bontva megtalálhatóak az érintett részek az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. évi (V.11.) KvVM rendeletben.
2017-ben megalakult a Szigetköz Natúrpark Egyesület, mely a Szigetközi Natúrpark
létrehozását szeretné.
Az elmúlt 25 évben a szigetközi települések és az ott élők folyamatosan küzdöttek a
Duna elterelése okozta ökológiai és számos további, így vízügyi, turisztikai és
térségfejlesztési problémák megoldásával. Több szervezet, köztük a megyei
önkormányzat, a Szigetköz – Felső-Duna mente Fejlesztési Tanács, a Szigetközi
Természetvédelmi Egyesület és számos civil szervezet sokat tett az egyes
problémák megoldása érdekében. Az elmúlt évtized közepén már felmerült egy
natúrpark kezdeményezés, amely az akkori jogi szabályozatlanság miatt nem
teljesedett ki. A térségben a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el a védett
és fokozottan védett területek védelmét és felügyeli a Szigetközi Tájvédelmi Körzet.
Jelentős nemzeti parki területek a Szigetközben nem találhatóak. Egyértelmű cél,
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hogy létrejöjjön egy a szigetközi célok egységesítésére alkalmas, a korábbi
eredményeket szintetizáló célokat tűző és megvalósító szervezet, ugyanakkor a
térségben élők további Natura 2000-es, vagy fokozottan védett területek kijelölését
nem szeretné és azt sem, ha a környezetvédelmi hatósági tevékenység erősödése
nehezítené a tájjellegű gazdálkodást, vagy akár a tájba illő ún. lágy turizmus sikeres
fejlődését.
A natúrpark a természeti és kulturális örökséget középpontba helyező, a helyi
közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek és
az érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő tájszintű terület- és
vidékfejlesztési együttműködés. A natúrparkok létrehozásának célja, a természeti és
kulturális örökség megőrzése, bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő
hasznosítása. Ennek elérése érdekében a natúrparkok négy pillér (természeti és
kulturális örökség megőrzése, környezeti nevelés, szemléletformálás, vidékfejlesztés,
turizmus és rekreáció) mentén fejtik ki tevékenységüket. A natúrparki működési
forma nem jelent természetvédelmi korlátozást a térségben élők számára. Fő célja a
tájjal, a hagyományokkal összhangban megvalósuló fejlesztések koordinálása és
elősegítése, a térségben élő lakossággal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel
való együttműködésben.
A natúrpark név használatához a természetvédelemért felelős miniszter kérelem
alapján, a szükséges szakmai és szervezeti-működési feltételek együttes megléte
esetén járul hozzá. Ezen feltételeket a földművelésügyi miniszter által 2014ben jóváhagyott „A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója. Szakmai és
szervezeti-működési keretek meghatározása” című dokumentum tartalmazza. A
koncepció pontosan szabályozza a natúrpark névhasználati cím használatához való
hozzájárulást megalapozó szakmai háttértanulmány kötelező tartalmi elemeit,
ajánlott szerkezetét és tartalmi követelményeit.

Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat elemeit az OTrT egységesen jeleníti meg, míg az övezeti három
kategóriáját (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) a megyei rendezés terv
vonatkozó melléklete jelöli.
A magterületek természetességüket, ökológiai funkciójukat tekintve az ökológiai
hálózat természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei. Az ökológiai folyosó
övezetébe olyan területek tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek,
és alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, puffer
területek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
Mosonmagyaróvárnál a magterület az országosan védett területekkel (országos,
Natura2000) egybeesnek, ezek a Mosoni-Duna menti területek. Az ökológiai folyosót
Virágzó Város Mosonmagyaróvár

Környezetvédelmi Program 2017-2021

108

a Lajta folyó és környezete, Mosonmagyaróvár belterületén a Wittman Antal park és
a Lajta torkolata a Mosoni-Dunába.

Országos ökológiai hálózat övezete

Magterület (s.zöld), pufferterület (sárga),
ökológiai folyosó (narancs)

Problémák:
• Nagyüzemi mezőgazdasági területeken a mezővédő erdősávok hiánya.
• Ökológiai folyosók hiánya.
• A mezőgazdasági területek közvetlen érintkezése az ipar és lakóterületekkel
és vízfolyásokkal.
• Ipar területek körül nincsen védőfásítás.
• Felhagyott ipar területek.
• A talaj könnyen átengedi a szennyezéseket, ezért a vegyszeres
mezőgazdasági művelés fokozott kockázatú.
• A Mosoni-Duna menti területeken végzett vegyszeres mezőgazdasági
művelés, bemosódás
• A táj vonalas létesítményekkel erősen szabdalt kelet-nyugati irányban.
• Az egyedi tájértékek és a tájkarakter elemeinek pusztulása (malmok, tanyák,
hagyományos gazdálkodási típusok)
• A tájesztétikai értékek csökkenése (pl. külszíni bányák) tájsebek létrejöttével.
• Természeti értékek pusztulása. A tájpotenciál csökkenése.
Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről alapján a természetes és
természet közeli állapotú gyepterületek, erdőterületek és vizes élőhelyek
megőrzése minden területhasználó kötelessége.
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Feladatok:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fontos a természet-és környezetkímélő gazdálkodási módszerek
elterjesztése, alkalmazása, különös tekintettel azért, mivel a mezőgazdasági
termelés jelentős környékünkön és vizes élőhelyekben is bővelkedik a
környezetünk.
Természet- és tájvédelmi szempontból kiemelt feladat védett területeink, fáink
állapot romlásának megakadályozása, megfelelő kezelése, megújítása.
Természeti értékek megőrzése, védelme
Ökológiai folyosók kialakítása és védelme
Műtrágya és vegyszermentes gazdálkodás népszerűsítése, elterjesztése
Véderdő sávok kialakítása
Erdősítés, faültetés
Felhagyott ipari területek hasznosítása
Természetes növény és állatvilág fokozott védelme
Levegő, víz, talaj szennyezések csökkentése, megszüntetése
Természetvédelem fontosságának tudatosítása
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Energia
Villamosenergia-ellátás
Nagyfeszültségű hálózatok: Mosonmagyaróvár főelosztó hálózati nagyfeszültségű táppontja a Győri OVIT 400/220/120 kV-os alállomástól indított két párhuzamos
nyomvonal-vezetésű 120kV-os szabadvezetékes gerinchálózat, mely az itt
fejállomásként üzemelő 120/20/10 kV-os villamos alállomáshoz csatlakozik.
A város villamos-energia ellátásában nem vesznek részt; de érintve annak délnyugati
külterületét, a Győri OVIT alállomás irányából – Bécs, Neusiedler felé haladva; szelik
át a 220 kV-os kettős rendszerű, illetve a 400 kV-os, nagyfeszültségű kooperációs
távvezeték hálózatok nyomvonalai.
Mosonmagyaróvár és környékének villamosenergia-ellátása 10 és 20 kV-os
középfeszültségű elosztó hálózati vezetékrendszerrel tehát az előzőekben leírtaknak
megfelelően a Mosonmagyaróvári 120/20/10 kV-os villamos alállomástól kiépített 10
kV-os belvárosi földkábeles; továbbá a 20 kV-os szabadvezetékes városi
körvezetékként kiépített közép-feszültségű gerinchálózatokon keresztül történik.
A fent rögzítetteken túlmenően, a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt illetve a
MOTIM Zrt rendelkezik még saját 120/20 kV-os ipari alállomással. A MOTIM Zrt
alállomására táplál rá a cég gázmotoros energia termelő blokkja is.
Az alternatív energiák közül a szélerőművek által termelt villamos-energia túlnyomó
többsége a 120/20 kV-os alállomásokon, míg az „első két” szélkerék által megtermelt
villamos-energia közvetlenül 20 kV-os feszültségszinten a Kavicsbánya Hegyeshalom gerinc vezetéken - keresztül kerül hasznosításra.
Mosonmagyaróvár és környéke szélerőművei:
Település

Toronyszám

Beépített teljesítmény

Mosonmagyaróvár

12 db

21,2 MW

Mosonszolnok

4 db

6 MW

Levél

22 db

44 MW

Újrónafő

1 db

0,8 MW

Jánossomorja

6 db

11,8 MW

A szélenergia további hasznosítása során új szélerőművek a településszerkezeti terv
által kijelölt területekre telepíthetők. Az újabb szélerőművek által szolgáltatott
villamos-energia felhasználása a már meglévő 120/20 kV-os alállomásokon történhet
majd.
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Középfeszültségű hálózatok: Mosonmagyaróvár térségében a villamos energia
szolgáltatója az E-on Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., mely a 10 és 20 kV-os
primer hálózatán a közelmúltban jelentős rekonstrukciót hajtott végre és ennek
következtében a város jelenlegi villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthető. A
középfeszültségű földkábeles és szabadvezetékes hálózatokra csatlakoztatott 10/0,4
kV-os vas- és építettházas, és 20/0,4 kV-os beton-, vagy rácsos acéloszlopos
transzformátorállomások szolgáltatják a város bel- és külterületén a villamos
energiát.
A rendelkezésre álló alapadatok alapján a gazdasági jellegű fogyasztók saját, míg a
lakossági és intézményi fogyasztók kommunális transzformátorállomásoktól kapnak
villamos energiát.
Kisfeszültségű hálózatok: A közép/kisfeszültségű transzformátorállomások
szekunder kapcsaitól indított kisfeszültségű hálózatokon keresztül történik a villamosenergia fogyasztók közvetlen ellátása.
A gazdasági és ipari jellegű fogyasztók a részükre telepített önálló
transzformátorállomásoktól, általában saját területükön belül kiépített kisfeszültségű
hálózatokon keresztül vételezik a villamos energiát.
A belvárosi területeken a 10 kV-os földkábeles hálózatokról táplált 10/0,4 kV-os vasés épített-háza transzformátor-állomások szekunder kapcsaitól indított kisfeszültségű
földkábeles hálózatokon keresztül történik a villamos-energia fogyasztók közvetlen
ellátása. Míg a település többi részén a kommunális kisfeszültségű ellátás a 20/0,4
kV-os oszlop transzformátorállomásoktól rendszerint légkábeles kitáplálású,
betonoszlopos tartószerkezeteken vezetett kisfeszültségű szabadvezeték és
légvezeték hálózatokkal történik. Ezekről a hálózatokról a fogyasztói csatlakozások
kisfeszültségű légkábelekkel épültek ki.
A létesítendő intézményi épületek kisfeszültségű tápellátását az új, közép-/kisfeszültségű táppontoktól célcsatlakozó földkábel hálózat kiépítésével tervezzük.
Közvilágítás: Mosonmagyaróvár közvilágítási rendszerének táppontjait a belvárosi
területeken a 10/0,4 kV-os vas- és építettházas transzformátorállomások
közvilágítási kapcsoló egységei, míg a város többi részén a 20/0,4 kV-os
transzformátorállomásokba telepített közvilágítási kapcsoló egységek képezik.
A városközpontban kiépített közvilágítási berendezések tápfeszültség ellátása
földkábeles hálózatokon keresztül történik, a település többi utcájában pedig
túlnyomórészt a meglévő közvilágítási hálózatok és berendezések a kisfeszültségű
szabadvezeték hálózatok tartószerkezeteire szerelten valósultak meg.
A jelenleg üzemelő közvilágítás megoldás módja és maguk a közvilágítási hálózatok
és berendezések is változatos arculatot mutatnak. Az izzólámpás közvilágítás
megszüntetése óta rendszerbe állított, szinte mindenfajta lámpatest típus fellelhető
volt a közelmúltig. A nemrégiben végrehajtott felújítási és korszerűsítési munkálatok
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eredményeként a település valamennyi belterületi utcájában a földkábeles
hálózatokon kandeláberes tartószerkezetekre, vagy a kisfeszültségű szabadvezeték
hálózatok tartószerkezetire kerültek kiépítésre a közvilágítási hálózatok és
berendezések, nátrium fényforrásos vagy fénycsöves közvilágítási lámpatestekkel.
• Háztartások részére szolgáltatott villamos-energia mennyiség 45 932 MWh/év.
• Villamos energia fogyasztók száma 144214 db.
• A hálózatba bekapcsolt lakások aránya az összes lakásszámhoz viszonyítva
teljes körű.
Hőellátás
Mosonmagyaróvár területén belül a beépítési volumennek megfelelően központi- és
egyedi jellegű hőenergia ellátó rendszerek valósultak meg a meglévő épületek
esetében a téli hőveszteség pótlására, a távfűtési hőenergia termelésére, valamint a
használati melegvíz előállítására. Konyhai tüzelőanyagként a felhasználásra kerülő
energiahordozó bázis a vezetékes földgáz.
A város központi belterületein továbbá az ipari létesítményekben távhőellátási
rendszerek épültek ki. A város lakásainak egyharmada (városközpont) és több
intézmény is távhővel fűtött. A távhő ellátást a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.
végzi. A távhő rendszer több elemén felújítás történt a városban.
Földgáz-ellátás
A Mosonmagyaróvár térségében a vezetékes földgáz szolgáltatás az Ausztriai
Baumgarten irányából - az országos nagynyomású földgáz hálózat nyugati irányból
történő betáplálására megvalósított - nagynyomású földgáz vezetékről üzemeltetett
Mosonmagyaróvári gázátadó állomástól történik. Innen a városi gázfogadó
állomáshoz nagyközép (jelenleg 18 báros) nyomásfokozatú földgázvezeték hálózat
csatlakozik, és az ipari fogyasztók is a nagy-középnyomású hálózatról kapnak
földgáz ellátást.
A gázfogadó-nyomásszabályozó berendezés a település nyugati oldalán került
telepítésre. A Mosonmagyaróvári gázfogadó állomástól épült ki a települést ellátó
középnyomású (2,5 baros) földgázvezeték hálózat és ez táplálja a település minden
utcájában kiépített középnyomású hálózatot. A készülék a nyomást a fogyasztónként
– többnyire az épületek falán, illetve az előkertben – elhelyezett nyomáscsökkentők
állítják elő. A belvárosi területegység épületeinek közvetlen földgázellátása,
közép/kis–
nyomásfokozatú
körzeti gáznyomás
szabályozó
berendezés
közbeiktatásával, a nyomásszabályozótól kiépített kisnyomású gázhálózattal történik.
A vezetékes gázzal nem rendelkező épületeknél szilárd tüzelőanyag, palackos PB
gáz, illetve kis részben villamos energia kerül felhasználásra, konyhai és fűtési
hősszükséglet fedezésére.
Mosonmagyaróvár térségében a földgáz szállítója a MOL Nyrt., a szolgáltató a Főgáz
Zrt., primer hálózatán a közelmúltban jelentős rekonstrukciót hajtott végre, elosztó
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hálózatát pedig fokozatosan fejleszti, ennek következtében a tervezési terület
jelenlegi földgáz-ellátása 100 %-osnak minősíthető szabályozó berendezéstől
kiépített kisnyomású földgáz vezetékekkel történik.
Vezetékes gázellátás
• Háztartásoknak értékesített vezetékes gázmennyiség: 12.232.000 m3/év
• Vezetékes gázt fogyasztók szám: 6.875 db
• A hálózatba bekapcsolt lakások aránya az összes lakásszámhoz viszonyítva:
69 %
Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
A megújuló energiaforrások használatával, hasznosításával függetlenedni lehet a
hálózati rendszerektől, nagyon kedvező estben teljes függetlenség is elérhető mely
keretében megoldásra kerül a fűtés, hűtés, melegvíz előállítás, fellépő villamos
energia igények biztosítása. A jövő útja ez.
A környezetkímélő, tiszta, megújuló energiaforrások kiaknázására a helyi
lehetőségek feltárása és reálisan, a gyakorlatban is megvalósítható felhasználási
lehetőségek számbavétele fontos feladat.
Napenergia
A napenergia kiaknázásának, és hasznosításának elősegítésére javasolható egy
olyan ösztönző energiatakarékossági pályázati dokumentációs csomagterv
kidolgozása, mely a speciális helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez igazított
alapváltozatokat tartalmazza.
Ez lehet pl: az új beépítési területek esetében a tervezett épületek megfelelő
tájolásának előírása és olyan tetőidomok meghatározása, melyekkel a legjobban
hasznosítható a napenergia akár aktív, akár passzív napkollektorok elhelyezésével.
napelem: villamos energia előállítás
napkollektor: használati melegvíz előállítás, esetlegesen fűtés rásegítés
Szélenergia
Az energia közműhálózati szakanyag bevezetőjében rögzítetteknek megfelelően a
szélenergia hasznosításával Mosonmagyaróvár térségében – a szélerőművekkel –
jelenleg három „társaság” foglalkozik. A szélerőművek által termelt villamos-energia
túlnyomó többsége a 120/20 kV-os alállomásokon, míg az „első két” szélkerék által
megtermelt villamos-energia közvetlenül 20 kV-os feszültségszinten a Kavicsbánya –
Hegyeshalom gerinc vezetéken - keresztül kerül hasznosításra.
A szélenergia további hasznosítása során a településszerkezeti terv által kijelölt
területekre telepíthető újabb szélerőművek által szolgáltatott villamos-energia
felhasználása a már meglévő 120/20 kV-os alállomásokon keresztül történhet majd.
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Általában a szélenergia hasznosítási lehetősége a legkorlátozottabb: nagymértékben
függ a helyi és környezeti adottságoktól, jobban, mint más megújuló energiaforrások.
A kiskockázatú, kisteljesítményű, kisméretű, egyedileg is telepíthető egyszerű
szélerőművek elhelyezését a helyi tapasztalatok szerint „széljárta” területeken
célszerű forszírozni némi „ingyen” energia megcsapolási lehetőségeként.
Mivel Mosonmagyaróvár térsége hazánk „széljárta” területére, a „kisalföldi
szélcsatornába” esik, jelen terv rögzíti a nagyobb teljesítményű, professzionális
erőmű jellegű, szélenergia hasznosító berendezések telepítési helyeit és a telepítés
alap feltételeinek főbb szempontjait. Egy szélerőmű hatékony működtetésére
alkalmas talajszint feletti magasság még az általában „széljárta” területeken is a 3060 m-es zónába esik. Egy ilyen magasságú műszaki jellegű építmény, vagy
építmények telepítési lehetőségeinek vizsgálata során különös gondossággal kell
eljárni, az esztétikus tájba illesztés, a madárvonulási irányok és a szélerőművek
környezeti hatásainak tekintetében.
Biogáz-energia
Az ugyancsak megújuló energiaforrásként hasznosítható biogáz előállítására a
szennyvíziszap –mosonmagyaróvári szennyvíztisztító fejlesztése sorén kialakításra
került egy szennyvíziszapból keletkező biogáz 250 kW teljesítményű kiserőművet lát
el, ami részben ellátja a telep villamos energia igényét- és a mezőgazdasági
melléktermékek kerülhetnének feldolgozásra, melynek rövidtávon elsősorban a
pozitív környezetvédelmi hatásai jelentősek.
Energiaerdő
A településszerkezeti tervben jelölésre kerültek azok a külterületek, ahol –
tájképvédelmi és környezeti szempontok alapján – energiaerdők ültetése (és
letermelése) lehetséges.
Geotermikus energia
A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld belsejében
lefele haladva 1000 méterenként átlagosan 30 C fokkal emelkedik a hőmérséklet. A
geotermikus energia korlátlan és folytonos energia nyereséget jelenthet. Kutatások
alapján Magyarország nagy részén a geotermikus adottságok nagyon jók. 2000
méter mélységben már 100 C fok feletti hőmérsékletű jelentős nagyságú mezők
terülnek el. Az energia felhasználása számos területen lehetséges.
Házi rendszereknél, talajhő, geotermikus hőszivattyú hasznosítással lakás fűtés,
nagy rendszereknél távhő ellátás, ipar, mezőgazdaság, lakótelepek fűtése, villamos
energia termelés.
Futura: A fűtési és hűtési rendszerek környezetkímélő módszerekkel, megújuló
energia felhasználásával, a geotermikus energia hasznosításával, hőszivattyúk által
kerültek megvalósításra.
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Az alábbi képeken a geotermikus rendszerek láthatók.

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Mosonmagyaróváron a megújuló energia potenciál kiváló és az önkormányzat az
elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett e potenciál kiaknázására az
energiatermelési és energetikai korszerűsítési projektek megvalósításánál.
Sikeresen indította el az önkormányzat a humán közszolgáltatás biztosításáért
felelős intézmények energetikai korszerűsítését, amelynek folytatása mindenképp
javasolt. Az elmúlt években több olyan - elsősorban pályázati forrás bevonásával
megvalósuló - energiahatékonyságot növelő intézményfejlesztés történt (főleg a
napenergia hasznosításával), amely a város energiaköltségeit csökkentette.
2007 és 2017 között több oktatási/nevelési, szociális és egészségügyi, gazdasági
intézményben, épletben valósult meg épületenergetikai- esetlegesen megújuló
energiaforrás hasznosításával vagy fűtési rendszer korszerűsítésével kombinált
fejlesztés (Mosonmagyaróvári Haller János Általános, Szakközép-és Szakiskola,
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Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvári Móra F. Ált.
Iskola, Mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola, Mosonmagyaróvári Vackor
Óvoda, Mosonmagyaróvári Micimackó Bölcsőde, Mosonmagyaróvári Aranykor
Idősek Otthona és Idősek Gondozóháza, Gólyahír Bölcsőde, Karolina Kórház,
Futura, Inkubátorház). Több sportpályán építettek ki napelemes rendszert.
Két jelentős városi szintű projekt, ami a megújuló energia felhasználására épül:
A beruházások, projektek alapvető célja az Önkormányzat kötelező feladatellátáshoz
kapcsolódik, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §-ában foglaltakat. Az Önkormányzatok kiemelt
feladata a törvény alapján többek között a településfejlesztés, valamint a helyi
környezet- és természetvédelem. A projekt megvalósítása során az egyik
legfontosabb tényező a megújuló energiaforrás hasznosítása a környezet károsítása
nélkül. Azaz ezzel a fejlesztéssel egy környezetbarát, tudatos energiagazdálkodási
és területfejlesztési feladat valósulhat meg.
Az egyik a geotermikus energiát felhasználva a távhő rendszer melegvíz ellátását
lesz hivatott biztosítani. Jelentős környezetvédelmi beruházás hiszen a távhő ellátás
biztosítása során semmiféle környezetre káros anyag kibocsátás nem történik.
A város távfűtő rendszere nagy részben átáll majd a termálvízből nyert energiára egy
maximum 10 megawattos ellátórendszer segítségével, amely a gázfelhasználás
jelentős hányadát kiváltja.
Mosonmagyaróvár jelenlegi távhőrendszere földgázt használ fűtőanyagként. A
hőerőmű létrehozására alakult projektcég többségi tulajdonosa, az EU-FIRE Kft. az
állami támogatásból megvalósuló projekt célja, hogy egy új, megújuló geotermikus
energiát hasznosító hőközpontot csatlakoztassanak a meglévő elsődleges
távhőellátó vezetékhez. A távfűtő rendszert ezáltal nagy részben geotermikus
üzeművé alakítják, ellátják az alap hőszükségleteket, csúcsidőben pedig gázkazán
tud rásegíteni a rendszerre.
A geotermikus hőközpontot a város dél-nyugati részén tervezik megvalósítani. A
létesítmény egy 10 MW maximum kapacitású geotermikus hőellátórendszert, és az
összes szükséges kiegészítő berendezéseket foglalja magába. A projekt főbb
lépései a következők:
Termelőkút fúrása
Visszasajtoló kút fúrása
Hőközpont tervezése és létrehozása
A hőközpont csatlakoztatása a meglévő elosztó hálózathoz
A kutak és a hőközpont közötti csőrendszer megépítése
A meglévő elosztó hálózat bővítése
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A másik egy naperőmű park, mely villamos energia előállítás céljából létesülne.
Helyszín: A fejlesztéssel érintett terület a Feketeerdei úti temetőtől északra
helyezkedik el (739/8 hrsz.), jelenlegi művelési ága: kivett temető. A terület 1,52 ha
kiterjedésű.
-

a beruházáshoz kapcsolódó műszaki paraméterek:
• átalagos éves villamos termelés 622,3 MWh
• erőmű átlagos hatásfoka:
79,8%

A műszaki paraméterek meghatározása a NRG Services Kft. által készített,
fotovoltaikus erőmű energetikai hozam felmérés alapján (jelentés száma: PV-26891705-1033) történt, földrajzi koordináták, globális sugárzás meghatározásával,
figyelembevételével.

Feladatok:
-

Az iparosított technológiával épített lakóházak energetikai korszerűsítésének
folytatása

-

A folyamatban lévő megújuló energia felhasználásra épülő projektek sikeres
megvalósítása

-

Új lehetőségek felkutatása megújuló energia(ák) hasznosítására

-

Önkormányzati intézményhálózat,
energiaforrások felhasználásával

-

Lakossági
környezettudatos
népszerűsítése

-

Közvilágítás korszerűsítése

-

Elektromos üzemű gépjárművek töltés lehetőségének kialakítása

-

Energetikai célú pályázatokon részvétel, megvalósítás
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Víz – ivóvíz, természetes vizek
A Győri-medence nagy részén - a dunai hordalékkúp területén – hiányoznak azok a
vízzáró rétegek, amelyek más helyeken biztosítják a talaj- és rétegvizek
elkülönítését. Emiatt a talajvizet gyakorlatilag nem lehet elkülöníteni a rétegvíztől.
Jelentős területeken mindkét vízfajtát a felső-pliocén-holocén kavics tárolja,
közbeékelődő vízzáró réteg nélkül. Szerencsére, a nagy öntisztuló képességnek
köszönhetően, ezek a mélyebb vízadó rétegek még nem szennyeződtek el, de ha
nem szabnak gátat a talajvíz szennyezésének, akkor a talajvízbe bekerült szennyező
anyagok elérhetik a mélyebb rétegeket is. Éppen ezért a Kisalföldön a felszín alatti
vizek minőségének védelme érdekében kiemelten fontos feladat a talajvizek további
elszennyezésének megakadályozása.
Mosonmagyaróváron csaknem 7 millió m3 felszín alatti víz kiemelésére adtak ki
vízjogi engedélyt a különböző vállalkozásoknak.
Ivóvíz:
A szigetközi-csallóközi kavicsösszlet igen jelentős felszín alatti vízkészlettel
rendelkezik. Az összefüggő kavicsréteg nagy mennyiségű vizet tárol közbeiktatott
vízzáró réteg nélkül, ezért a talajvíz-és rétegvíz tartó élesen nem különül el. A talajvíz
a felszínhez közel, 2-3 m-re helyezkedik el, ezért szennyezésekre érzékeny. Mivel a
város érzékeny besorolású vízbázison fekszik a felszín alatti víz állapota
szempontjából, ezért a vizek védelme kiemelt, létfontosságú.
A város térségében, a Mosoni-Duna jobb partján levő területen kiváló minőségű, és
gyakorlatilag kimeríthetetlen mennyiségű vízkészlet áll rendelkezésre. A feketeerdei
vízműtelep működése alatt a mai napig nem volt szükség a fertőtlenítő berendezés
üzemeltetésére, ez is alátámasztja azt a tényt, hogy a vízműtelep által termelt víz
kifogástalan minőségű és a vízellátó rendszer stabil, ez az ivóvíz, a mi a városban a
csapból folyik.
Mosonmagyaróvár külterületén:
- Feketeerdőn üzemelő ivóvízbázis található, amelyet az AQUA Szolgáltató Kft.
működtet. A vízbázis sérülékeny földtani közegben helyezkedik el, ezért a
felülvizsgálat
alapján
az
Észak-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉDU-KTVF) H-3351-8/2011
számon kijelölte az új védőidomot és védőterületeket, ahol a tevékenységeket
a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint korlátozták.
- Máriakálnokon távlati ivóvízbázis található, amelyet a ÉDU-KTVF H-56774/2009 sz. határozatával jelölte ki. Itt is a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
szerint kell eljárni.
Virágzó Város Mosonmagyaróvár

Környezetvédelmi Program 2017-2021

119

Az OTrT, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei Területrendezési terv szerint
egyaránt Mosonmagyaróvár nagyvízi meder övezete által érintett település a Lajta
külterületi szakaszán.
Az OTrT szerint Mosonmagyaróvártól délre található nagytáblás szántóföldek
kivételével a teljes közigazgatási terület országos vízminőségvédelmi terület övezete
által érintett település.
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési terve szerint a város nyugati felén
található iparterület a Báger-tó és a Hochleitner tanya közötti területén; valamint a
település keleti oldalán a Bordacsi-erdő – Szent István-puszta – Kálnoki-sarok
területe kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezete által
érintett
A felszín alatti vizeket a jelenleg még művelésben tartott területeken mezőgazdasági
eredetű terhelések érik. Mezőgazdasággal összefüggésben meghatározó a
kertészeti és szántóföldi növénytermesztés.
A vízbázisok védelme érdekében a területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII:
18.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. Továbbá a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet kell figyelembe venni.
Az OKIR szerint Mosonmagyaróvár felszíni vízbázis védőterülete által érintett a
Bordacsi-erdő – Szent István-puszta – Kálnoki-sarok területe, valamint északon a
Lóvári-erdő és Parti-erdő jelentette sáv.
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2013-as adatai szerint
nitrátérzékeny terület nem érinti, azonban a Teir vidékfejlesztési minisztériumi
forrásból szolgáltatott adatai alapján a település teljes közigazgatási területe
nitrátérzékeny területként szerepel. A vizek mezőgazdasági erdetű nitrát
szennyezésével szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 07.) Korm. rendelet
előírásai figyelembe veendők. A város területén található K-136 OKK, és B-123 OKK
számú kutak védettségét elvégezték, a rétegben lévő védőidomoknak felszíni
metszetük nincs, a felszínen védőterület kijelölésére nincs szükség.
Felszíni vizek
Győr-Moson-Sopron megyei Területrendezési terve szerint a közigazgatási határ déli
sarkában a Krisztina-bereki erdőterület rendszeresen belvíz járta terület övezete által
érintett.
Vízrendezési szempontból a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók
esetében a nagyvízi mederkezelési tervkészítés rendjéről szóló 83/2014. (III. 14.)
Korm. rendelet érvényes.
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Mosonmagyaróvár területét két jelentősebb víztest érinti a Mosoni-Duna és a Lajta. A
városrész a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A lehulló csapadékot a környező
nyílt árkok és a Lajta folyó vezeti a Mosoni-Dunába. Ezek vízminősége jó,
szennyeződés csak a talajvíz által kerülhet beléjük.
A vízminőséget az előírásoknak megfelelően vizsgálja a járási Népegészségügyi
Intézet. A Mosoni-Dunán Mosonmagyaróvárnál nincs vízminőség-vizsgálati pont. A
Mosoni-Duna felső szakasza Feketeerdőnél (82,5 fkm) vízminőségi törzshálózati
pontként kerül vizsgálatra A víztest (Mosoni-Duna felső) VKI szerinti típusa: 12
(erősen módosított, síkvidéki meszes víztest) A Feketeerdőnél elvégzett vizsgálatok
alapján - a VKI értékeléshez a vizek jó ökológiai állapotára vonatkozó
határértékekhez viszonyítva a fizikai-kémiai paraméterek tekintetében a MosoniDuna vízminősége továbbra is megfelel a jó ökológiai potenciálnak. Oxigénháztartás
és szervesanyag-terhelés, sótartalom és savtartalom szempontjából kiváló és
tápanyagháztartás szempontjából kiváló minőségű. Nitrogén-formák tekintetében
némi romlást mutatott: jó osztályúba sorolódott át, de minősége még e tekintetben is
megfelel a jó ökológiai potenciálnak.
A Lajta VKI szerinti típusa: 13 (erősen módosított, síkvidéki meszes víztest). A VKI
értékeléshez a vizek jó ökológiai állapotára vonatkozó határértékekhez viszonyítva –
a fizikai-kémiai paraméterek tekintetében megfelel a jó ökológiai potenciálnak.
Oxigénháztartás és szervesanyag-terhelés, sótartalom és savtartalom szempontjából
kiváló, illetve tápanyagháztartás szempontjából jó minőségű.
Mosoni-Dunán 2 szabadstrandot üzemeltetnek, az Itatónál és a Biczó Vendéglőnél.
A vízminőséget az előírásoknak megfelelően vizsgálja a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete.
Termálvíz:
A térség kedvező adottságokkal rendelkezik a termálvizeket illetően is, mely
mélyebben, a pannon üledékben, a sziklák között helyezkedik el több ezer méter
mélyen. Ezt kihasználva működik a termálfürdő városunkban is. A feltörő termálvíz
ma a város egyik legnagyobb kincse, vize 75 °C-os nátrium-hidrogénkarbonátos és
kloridos hévíz. 1967-ben gyógyvízzé nyilvánították, amely reumatikus és
mozgásszervi megbetegedésekre, gyulladások, légzőszervi bántalmak kezelésére,
gyomor- és bélbántalmak gyógyítására alkalmas. 2016-ban határozta el a város
képviselő-testülete, hogy a város egy részét gyógyhellyé nyilvánítassa, melynek
alapja a gyógyvíz, az erre épülő gyógyító kezelések, kúrák, valamint a helyi
természetvédelmi terület, a Wittmann park jó levegője, zöldfelülete és egyéb, a
kikapcsolódást, feltöltődést nyújtó lehetőségek (egészségturizmus).
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A Vízügyi igazgatóság által megvalósított Mosoni-Dunát Lajtát érintő projektek:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

a Mosoni-Duna belterületi szakaszainak vízgazdálkodási rehabilitációja
keretében a belterületi szakaszokon az árvízi, hordalék és jéglevezetési
feltételek javítása,
a mosonmagyaróvári duzzasztó városképi és vízpótlási célú rekonstrukciója,
az ökológiai és turisztikai átjárhatóság biztosítása,
partrendezések, burkolat átalakítások és építések a lakosság igényeinek
figyelembe vételével,
a Mosoni-Duna Lajta torkolat és Kimle közötti szakaszán árvízi levezetési
viszonyok javítása,
a Mosoni-Duna ökológiai rehabilitációja a holtágak, lefűződött mellékágak,
folyó menti laposok, kubikgödrök, nedves élőhelyek, ívóhelyek
rehabilitációjával a fokgazdálkodás elveit figyelembe vételével,
a szigetek és a szigetek mellékágainak rehabilitációja,
élő
kapcsolat,
átjárhatóság
biztosítása
a
mellékvízfolyásokkal,
belvízcsatornákkal
a Lajta folyó alsó, belterületi szakaszának partrendezési feladatai,
a Lajta Mosonmagyaróvári duzzasztó felújítása és a duzzasztó ökológiai
átjárhatóságának biztosítása

Feladatok:
• Ivóvíz bázis, kitermelés, ellátás kiemelt védelme
• Felszíni vizek, felszín alatti vizek védelme
• Mosoni-Duna rehabilitáció folytatása: kivitelezések, tervkészítések folytatása,
pályázatok benyújtása
•
Malom-ági Lajta rehabilitáció
•
Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések ösztönzése, támogatások.
•
Szabad strandok védelme, üzemletetése
•
Csapadékvíz elvezetési koncepció folyamatos végrehajtása, anyagi forrás
biztosítása, pályázati lehetőségek felkutatása.
•
Kavicsbánya tavak partrendezése, rekultivációja (Tritol-tó, Újudvar, stb.) a
tulajdonos által.
•
Báger-tó partrendezés, fenntartás, fejlesztés:
•
Szennyvíztisztító fenntartás, üzemeltetés
•
Városon belüli vízfolyások kezelése, állapotának megőrzése, védelme
•
Vízfelhasználás optimalizálása
•
Lakossági környezettudatosság kialakítása a vízzel, vízfelhasználással,
élővizekkel kapcsolatosan
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A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében különösen szerepet játszik az
élővíz folyások kezelése, partrendezés, a csapadékvíz elvezetés módja,
szennyvízkezelés (lakossági és ipari szennyvizek), települési folyékony
hulladékkezelés, belterületi, külterületi mezőgazdasági termelés.
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Környezetveszélyeztetés – elhárítás, környezetbiztonság
Általánosságban elmondható, hogy Mosonmagyaróvár közigazgatási területén belül
viszonylag kevés a jelentősebb környezeti veszélyforrás.
Az ipari területeken azonban jellemzőek a régebben kialakult talajszennyezések,
amelyek azonban már a beavatkozási fázisig vagy azokon túl, a kármentesítési
monitoringozásig jutottak.
Szennyezett
terület
Mosonmagyaróvár,
hulladéklerakó
Mosonmagyaróvár,
Eon Édász Zrt.
Mosonmagyaróvár,
felhagyott
MOL
bázistelep
Mosonmagyaróvár,
MOFÉM telephely

Kármentesítés
aktuális szakasza
ammónium, szulfát, kármentesítési
higany
monitoring
TPH
kármentesítés
lezárása
TPH,BTEX, PAH- műszaki
ok
beavatkozási terv

Szennyezéssel
érintett terület
Mosonmagyaróvár
0519/124
Mosonmagyaróvár.
0519/87
Mosonmagyaróvár,
2824/18

nehézfém, TPH

Mosonmagyaróvár,
481/2, 591 592/1,2
596/1,4,5
597 598/1
Mosonmagyaróvár
2484
Mosonmagyaróvár
4783/12,
02/B
08/29

Szennyezőanyag

Mosonmagyaróvár, TPH
VN Udvar telephely
Mosonmagyaróvár, pH, Na
Motim Zrt.

kármentesítési
monitoring

műszaki
beavatkozás
kármentesítési
monitoring

A kármentesítés nagyon fontos feladat a környezetszennyezés mielőbbi
megszüntetésének és a környezet helyreállításának érdekében. A kármentesítés
során nagyon fontos a szennyezett terület pontos meghatározása, lehetőség szerinti
lehatárolása, a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása, továbbá a
munkálatok szakszerű elvégzése és a keletkező szennyezett anyagok szakszerű
ártalmatlanítása, a környezet rendezése, helyreállítása. Fontos továbbá a monitoring
rendszer kiépítése mely segítségével folyamatosan lehet követni a kialakuló
hatásokat, pl. a rekultivált hulladéklerakó esetében ugyan külső védelmet kapott a
lerakó, de az alja műszaki védelem nélküli kialakítású, így a hulladéktesben
végbemenő folyamatok hatásait nem ismerjük, ezért figyelemmel kell kísérni,
szennyezés esetén a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni.
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Veszélyforrások:
-A MOTIM Zrt. vörösiszap tárolók
- A Mofém telephely
- Rekultivált hulladéklerakó (rekultivált ugyan, de alulról nincs műszaki védelem)
Monitoring vizsgálatokat (kutak vízminősége) végez előírás szerint az ABU kft. az
önkormányzat megbízásából.
Sugárzásvédelem
Csakúgy, mint a megye túlnyomó része Mosonmagyaróvár is a temelini erőmű 3-as
veszélyességi zónájában fekszik. Az erőmű instabil működése miatt már többször
voltak kénytelenek csaknem teljesen leállítani a reaktor működését.
A III. veszélyhelyzeti tervezési kategóriába azok a létesítmények tartoznak,
amelyekben a feltételezések szerinti, telephelyi események sürgős óvintézkedések
telephelyen belüli elrendelését indokolttá tevő dózisokat, szennyezettséget
idézhetnek elő, továbbá azok a létesítmények, amelyekhez hasonlóakban ilyen
események már bekövetkeztek.
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Árvízvédelem
A Mosoni-Duna-ág a Dunából Dunacsúnynál kiágazik és Véneknél tér vissza a
főághoz. A kitorkollásnál az erőművi építkezésnél műtárgy épült, így a vízhozamát
szabályozni lehet. A Mosoni-Duna és a Lajta folyók vízgyűjtő területén elhelyezkedő
városban a Mosoni-Duna partján a szabályozott vízmennyiség átvezetéséhez nincs
szükség árvízvédelmi töltés építésére.
A 2380 km2 domboldali vízgyűjtővel rendelkező Lajta 120 m3/sec vízhozam
szállítására van kialakítva. A Lajta két oldalán halad, egymással közel párhuzamosan
a Lajta bal és jobb oldali csatornája. A három Lajta a város központi belterülete felett
egyesül. A Lajtán és a Lajta balparti csatornán, I. rendű árvízvédelmi töltés épült. Az
egyesülés után, a Lajta folyó a központi belterületen árvízvédelmi töltések, majd
természetes magas partok között folyik a Mosoni-Dunába torkollásáig.
A Lajta és a Lajta balparti csatorna közötti, 2,3 km2 korlátozott hasznosítású terület
árvízvédelmi szükségtározóként funkciónál, magas árhullámok idején elöntésre kerül.
Az utóbbi években megváltoztak az időjárási viszonyok. Tartós árhullámok, jeges
árvizek érkeztek a Lajtákon. 2000. évben szakmai hozzáértéssel és jó szervezéssel
tudták csak a települést a jeges árvíz károkozásaitól megvédeni.
A fejlesztési tervek szerint, azért, hogy a várost a jeges és a nagy árvizektől
mentesíteni lehessen a központi belterülettől északra a Lajta, a Lajta balparti
csatorna és a Mosoni-Duna között összekötés létesül, a régi holtágat is
bekapcsolva a vízelvezető rendszerbe. Ahol a Lajta balparti csatorna és a
kiszáradt holtág egymást legjobban megközelíti, azon a helyen, a földút északi
oldalán épül meg a két Lajtát és a holtágat összekötő, kettős funkciójú levezető
csatorna.
Az ökológiai folyosó szerepe a vízjárási viszonyoktól függően árapasztás és
vízpótlás. A kisvizű medrekben szabályozottan állandó vízfelület létesül. A
városrendezési tervekhez illeszkedik a kizárólag vízgazdálkodási és árvízvédelmi
célból létrehozott, ökológiai kapcsolat a folyók összekötése a holtág újra
hasznosításával.
Árvizek idején a szükségtározó területe átalakul hullámtérré, a Lajta baloldali és a
Lajta balparti csatorna jobb oldali töltésének a szerepe csökken, nyári gáttá
minősülnek át.
Összefoglalóan megállapítható, hogy az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbé
válásával problémát jelent a megfelelő felszíni vízelvezetés. A város felszíni
vízelvezetésére a rendezettség jellemző a vízfolyások tekintetében. A mesterséges
csapadékvíz-elvezetés a kertvárosi részeken részben hiányzik a településen, így a
mélyfekvésű területeken jellemzőek lehetnek az elöntések. A meglévő vízelvezető
árkok folyamatos karbantartása továbbra is feladat. Problémát jelent, hogy sok az
illegális csapadékvíz rákötés a szennyvízcsatornára.
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A jelentős és visszafordíthatatlan káros környezeti hatások -mely az egész várost
érinthetik- kialakulásának veszélye Mosonmagyaróvár esetében nem jelentős.
Kialakulásuk havária esemény, baleset vagy természeti katasztrófa által alakulhat ki,
ezekre felkészülni ezeket megelőzni nem könnyű feladat. A katasztrófa védelemnek
van külön katasztrófavédelmi terve, ebben van árvízvédelemről, meg külön más
kockázati tényezőkről van szó.
Feladatok:
-

Akciótervek kidolgozása

-

Kárelhárítási tervek készítése

-

Katasztrófavédelmi gyakorlatok

-

Polgári védelem

-

Környezeti veszélyforrások hatásainak csökkentése

-

Környezetvédelmi célú beruházások, fejlesztések

-

Kármentesítések felgyorsítása, figyelemmel kísérése

-

Együttműködés a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, Környezetvédelmi –
Természetvédelmi hatósággal, Vízügyi igazgatósággal
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Hulladékgazdálkodás
Szilárd hulladék:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény határozza
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályokat.

meg

a

A város 2007 óta rendelkezik Hulladékgazdálkodási tervvel.
A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
térség komplex hulladékgazdálkodásának kezelésére, irányítására, felügyeletére jött
létre. A 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet szerint kell végezni a tevékenységet, ennek
4. melléklete adja meg a kötelező adatszolgáltatást.
A mosonmagyaróvári nagytérség szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja (KEOP2.3.0/2F/09-2009-0002) projekt keretében 2012-re elvégezték 24 db települési
szilárdhulladék lerakó rekultivációját, ennek utógondozási feladatait látja el jelenleg a
Társulás. 13 lerakót teljesen felszámoltak, 2014-ig bizonyítható, hogy nincs a felszín
alatti vízben szennyeződés, a többi lerakónál is a biológiai lebomlás már megtörtént.
A Levéli úti hulladéklerakó rekultiválása 2012-ben megtörtént.
A mosonmagyaróvári nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
(KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007) című projekt 2014 március végén befejeződött.
Elkészült valamennyi a projektben vállalt elem, ezek: 10 ezer komposztáló edény, 10
ezer biohulladék gyűjtő edény, 25 ezer lakossági szelektív gyűjtőedény, 300 db
közterületi biohulladék gyűjtő, 166 db szelektív gyűjtősziget, 10 db hulladék udvar,
Jánossomorján a Regionális Kezelőmű fejlesztése (mechanikai feldolgozó, válogató
csarnok, szociális épület), 16 db hulladékgyűjtő és szállító jármű, 5 db anyagmozgató
gép, komposztáló terek kialakítása.
A társulás tulajdonába került a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., ami a
rendszer üzemeltetését végzi.
A megszűnt lerakó helyett a Jánossomorja közigazgatási területén kialakított új – már
a legszigorúbb környezetvédelmi feltételeket is teljesítő – 1 400 000 tömör m3
befogadóképességű kommunális hulladéklerakóba szállítják a Mosonmagyaróvárról,
és a környező településekről összegyűjtött hulladékot.
A jánossomorjai regionális központban két üzemcsarnokban kerül a válogató sor a
szelektíven gyűjtött hulladék válogatására. A másik üzemcsarnokban kerül
elhelyezésre a mechanikai feldolgozó sor, ennek feladata a beérkező lakossági és
intézményi vegyes hulladék aprítása, az aprítékból a fémrészek kiválogatása, majd
az anyag fajsúly szerinti szétválasztása, ez egyben az éghető és nem éghető
frakciók szétválasztását is jelenti. Cél a kb. 16-20 MJ/kg fűtőértékű éghető frakció
kiválasztása, cementgyári égetésre való előkészítése.
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A jánossomorjai regionális hulladékkezelőnél új komposztáló teret is kialakítanak,
ennek megfelelő üzemelését önjáró komposztforgató segíti majd. A komposztálható
hulladék
prizmás
technológia
alkalmazásával
kerül
feldolgozásra.
Mosonmagyaróváron hulladék átrakó, tömörítő állomás működik, gazdaságossági
megfontolásból ennek bővítése nem képezi a projekt részét.
Rendszeres foglalkoznak
felszámolásával.

az

illegális

hulladéklerakások

megfékezésével

és

Mosonmagyaróvár és térsége abban a szerencsés helyzetben van, hogy területén
egy európai normákat kielégítő hulladékgazdálkodási projekt valósult meg a
hulladékok nagyon széles palettájának gyűjtési lehetőségével.
Környezettisztaság, közterületek tisztán tartása: A 100 %-os önkormányzati tulajdonú
Városüzemeltető és Fenntartó Kft.
végzi a közterületek tisztítását, utcai
gyűjtőedények, útseprés, avargyűjtés, illegális hulladékok gyűjtése (tájsebészet),
továbbá a lakók a házuk előtt gondoskodnak a közterület tisztán tartásáról, melyethelyi rendelet is szabályoz.
Tájsebészet keretében –mely főleg az illegális lerakások felszámolására irányul2017-ben 91.000 kg vegyes háztartási hulladékot gyűjtöttek össze, szállítottak el és
ártalmatlanítottak.
Lomtalanítás általában kétszer van egy évben tavasszal és ősszel, amely keretében
a város kijelölt helyszíneire lehet kivinni a lakosságnál lévő háztartási lomokat. Itt
összegyűjtik és ártalmatlanításra elszállítják. Éves mennyiség 3000-3500 m3 között
alakul.
Hulladékgazdálkodás - szilárd hulladék kezelés jelen rendszere:
Országgyűlés-Kormány-Illetékes Minisztériumok – Helyi önkormányzat
Jogszabályi előírásokat alkotnak a hulladékkezelés vonatkozásában melyek
mindenki számára kötelezőek, ilyenek a törvények, rendeletek, helyi rendeletek.
2012 évi CLXXXV törvény a hulladékokról
Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés
mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrásfelhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a
hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése,
mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek
újrahasználata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási
körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő
hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő
ártalmatlanítása érdekében alkotta.
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Alapelvek
3.
§ (1)
A
hulladékot
eredményező
tevékenységek,
valamint
a
hulladékgazdálkodás során - a Kvt.-vel összhangban - a következő alapelveket kell
érvényesíteni:
a) az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve: a hulladékképződés
megelőzése érdekében a termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a hulladék
újrahasználatra előkészítését, az újrahasználati és javító hálózatok kiépítését jogi,
gazdasági és műszaki eszközökkel, valamint az anyag vagy tárgy beszerzésére
vonatkozó kritériumok és számszerűsített célok kitűzésével kell elősegíteni;
b) a kiterjesztett gyártói felelősség elve: a gyártó felelős a termék és a technológia
jellemzőinek a megelőzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából
történő kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok
megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességének,
élettartamának és újrahasználhatóságának, javíthatóságának, továbbá a termék
előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből képződő hulladék
hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését; a kiterjesztett gyártói
felelősség alapján a gyártó felelős továbbá a visszavitt termék visszaváltásáért,
visszavételéért, a termékből származó hulladék átvételéért, gyűjtéséért, valamint a
környezetvédelmi
termékdíjról
szóló
törvényben
meghatározott
további
hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért, amelyek az e tevékenységekért
vállalt pénzügyi felelősséget is magukban foglalják;
c) az önellátás elve: az Európai Unió tagállamaival együttműködésben biztosítani
kell, hogy Magyarország területén a hulladék ártalmatlanítására, valamint a vegyes
hulladék hasznosítására alkalmas hulladékgazdálkodási létesítmények önálló
hálózata jöjjön létre és működjön, figyelembe véve a földrajzi adottságokat, valamint
azt, hogy bizonyos hulladék esetében különleges hulladékgazdálkodási
létesítményekre van szükség; az önellátás elve nem jelenti azt, hogy
Magyarországnak a hasznosító létesítmények teljes skálájával kell rendelkeznie;
d) a közelség elve: biztosítani kell, hogy a c) pont szerinti hálózat lehetővé tegye a
hulladék egyik legközelebbi, a célnak megfelelő hulladékgazdálkodási
létesítményben és a leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák
segítségével történő hasznosítását vagy ártalmatlanítását, figyelembe véve a
környezeti adottságokat, a környezeti és gazdasági hatékonyságot, az elérhető
legjobb technikát, valamint az adott hulladék különleges kezelési igényét; a közelség
elve nem jelenti azt, hogy Magyarországnak a hasznosító létesítmények teljes
skálájával kell rendelkeznie;
e) a szennyező fizet elve: a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká
vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás
költségeinek megfizetéséért;
f) a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve: elő kell segíteni a
biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak
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érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba minél
nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon
lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen;
g) a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve: a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a költséghatékony környezetvédelmi célok
megválasztásával és a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság fizetőképessége
szerint fenntartható üzemeltetési költségekre figyelemmel úgy kell biztosítani,
tervezni és fejleszteni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
feladatok ellátása a legkisebb mértékben tegye szükségessé a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj és a hulladék ártalmatlanítása után fizetendő díj emelését, és az
ártalmatlanítás díja ne eredményezhesse a hulladéklerakási járulék közszolgáltatóra
vagy a lakosságra történő áthárítását;
h) a keresztfinanszírozás tilalmának elve: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
díját úgy kell megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás indokolt költségeire és ráfordításaira, valamint a közszolgáltató e
tevékenységével kapcsolatos ésszerű nyereségére; az ésszerű nyereség nem
tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső egyéb ,
gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét.
(2) A közszolgáltató tevékenységével kapcsolatos ésszerű nyereség biztosítására
vonatkozó követelmény az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott alapelvvel
történő ütközése esetén az ésszerű nyereség biztosításának követelményével
szemben a g) pontban meghatározott alapelvet kell érvényesíteni.

4. A környezet és az emberi egészség védelme
4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet
a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele
csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést,
biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és
veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő
ártalmatlanítását.

5. A hulladékhierarchia
7. § (1) A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az
alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni:
a) a hulladékképződés megelőzése,
b) a hulladék újrahasználatra előkészítése,
c) a hulladék újrafeldolgozása,
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d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása,
valamint
e) a hulladék ártalmatlanítása.
A hulladékkezelési közszolgáltatást a lakosság és a közszolgáltatás keretébe tartozó
közületek számára Mosonmagyaróváron a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.
végzi,
akinek
a
tulajdonosa
a
Mosonmagyaróvár
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
A rendszer felépítése:
Lakossági hulladékgyűjtő edényzet –fekete kuka- társasházaknál, bobra, vegyes
háztartási hulladék hetenkénti ürítés – ártalmatlanítás lerakással jánossomorjai
lerakó
Lakossági szelektív hulladék gyűjtés – kék kuka, barna kuka – havi egyszeri
elszállítás – jánossomorjai válogató hasznosítás, ami megmarad lerakással
ártalmatlanítás. Szelektíven gyűjtött hulladékok kék kuka papír, üveg, műanyag, fém
barna kuka zöld hulladék
Közterületi szeletív hulladékgyűjtő szigetek: Szelektíven gyűjtött hulladékok papír,
üveg, műanyag, fém – jánossomorjai válogató hasznosítás, ami megmarad
lerakással ártalmatlanítás
Évenként 2 alkalommal lomtalanítás a városban,
ártalmatlanítása lerakással jánossomorjai lerakó

összegyűjtött

hulladék

Mosonmagyaróvárom működik hulladékgyűjtő udvar Gabonarakparton, ahova a
város lakói –akinek nincs tartozása a hulladékszállítási díj vonatkozásában-vihetnek
be hulladékot az alábbiak szerint:
Nem veszélyes hulladékok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papír és karton csomagolási hulladékok
műanyag csomagolási hulladékok
fém csomagolási hulladékok
üveg csomagolási hulladékok
termékként tovább nem használható gumiabroncsok
textíliák
kiselejtezett elektromos és elektronikus hulladékok
biológiailag lebomló hulladékok
lom hulladék
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Veszélyes hulladékok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és
kenőanyagok
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladékok
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok,
törlőkendők, védőruházat
Ólomakkumulátorok
Növényvédő szerek
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
Elemek és akkumulátorok
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések

A város területén a közületi/ipari hulladékszállítást több vállalkozás végzi a
megbízók általi versenyeztetés eredményeképpen. Pl: Rekultív Kft., Nakor Kft, Asa
Kertics Kft.
A lakossági közszolgáltatás koordinálására létrehozásra
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelési Zrt.

került

a

Nemzeti

Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott
kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és
nullszaldós ágazati működés megvalósításával.
A Koordináló szerv által elérni kívánt célok az állami elvárásokkal összhangban
kerültek meghatározásra:
•
egységes, nonprofit, nullszaldós közszolgáltatási rendszer, a Koordináló
szerv, az Önkormányzatok, a Közszolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevők
részvételével
•
rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése
•
az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése
•
a területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése és ellátásának
biztosítása, fejlesztésekben történő együttműködés
•
az ellátás biztonságának javítása mellett a lakosság részére egységes, magas
színvonalú szolgáltatás biztosítása házhoz menő elkülönített (szelektív)
hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése
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NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:
•
meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
•
meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
•
ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
•
elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely
többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi
lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási
feladatokat,
•
megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem
fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervnek,
•
megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt
állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
•
a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak
teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális
használatának rendszerét;
•
kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen
vagyonkezelés körében rábízott vagyont;
•
beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által
meghatározott szolgáltatási díjat,
•
kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket
A hulladékszállítás díját az NHKV Zrt. számlázza a lakosság fele továbbá a
közszolgáltatás alá eső közületi fogyasztóknak és osztja vissza a közszolgáltatást
ellátó vállalkozás fele. Meg kell őrizni a rezsicsökkentés eredményeit, ezek viszont
nem fedezik a hulladékgyűjtés, feldolgozás, kezelés, ártalmatlanítás költségeit. Ezért
a lakosság felé 2016. április 1-ét követően az NHKV számláz, gyűjti be a
közszolgáltatás díját és kezeli az ezek nyomán esetleg keletkező kintlévőségeket. A
NKHV –től kapott díj nem fedezi a közszolgáltatás valós költségeit, a közszolgáltatók
a hulladékgazdálkodási rendszer elemiért fizetendő bérleti díjat pedig végképp nem.
Veszteségkompenzációs pályázat keretében van lehetőség ezen tényezők
korrigálására.
Hosszabb
távon
körvonalazódni
látszik
egy
SopronMosonmagyaróvár-Szombathely
régióját
magába
foglaló
térségi
hulladékgazdálkodási közszolgáltató létrejötte.
A Jánossomorjai regionális hulladéklerakó üzemeltetését szerződés keretében a
Rekultív Kft. végzi, ennek az üzemeltetési szerződésnek a felmondása folyamatban
van, hiszen a jogszabályi előírásnak megfelelően a tulajdonos önkormányzatok az
általuk tulajdonolt a közszolgáltatás részeként funkcionáló létesítményeket a
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közszolgáltató részére kell, hogy üzemeltetésbe adják, így várhatóan a lerakó
üzemeltetését is átveszi a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2015 évben megvalósításra került a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0022 jelű, a
mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése
című projekt. A projektben beszerezésre került 8 db szállító járművet, amelyek a
lakossági és intézményi vegyes hulladék gyűjtéséhez használhatók, 1 db finomaprító
gépet, amivel a mechanikai feldolgozóban keletkezett éghető frakciót 0-30 mm
nagyságúra tudjuk aprítani és cementgyári égetésre alkalmassá tenni. Korszerű
informatikai irodatechnikai rendszer állt üzembe a csornai és mosonmagyaróvári
ügyfélszolgálati irodákban, a termelésirányítást ugyanilyen rendszer szolgálja
Jánossomorján. A hulladékgyűjtő udvarokban lehetőség van számítógép és
nyomtató használatára. A Társulás tulajdonában levő és a Kisalföldi Nkft-nek átadott
valamennyi jármű (24 db) járműkövető rendszerbe kapcsolt, így a járművek minden
paramétere követhető. A projekt sikeresen lezárult.
2017-ben benyújtásra került a KEHOP 3.2.1.-15-2017-00022 azonosító számú
Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.
Adatok
Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Mosonmagyaróvár hulladékudvar
2015.év
2016.év
mennyiség
mennyiség
(kg)
EWC
(kg)
EWC/hulladékkód
150101

13000 150101

20260

150102

8970 150102

9900

150104

0 150104

20380

150107

0 150107

4410

170904

110420 170904

125840

200201
200307

214140 200201
16630 200307

401610
295310
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EWC kód
megnevezése
72/2013 VM
rendelet szerint
papír karton,
csomagolási
hulladék
műanyag
csomagolási
hulladék
fém csomagolási
hulladék
üveg csomagolási
hulladék
kevert építésibontási hulladék,
amely különbözik
a 17 09 01-től, a
17 09 02-től és a
17 09 03-tól
biológiailag
lebomló hulladék
lomhulladék
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Mosonmagyaróvár lakossági
2015.év
2016.év
mennyiség
mennyiség
(kg)
EWC
(kg)
EWC/hulladékkód
150101

186940 150101

175920

150102

71790 150102

40410

150106

188700 150106

189040

150107

125780 150107

81110

200301

6234415 200301

7523570

200201
200307

753340 200201
278610 200307

961240
218110

EWC kód
megnevezése
72/2013 VM
rendelet szerint
papír karton,
csomagolási
hulladék
műanyag
csomagolási
hulladék
egyéb kevert
csomagolási
hulladék
üveg
csomagolási
hulladék
egyéb települési
hulladék, ideértve
a vegyes
települési
hulladékot is
biológiailag
lebomló hulladék
lomhulladék

2015-ben összesen 8.202.736 kg hulladék került rendezett körülmények között
ártalmatlanítása, ami 34.000 fős lakosszámmal számolva fejenként 241 kg hulladékot
jelent.
2016-ban összesen 10.067.110 kg hulladék került rendezett körülmények között
ártalmatlanítása, ami 34.000 fős lakosszámmal számolva fejenként 296 kg hulladékot
jelent.
Egy év alatt 22 %-al nőt a keletkező hulladék mennyisége.
Kiemelkedő jelentőségű feladat a hulladék keletkezésének csökkentése, szelektív
gyűjtés ösztönzése, lerakóról való hulladék eltérítése –válogatás, hasznosítás,
komposztálás-, lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.
Feladatok:
•
•

A hulladékkeletkezés megelőzése, csökkentése, hulladék minimalizálás,
hulladéklerakás csökkentése (felhasználás növelése).
„Szennyező fizet” elv alkalmazása, a keletkező hulladék mennyiségének
megfelelő arányos díjfizetés.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Szelektív hulladékgyűjtés fenntartása (újrahasznosítás arányának növelése,
komposztálás, veszélyes hulladékok különválasztása és megfelelő
ártalmatlanítása, stb.)
Levéli úti rekultivált hulladéklerakó monitorozása
Illegális hulladéklerakók felszámolása, kialakulásuk megelőzése, szigorú
hatósági fellépés, tájsebészet folytatása.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének, környezetének felügyelete,
illegális lerakások megszüntetése
Szelektíven gyűjtött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása
Hatósági eljárások szigorítása (pl:használatbavételi és építési engedélyek
kiadásakor a hulladékkal való elszámolás megkövetelése)
Lakosság tájékoztatása, tudatformálása, környezeti nevelésének fokozása
(pl.: akciókkal, oktatási programokkal, szórólapokkal, tanfolyamokkal például a
komposztálásról, Te Ne Dobd El! program bevezetésével, zöld termékek
népszerűsítésével,
civil
egyesületek
bevonásával,
stb.),
azaz
környezetorientált kommunikációs politika alkalmazása.
Családi házas övezetekben a komposztálás elterjesztése, hasznosságának
ismertetése
Hulladékudvar nyitva tartásának kibővítése
Hulladék gyűjtés, szállítás ellenőrzése
Veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása
Tudatos vásárlás ösztönzése (pl: tartós bevásárló táska, visszaválthatós
üvegek, kevesebb csomagolóanyag stb.)
Hulladékgazdálkodás fejlesztésre irányuló pályázatokon való részvétel
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Zárszó - a környezet védelméről szóló törvény vonatkozó részei:
A környezet védelmének alapelvei
Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás
6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a
környezeti
elemek
kíméletével,
takarékos
használatával,
továbbá
a
hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok
visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.
(3)45 A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb
megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az
elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
7. § A 6. §-ban foglaltak érvényesítése érdekében jogszabály előírhatja a
környezethasználat feltételeit, illetőleg korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket állapíthat
meg.46
8. § (1) A környezetet veszélyeztető vagy károsító környezethasználó köteles
azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító tevékenységet.
(2) A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett
környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.
Felelősség
9. § A környezethasználó az e törvényben meghatározott és az e törvényben és
más jogszabályokban szabályozott módon felelősséggel tartozik tevékenységének a
környezetre gyakorolt hatásaiért.
Együttműködés
10. § (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és
szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi
szervezetei, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet
védelmében. Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi
feladatok megoldásának minden szakaszára.
(2) Az együttműködéssel járó jogokat és kötelezettségeket e törvény, illetve az
önkormányzat rendeletben állapítja meg.
11. § (1)47 A környezetvédelmi érdekek érvényesítését Magyarország két- vagy
többoldalú nemzetközi környezetvédelmi és más, a környezetvédelemmel
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összefüggő együttműködési, tájékoztatási, segítségnyújtási megállapodásokkal is
elősegíteni köteles, különösen a szomszédos országokkal való kapcsolatában.
(2) Nemzetközi szerződés hiányában is figyelemmel kell lenni más államok
környezeti érdekeire, az országhatárokon átterjedő környezetterhelés, illetőleg
környezetveszélyeztetés
csökkentésére,
a
környezetszennyezés
és
a
környezetkárosítás megelőzésére.
Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság
12. §48 (1) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára
lehetővé teszik a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a
környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését.
(2) Mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti
információkat - mint közérdekű adatokat - megismerni.
(3) Az állami szervek, az önkormányzatok - kivéve a bíróságok és a jogalkotó
szervek e minőségükben -, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot
teljesítő vagy közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek
vagy személyek (a továbbiakban: környezeti információval rendelkező szerv)
feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre
gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti
információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti
információk külön jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy
a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni.
(4) A környezeti információval rendelkező szerv biztosítja a nyilvánosság, illetve a
környezeti információt igénylő számára, hogy a környezeti információ megismerésére
vonatkozó jogosultságairól tudomást szerezzen, továbbá elősegíti a környezeti
információhoz való hozzájutást. E jogok előmozdítása érdekében a környezeti
információval rendelkező szerv információs tisztviselőt nevezhet ki.
(5) A környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információ megismerését nem
lehet arra hivatkozva megtagadni, hogy az személyes adat, üzleti titok, adótitok,
fokozottan védett növény vagy állat élőhelyére, kimerülőben lévő természeti
erőforrások lelőhelyére, fokozottan védett földtani természeti érték előfordulási
helyére vonatkozó adat.
(6) Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért környezeti információval, az
információ megismerésre vonatkozó igényt köteles a környezeti információval
rendelkező szervnek megküldeni és erről az igénylőt értesíteni vagy tájékoztatni,
hogy a kért információt mely környezeti információval rendelkező szervtől igényelheti.
(7) A környezeti információval rendelkező szerv az információ megismerésre
vonatkozó igény beérkezésétől számított 5 napon belül felhívja az igénylőt az igénye
pontosítására, ha az túlzottan általános vagy tartalma alapján a megismerni kívánt
környezeti információ nem állapítható meg.
Virágzó Város Mosonmagyaróvár

Környezetvédelmi Program 2017-2021

140

(8)49 A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény hatálya
alá tartozó olyan jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá
nyilvánított határozatot, illetve környezetvédelmi hatósági szerződést közzé kell tenni,
amelynek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.
(9) A környezethasználó köteles az általa okozott környezetterheléssel, környezet
igénybevétellel, valamint környezetveszélyeztetéssel összefüggő adatokról
kérelemre bárkinek tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség megszegése
esetén a környezethasználó törvényességi felügyeletét ellátó szerv intézkedése
kezdeményezhető.
A környezetvédelemben is a legfontosabb alapelv a megelőzés, hiszen egy
kialakult környezetszennyezést már nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet
kezelni.
A környezetvédelem, a környezetünk megóvása elsődleges szempont, feladat kell,
hogy legyen mindennapjainkban mindenki számára, a jelenünk és a jövőnk
biztosítása érdekében.
Mellékletek:
-Város képekben
-Műemléki védelem alatt álló területek és épületek
-Helyi jelentőségű természetvédelmi területek, védendő természeti értékek
bemutatása
Mosonmagyaróvár, 2017. november 10.
Laczi Zsolt
környezetmérnök
környezetgazdálkodási szakmérnök
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő
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