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1. jelű városrész: Óvár-Belváros
Óvár belvárosa egyben egész Mosonmagyaróvár történelmi központja∗
A városrész három eltérő jellegű területegységre tagolódik:
- Óvár területi védettségű Belvárosa,
- a Vár és környezete,
- a Wittmann park területe.
Óvár történeti Belvárosának rehabilitációja a 80-as években megvalósult, kiterjedt forgalommentes övezet jött létre, közterületek és műemlékileg védett épületek újultak meg. Számos
kereskedelmi és vendéglátóhely létesült, a terület elsősorban az idegenforgalom fogadására
specializálódott. Az utóbbi években a „kereskedelmi turizmus” kissé visszaesett, és ez
kedvezőtlenül hat a belvárosi üzletek forgalmára is, melyeknek meg kell küzdeni az újonnan
létesülő bevásárló központok konkurenciájával is.
A Belváros lakóterületi szempontból magas presztizsű, azonban hátrányos társadalmi helyzetű
lakosság jelenléte is jellemző. Az elkövetkező évek fejlesztései pontszerűen jelentkeznek –
például a Bástya utcai Movinnov Kft. tulajdonú ingatlan hasznosítása – illetve a közterületek,
épületek rehabilitációjának folytatásában jelölhetők meg.
A Vár és környezete műemlékileg védett, értékes része a városnak, kapcsolata a Belváros
kereskedelmi negyedével különösen jó adottság. Sajnos, a Vár-tó és a várépület mellett
húzódó pincerendszer már hosszú ideje kihasználatlan és elhanyagolt volt. Míg korábban
évtizedekig jól menő vendéglátóegység működött ott, addig az elmúlt évtizedben
folyamatosan leépült. A közelmúltban megtörtént Vár-tó rehabilitációjával azonban egy
modern és látványos turisztikai központot hoztak létre. A víz leeresztését követően elvégezték
a meder kotrását és a partrendezést, valamint két, egyenként hatvan négyzetméteres stéget is
megépítettek és parkosították a partszakaszt. A tervek szerint, a kis tavat évente tisztítják
majd.
A Wittmann park a város értékes zöldterülete, városközponti fekvése igen kedvező. A
parkban elhelyezkedő sportterület rekonstrukciója szükséges.
Országos védettségű műemlék objektumok
-

Lakóház (Fő u. 5.)
Lakóház (Fő u. 7.)
Fekete Sas fogadó-szálloda (Fő u. 9.)
Városháza (Fő u. 11.)
Lakóház (Fő u. 13.)
Lakóház (Fő u. 15.)
Lakóház (Fő u. 17.)
Lakóház (Fő u. 19.)
Lakóház (Fő u. 21.)
Lakóház (Fő u. 23.)
Lakóház (Fő u. 25.)
Lakóház (Fő u. 39.)

Itt koncentrálódnak a legfontosabb igazgatási, oktatási, egészségügyi intézmények. Ugyanakkor az utóbbi
években a „kereskedelmi központ” szerepkör gyengülése figyelhető meg, elsősorban a bevásárló központok
építése miatt.
∗
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-

Malom együttes (Deák Ferenc tér)
Nepomuki Szent János szobor (Deák Ferenc tér)
Kollégium úgynevezett Habsburg-ház (Fő u. 2.)
Lakóház (Fő u. 3.)
Piarista rendház (Fő u. 4.)
Régi városháza (Fő u. 6.)
Lakóház (Fő u. 8.)
Lakóház (Fő u. 12.)
Lakóház (Fő u. 14.)
Lakóház (Fő u. 30.)
Városi malom (Fő u. 43.)
Lourdesi-kápolna (Hámán Kató u. 2.)
Menházi-kápolna (Lotz Károly u. 2.)
Kápolna (Lucsony út)
Lakóház (Magyar u. 4.)
Lakóház (Magyar u. 16.)
Lakóház (Magyar u. 26.)
Lakóház (Magyar u. 30.)
Evangélikus templom (Magyar u. 35.)
Vár és erődrendszer (Pozsonyi út 88., 49.)
Lakóház (Sós János u. 6.)
Római katolikus plébániatemplom (Szent László tér 1.)
Római katolikus plébániaház (Szent László tér 1.)
Lakóház (Szent László tér 2.)
Lakóház (Szent László tér 3.)
Lakóház (Szent László tér 5.)
Mészárszék (Szent László tér 6.)
Lakóház (Templom u. 1.)
Lakóház, volt menház (Templom u. 15.)
Lakóház (Tímár u. 2.)
Lakóház (Városház u. 3.)

Helyi védelem alatt álló épített értékek
Védett utcavonalak
-

Ady Endre utca
Bástya utca
Fő utca
Honvéd utca
Grábner utca
Kórház utca
Fecske utca
Kereszt utca
Sörház utca
Jókai utca
Tímár utca
Magyar utca
Lotz Károly utca
Kötélgyártó utca
Linhardt Gy. utca
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-

Győrikapu utca
Templom utca
Városház utca
Soós János utca

Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek
Ady Endre u. 15; 17; 19;
Fő utca 1; 10; 16; 18; 20; 22; 28; 31; 33; 45; 47;
Magyar utca 1. (Soós J. u. 2.), 3. (Soós J. u. 4.), 6; 8; 10; 12; 13; 14; 22, 23; 24; 29; 33;
Deák tér, Fecske u. 2.
Honvéd u. 17.-Lakatos u. 1.
Jókai u. 1.
Királyhidai u. 8.
Kórház u. 10-16. és 20-28.
Várköz 2. Lajtapart
Városház u. 4.-Soós J. u. 5.
Városkapu tér 4.
Gazdász u. 12.
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Kereszt u.
- Fecske u.
- Liget sor
- Hrsz: 1061 út
- Gazdász u. vége
- Sörház
Az 1. jelű városrészben megvalósítható fejlesztési terület az „A” jelű akcióterület.
SWOT-analízis
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

•
Műemléki
környezet,
esztétikai
vonzerő
•
Értékes zöldfelület
•
Vizek jelenléte
(Lajta, Malomági-Lajta, Malom patak)
•
Magas
szintű
kereskedelmi,
szolgáltatási ellátottság

•
Egyes épületek leromlott állapota
•
„Kereskedelmi turizmus” vissza-esése
•
Kevés fejleszthető önkormányzati
ingatlan

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

•
Kulturális turizmus” fejlesztése
•
Speciális kínálatot nyújtó exklusiv
üzletek létesítése

•
Forráshiány miatt az épületállomány
és a közterületek állapotának romlása
•
Bevásárló
központok
erősödő
konkurenciája
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Lakóház, Fő u. 3.

Mészárszék, Szt. László tér 6.

Kollégium, ún. Habsburg-ház, Fő u. 2.

Vár és erődrendszer, Pozsonyi út 88.

Piarista rendház, Fő u. 4.

Malom-együttes, Deák Ferenc tér

Városi malom, Fő u. 43.
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Nepomuki Szt. János-szobor, Deák tér

Menházi kápolna, Lotz K. u. 2.

Lourdes-i kápolna, Hámán Kató u. 2.

Evangélikus templom, Magyar u. 35.

Római kat. Plébániatemplom,
Szt. László tér 1.

Kápolna, Lucsony út
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2. jelű városrész: „Majorok”
A városrész kialakult lakóterület – családiházas beépítésű kertváros – átlagos, vagy annál jobb
minőségű épületállománnyal beépítve. A lakóterület bővítése jelenleg folyik, a volt Kísérleti
Kertészet területén és a városrész jelenlegi beépített területéről keletre. A fejlesztéseket
magánvállalkozások valósítják meg. A jelenleg folyó fejlesztés elszakad a város beépített
területeitől, ezért az így kialakuló lakóterület funkcióhiányos, intézményi és infrastrukturális
ellátottsága nem megfelelő. A területen az Önkormányzat nem tervez fejlesztést, a
közterületek és a közművek állapotának javításán kívül.
Helyi védelem alatt álló épített értékek
Védett utcavonalak
-

Feketeerdei út
Újhelyi Imre utca
Liget sor
Füzes utca – Füzes tér
Margaréta utca
Városmajor utca

Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek
Háromtölgy út 2; 4.
Majorok 1; 2; 4; 5; 8; 9; 10; 13.
Újhelyi Imre u. 58; 91.
Várallyai út 5-7.
Béke u. 46.
Pozsonyi u. – Feketeerdei u. sarok
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Szili Pál u.
- Petz György u.
- Gyöngyike u.
- Hajnalka u.
- Lilla u.
- Nefelejcs u.
- Hadiárva u.
- Városmajor u.
- Wittman u.
- Balás Árpád u. (hrsz: 5420, 799/14
- Margaréta u.
- Hrsz.:744.812
- Várallyai György i. vége
- Gyöngyös u.
- Gerle u.
- Zöldike u. vége
- Platánsor
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SWOT-analízis

ERŐSSÉGEK
•

Nyugodt, csendes lakókörnyezet

GYENGESÉGEK
•
•

Hiányos intézményi ellátottság
Tehenészeti telep

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

•
Intézményekkel megfelelően ellátott
városrész kialakulása
•
Magas lakóminőség

•
Az önkormányzati irányítás hiánya
spontán fejlesztéseket eredményezhet
•
Újabb
mezőgazdasági
területek
„felélése”
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3. jelű városrész: Lucsony-Károly liget
A városrész kialakult lakóterület – nagyrészt családiházas beépítésű kertváros – általában jó
minőségű épületállománnyal beépítve. A városközpont (Mosoni Belváros) közelsége miatt
intézményi ellátottsága igen jónak tekinthető. A városrészen belül található a Termál-fürdő
területe, a Flexum Rt. tulajdonában. A fürdő fejlesztését a tulajdonos valósítja meg, kisebb
lépésekben. A területen az Önkormányzat nem tervez fejlesztést, a közterületek és a
közművek állapotának javításán kívül.
Országos védettségű műemlék objektumok

- Lakóház (Lucsony út 12.)
- Lakóház (Lucsony út 1.)

Lakóház, Lucsony út 12.

Helyi védelem alatt álló épített értékek
Védett utcavonalak
-

Lucsony utca
Bíró utca
Torma utca
Csokonai utca
Kígyó utca
Gyümölcsös utca
Kolbai Károly utca
Marx Károly utca
Vízpart utca
Kert utca
Csaba utca
Csillag utca

Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek
Lucsony utca 3; 6; 7; 8; 9; 10; 15-17; 24.
Magyar utca 1. (Soós J. u. 2.), 3. (Soós J. u. 4.), 6; 8; 10; 12; 13; 14; 22, 23; 24; 29; 33;
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Toldi Miklós u.
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SWOT-analízis

ERŐSSÉGEK
•
•
•
•

Városközpont közelsége
Gyógyfürdő közelsége
Folyóvizek közelsége
Sok zöldfelület

GYENGESÉGEK
•
Fürdő szolgáltatása gyenge minőségű
•
Fürdő
beszorítottsága,
területi
fejlesztés lehetetlensége

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

•
Korszerű
gyógyászati
fürdőkomplexum kiépítése, idegenforgalmi
vonzerő növekedése

•
Magántulajdonban
lévő
fürdő
fejlesztési forráshoz jutásának lehetősége
korlátozott
•
Máriafürdő esetleges megvalósulása
esetén erős konkurencia
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4. jelű városrész: Halászi úti lakóterület – Mosoni Duna
A városrész területének Csermelyciprus utca – Tűzliliom utcától nyugatra elterülő része a 80as, 90-es években kiépült lakóterület – nagyrészt családiházas, 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, melynek I.
ütemében egy sport és rendezvénycsarnok valósulna meg, mintegy a fejlesztés motorjaként. A
megvalósítás előkészítéseként több terv, tanulmány készült, a tervezett PPP-konstrukciót
azonban ez idáig nem sikerült összehozni.
Országos védettségű műemlék objektumok
- Háromszög-kápolna (Kálnoki u.)
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Álmos u.
- Fekete István u.
- Csermelyciprus u.
- Gyöngyvirág u.
- Homoktövis u.
- Ibolya u.
- Csók István u.
- Hóvirág u.
- Veres Péter u
- Paál László u.
- Strand u.
- Sugárkankalin u.
- Tűzililiom u.
- Tárnics u. vége
Szennyvíz – csatornával el nem látott utcák:
- Fekete István u.
- Gyöngyvirág u.
- Ibolya u.
- Csók István u.
- Hóvirág u.
- Veres Péter u.
- Paál László u.
- Strand u.
A tervezett fejlesztési terület a város „B” jelű” akcióterülete.
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SWOT-analízis

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

•
Különleges természeti környezet
•
Önkormányzat tulajdonában lévő
földterület
•
Előkészítő
tervek,
tanulmányok
rendelkezésre állnak

•
Vízpart
jelentős
magántulajdonban van

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

•
A területen található lovasiskola
bekapcsolása az idegenforgalomba
•
Komplex
szabadidőközpont
megvalósítása
•
Viziturizmus fejlesztése

•
A rendelkezésre álló önkormányzati
források elégtelensége

része
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5. jelű városrész: Városközpont
A „Városközpont” elnevezésű terület az Óvári és a Mosoni történeti belvárosok között, az
elmúlt évtizedekben megépített lakótelepet jelenti. A lakótelepen 3300 lakásban mintegy
10.000 ember – a város lakosságának harmada – él. A lakótelep rehabilitációja – különösen a
panelos épületek és a közterületek rehabilitációja – a nem túl távoli jövő hatalmas kihívása.
Jelenleg – a város középtávú fejlesztési programjában a lakótelep bővítése (illetve befejezése)
szerepel, melynek megvalósítását ez idáig az akcióterületen található 2 magántulajdonú
ingatlan akadályozta („C” jelű akcióterület).
A lakótelep és a Mosoni Duna – Lajta között nagykiterjedésű, szabad terület van, különleges
természeti környezetben. Ennek egy része a Flexum Rt. tulajdonában van, ahol a tulajdonos
gyógyszálló megépítését tervezi. A terület másik részét az Önkormányzat és a MOVINNOV –
az Önkormányzat tulajdonában álló fejlesztő társaság – felvásárolta, illetve felvásárolja. Ez a
„D” jelű akcióterület, amelyet az Önkormányzat a turizmus szolgálatába kíván állítani
(szálloda, apartmanház, stb.), kapcsolódva a Lajta túloldalán elhelyezkedő szabadidő
központhoz, annak mintegy II. ütemeként.
Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek
Szent István király út 4; 6; 12. 10; 16; 18; 20; 22; 28; 45; 47;
Frankel Leó u.
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Fazekas Mihály u.
- Káposztáskert u.
- Borsika u.
- Tallós Prohászka u.
- Kökény u.
- Frankel Leó u. vége
- Fácános u. vége
SWOT-analízis
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

•
Szolgáltató létesítményekkel jól
ellátott lakóterület
•
Vízpartok közelsége
•
Termálkút közelsége
•
Jelentős önkormányzati ingatlantulajdon

•
•
•

LEHETŐSÉGEK
•
Vízparti területek turisztikai célú
hasznosítása

VESZÉLYEK
•
Forráshiány miatt az épületállomány
tovább romlik
•
A magántulajdonban lévő és az
önkormányzati területek összehangolatlan
fejlesztése

Épületállomány rohamos romlása
Termálkút területe magántulajdonban
Közterületek leromlott állapota
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6. jelű városrész: Moson
A város a múlt század közepéig 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. 2000-ben készült egy fejlesztési akcióterv a mosoni városközpont rehabilitálására,
melynek alapján a MOVINNOV Kft. ingatlanokat vásárolt fel és megkezdte az építésifelújítási munkákat.
A történeti városközponthoz keletről és nyugatról különböző beépítési jellegű és minőségű
lakóterületek kapcsolódnak. Összességükben a területek szociális mutatói elmaradnak a
mosonmagyaróvári átlagtól. A 2004-ben készített fejlesztési akcióterv a mosoni terület nagy
részét akcióterületté nyilvánította, és ezen belül úgynevezett célterületeket jelölt ki. Ezek a
területek koncentrált beavatkozást igényelnek, és valójában a fejlesztés magterületeinek
tekinthetők. A város „E” jelű akcióterülete ennek figyelembevételével lett lehatárolva.
Országos védettségű műemlék objektumok
-

Lakóház (Szent István király u. 58.)
Lakóház (Szent István király u. 70.)
Lakóház (Szent István király u. 72.)
Lakóház (Szent István király u. 102.)
Lakóház (Szent István király u. 109.)
Lakóház (Szent István király u. 113.)
Korona Szálló, lakóház (Szent István király u. 122.)
Lakóház (Szent István király u. 123.)
Lakóház (Szent István király u. 124.)
Fehér Szálló, lakóház és mozi (Szent István király u. 138.)
Lakóház (Szent István király u. 139.)
Magtár (Szent István király u. 142.)
Lakóház (Szent István király u. 143.)
Mosoni római katolikus plébániatemplom (Szent István király u. 145.)
Rozália-kápolna (Kápolna tér)
Lakóház (Kápolna tér 12.)
Magtár (Március 21. u. 15.)
Lakóház (Mosonvár u. 3-5.)
Lakóház (Ostermayer u. 30.)

Helyi védelem alatt álló épített értékek
Védett utcavonalak
-

Szent István király út
Vilmosrév utca
Laktanya köz
Királydomb utca
Erzsébet tér
Iskola utca
Sütő köz
Soproni utca
József Attila utca
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-

Mosonvár utca
Ostermayer utca
Táncsics Mihály utca
Kápolna tér

Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek
Szent István király út 141; 147; 149, 151, 155, 161; 163; 167; 169; 173; 175; 187, 189; 191,
195; 197; 199; 56; 60; 62; 68; 74, 98; 100, 104; 110; 118, 136; 150; 172.
Kápolna tér 9; 11, 13-14.
Mosonvár u. 4.
Ostermayer u. 1.
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Akác u.
- Rév u. (hrsz.:1967)
- Családsor
- Laktanya köz
- Viola u.
- Alsó ötház u.
- Zsák u.
- Felső ötház u.
- Fatelep u.
- Táncsics Mihály u.
- Szedres köz
- Királydomb u.
- Hrsz.: 2105/9
- -Vasutas u.
- Hrs.z: 2105/25
- Dózsa György u.
- Hrsz.: 2555, 2117
- Kertész u.
- Tó u.
SWOT-analízis
ERŐSSÉGEK
•
Építészeti értéket hordozó történeti
városközpont
•
Jó
kereskedelmi,
vendéglátási
ellátottság
•
Jól működő piac
LEHETŐSÉGEK
•
Kulturális turizmus fejlesztése
•
Máriafürdő
esetleges
kiépítése
húzóerőt jelentene a terület idegenforgalmi
fejlesztése szempontjából
•
Funkcióbővítő
városrehabilitáció
(például kistérségi központ)

GYENGESÉGEK
•
Épületállomány nagy része leromlott
állapotban
•
A
városi
átlagot
meghaladó
mértékben jelenlévő, hátrányos társadalmi
helyzetű lakosság
VESZÉLYEK
•
Forráshiány miatt az épületállomány
és a közterületek állapotának további
romlása következhet be
•
Máriafürdő megépítése esetén nem
kívánatos átmenő forgalom
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Rozália-kápolna, Kápolna tér

Mosoni római katolikus plébániatemplom
Szent István király u. 145.

Lakóház, Szent István király u. 70.

Lakóház, Szent István király u. 72.

Lakóház, Szent István király u. 109.

Lakóház, Szent István király u. 58.

Lakóház, Szent István király u. 123.

Lakóház, Szent István király u. 102.
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7. jelű városrész: Déli iparterület
A városrészben a meglévő üzemek spontán átalakulása tapasztalható. A terület távlati
funkciója nem változik, az Önkormányzat fejlesztést ebben a városrészben nem tervez. A déli
autópálya-csomópont esetleges megépítése a terület felértékelését eredményezheti.
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Hrsz.: 2474/2
SWOT-analízis
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

•
Kiépült ipari infrastruktúra
•
Jó megközelíthetőség közútról és
vasúton
LEHETŐSÉGEK
•
Korszerű
átalakulás

•

Részben elavult épületállomány

VESZÉLYEK
ipari

parkká

történő

•
Spontán
átalakulási
ellehetetlenítik a rendezést

folyamatok
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8. jelű városrész: Kossuth Lajos utca környéke
A városrész kialakult lakóterület, jellemzően családiházas beépítésű. Az épületállomány
minősége átlagos, vagy annál jobb minőségű. A városrészt átszelő Kossuth utcát jelentős
átmenő forgalom terheli, ennek kiváltására épülne meg a Fertő sor – huszár Gál utca
nyomvonalán a város rendezési terveiben szereplő tehermentesítő út. Ennek megvalósulása
esetén a Kossuth Lajos utca korszerűsítését, „környezetbarát” átépítését tervezi az
Önkormányzat. A városrészben egyéb önkormányzati fejlesztés nem tervezett, akcióterület
nincs kijelölve.
Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek
Szent István király út 1; 3; 7; 9, 11, 13, 27; 31, 67; 69, 77; 79, 81; 83, 85; 89-91; 95.
Mátyás király út 6.
Hunyadi u. 2.
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Huszár Gál u.
- Klapka György u.
- Szegfű u.
- Boldogasszony u.
- Mély u.
- Kandó Kálmán u.
- Háromhíd u.
- Patkó u.
- Szigetföldi u.
- Új u.
SWOT-analízis
ERŐSSÉGEK
•
Beállt kertváros, nyugodt, csendes
lakóterület
LEHETŐSÉGEK
•
Tehermentesítő
út
megépítése
megszünteti az átmenő forgalmat
•
Intézményekkel
való
ellátottság
javítása

GYENGESÉGEK
•
Átmentő forgalommal terhelt Kossuth
utca
•
Intézményi ellátottság hiányos
VESZÉLYEK
•
Forráshiány miatt az elkerülő út nem
épül meg
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9. jelű városrész: Ipartelepek
A városrész területe három jól elkülönülő szerkezeti egységre osztható:
- a volt Lőporgyár területe, a Timföldgyári utcától délre,
- a volt Lőporgyár kapcsolódó lakóterület a Timföldgyári utca és a Bartók Béla utca között,
- a Barátság utcától nyugatra fekvő, nagyrészt barnamezős – részben mezőgazdasági
művelés alatt álló – terület.
a.) A volt Lőporgyár az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb háborús
beruházásaként valósult meg 1914 és 1918 között. Az üzemben mintegy 20.000 olasz
hadifogoly dolgozott. Az üzemi épületegyüttes ipartörténeti érték, egyes épületek
építészeti értéke is figyelemreméltó. Ma már az ipari területen több üzem működik –
békésebb termékeket előállítva – gyakorlatilag a teljes terület magántulajdonban van. A
területen az Önkormányzat fejlesztést nem tervez.
b.) A volt Lőporgyárhoz kapcsolódó lakóterület kiépülése az üzemmel egy időben valósult
meg, színvonalában, építészeti értékében hasonló az ország más részein megépült „gyári”
lakótelepekhez, a terület, egyes épületcsoportok és egyedi épületek ma már helyi
védettséget élveznek. A területen található határőrlaktanyában – ahol az 1956-os sortűz
eldördült – múzeum, emlékpont, oktatási-kutatási-dokumentációs központ kialakítását
tervezi az Önkormányzat. Ennek tervezett költsége 1 milliárd forint, melyhez az
önkormányzat pályázati pénzek bevonását tervezi. A Kiskapu utcától délre fekvő
beépítetlen területrészt az Önkormányzat megvásárolta, itt lakások építését tervezik (F jelű
akcióterület).
A Barátság utca melletti volt szovjet laktanya területének gazdasági célú hasznosítása
tervezett (G jelű akcióterület).
c.) A Barátság utcától nyugatra fekvő terület nagy része beépítetlen, vegyes tulajdonban van:
- magántulajdon 23 %
- önkormányzat 45 %
- MOVINNOV 32 %
A tulajdonosok szándéknyilatkozatot írtak alá a terület hasznosításával kapcsolatban,
melynek értelmében a 1-es út menti területsávon kereskedelmi, ettől délre gazdasági célú
ingatlanokat kívánnak kialakítani, ez utóbbit elsősorban a városban működő kis- és
közepes vállalkozások számára. A megvalósítás megkezdése előtt a terület
kármentesítését is el kell végezni, amennyiben erre szükség mutatkozik. Az infrastruktúra
kiépítése megkezdődött. (H jelű akcióterület).
Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek
Alkotmány u. 1-2; 4; 6; 10; 7; 9; 13; 18; 24; 17.
Bartók Béla u. 1; 6; 30; 28; 26; 34; 31; 29; 22; 27; 20; 25; 18; .
Határőr u. 11; 9; 13; 7; 10; 14.
Barátság u. 33.
Barátság u.-Timföldgyár u. sarok
Timföldgyár u.
Fertősor u. 11.
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Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Bányász u.
- Buda u. (hrsz.: 5167/13)
- Kiskapu u.
- Eötvös Lóránd u.
- Alkotmány u. (hrsz.: 0519/20)
- Hrsz.: 4751/14

SWOT-analízis
GYENGESÉGEK
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
ERŐSSÉGEK
• Kiépült
üzemi • Részben
elavult • Korszerű
ipari • Spontán átalakulási
infrastruktúra
parkká
történő
épületállomány
folyamatok
átalakulás
ellehetetlenítik
a
• Jó
• Környezeti károk
rendezést
megközelíthetőség
feltételezhetők
közútról és vasútról
• Ipartörténeti,
építészeti érték
• Jelenlegi
• Az üres terület • Kedvezőtlen
• Karakteres
épületállomány
beépítésével
beépítési koncepció
építészeti
felújításra szorul
egységes,
leronthatja
a
környezet
történeti
értékű
építészetileg
• Jelentős
színvonalas
együttes hatását
zöldfelületek
együttes jön létre
• Nagyrészt
• Magas
• Korszerű,
• 10-es út melletti
beépítetlen,
infrastruktúra
kereskedelmi-ipari
kereskedelmi
kötöttségektől
költségek (20 KVpark létrejötte
fejlesztések
mentes terület
os
légvezeték
veszélyeztetik
a
kiváltása)
belvárosi
• 1-es út közelsége
kiskereskedelmet
• Együttműködés a
tulajdonosok között
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Ipartelepek önkormányzati rendelettel védett egyedi épületei

Alkotmány u.

Bartók Béla u. 30.

75

76

10. jelű városrész: „MOFÉM” – Lajta lakókert
A városrész területfelhasználása vegyes jellegű. A 1-es út mentén az elmúlt években nagy
kereskedelmi létesítmények valósultak meg. Ettől északra a MOFÉM telephelye lassan, de
biztosan zsugorodik, a tulajdonosok az üzemi terület egészének, vagy egy részének más célú
hasznosítását tervezik. Ebben az esetben homogén lakóterület jöhetne létre a jelenlegi
telephelyen, szervesen kapcsolódva a kialakult többszintes lakótelephez. (Lakóterületbe
ékelődő temető, a közeljövőben kegyeleti parkká alakul.)
A Lajta és a Malom-csatorna közötti területen az elmúlt években – a MOVINNOV
irányításával – megvalósult a „Lajta lakókert”. Ennek további fejlesztése lehetséges, a
meglévő kiskertek felszámolása esetén.
Országos védettségű műemlék objektumok
- Kapucinus templom és rendház, majd sóház, lakóház (Pozsonyi út 87-89.)
- Lakóház (Városkapu tér 9.)

Kapucinus templom és rendház, Pozsonyi út 87-89

Helyi védelem alatt álló épített értékek
Védett utcavonalak
- Ady Endre utca
Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek
Gorkij u. 12.
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Lajtaszer u.
- Hrsz.: 484/ 2
- Hubertusz u.
- Hrsz.: 416/1
- Buzogány u.
- Bokréta u.
- Gát u.
- Venyige u.
- Pázsit u.
- Hrsz.: 6708
77

SWOT-analízis
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

•
Beállt, kellemes léptékű épületekkel
beépített lakótelep
•
Malom-csatorna markáns zöldfelületi
elem
•
Kitűnő kereskedelmi, szolgáltatási
ellátottság

•
Lakóterületbe ékelődő üzemi terület
•
Lakótelep közterületeinek leromlott
állapota

LEHETŐSÉGEK
•
Egységes, kellemes lakókörnyezetet
kínáló többszintes beépítés

VESZÉLYEK
•
MOFÉM-terület hasznosítása nem az
Önkormányzat elképzelései szerint történik
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11. jelű városrész: Ipari park I. üteme
A terület „ipari park” címmel rendelkezik, de jelenleg – az észak-keleti rész kivételével – még
nem települt be. Az önkormányzati tulajdon aránya a területen elhanyagolható. Fejlesztést az
Önkormányzat a területen nem tervez.
SWOT-analízis

ERŐSSÉGEK
•
Kitűnő fekvés – autópálya és vasút
között
•
Zöldmezős beruházási lehetőség
LEHETŐSÉGEK
•

Korszerű ipari park létrehozása

GYENGESÉGEK
•
•

Kiépítetlen infrastruktúra
Elektromos légvezetékek hálózzák be

VESZÉLYEK
•
A városban még rendelkezésre álló
szabad gazdasági területek elvonják a
keresletet – az ipari park nem népesül be
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12. jelű városrész: Ipari park II. üteme
A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, ipari parkként való hasznosítása a város
hosszútávú tervei között szerepel, az I. ütem befejezése tán. Jelenleg az Önkormányzatnak
nincs fejlesztési szándéka a területen.
SWOT-analízis
ERŐSSÉGEK
•
Kitűnő fekvés – autópálya és vasút
között
•
Beépítetlen, kötöttségektől mentes
terület
LEHETŐSÉGEK
•

GYENGESÉGEK
•

Kiépítetlen infrastruktúra

VESZÉLYEK

Korszerű ipari park létrehozása
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13. jelű városrész: Újudvar
A város egyéb belterülete, amely két kisebb ipari telephelyből és néhány tucat lakóépületből
áll. A legfőbb feladat a városrész életfeltételeinek javítása.
Települési infrastruktúra ellátottság
Szilárd utcaburkolattal részben fedett vagy egészben nem ellátott utak:
- Haladás u.
- Krisztina u.
SWOT-analízis
ERŐSSÉGEK
•

86. számú főút mentén fekszik

LEHETŐSÉGEK

GYENGESÉGEK
•
Városközponttól való távolság
•
Intézményi
ellátottság
alacsony
szintje
VESZÉLYEK
•

Várostesttől különálló terület
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4. STRATÉGIAI FEJEZET
4.1. A város hosszútávú jövőképe
A 2007-ben elkészített településfejlesztési koncepció∗ sikeres megvalósítása esetén a
különböző területeken várható hatásokat az alábbiak szerint foglalja össze:
4.1.1. A város szerepkörét érintő hatások
•

•

•

Megerősödik és területileg is bővül a város vonzásköre, hosszabb távon vissza tudja
nyerni korábbi természetes vonzáskörzetét, fel tudja vállalni a Fertő-tó keleti parti
települések kiszolgálását is.
Kistérségi központ szerepe erősödik, a kistérség többi településével való együttműködés
mind közigazgatási, gazdasági és munkaerő, mind területi-településüzemeltetési
együttműködés, valamint az intézményellátás terén is szorosabbá és eredményesebbé
válik.
A város interneten elérhető információ-szolgáltatásai révén a helyi/térségi ellátásra,
társadalomra, gazdaságra nagyobb vonzó/irányító hatást tud gyakorolni, ami a város
befolyását (és elismertségét) növeli.

4.1.2. Gazdasági hatások, tőkevonzó/fogadó hatás, foglalkoztatás növelése
•

•

•
•

•

•
•

•

∗

Fokozódik gazdasági versenyképessége, lépést tud tartani a környező (osztrák) területek
fejlettségi szintjével és versenyképességével, Pozsony-Győr-Bécs közelségéből hasznot
tud kovácsolni.
Vonzóvá válik a korszerű (környezet/bio) ipar befektetői számára, ezáltal a város
gazdasági szerkezete a magas tudásszintet igénylő munka irányába tolódik el, ahol az
egyetemre alapozott tudásbázis hasznosítható és gazdasági erővé válik.
A logisztika a kedvező közlekedésföldrajzi helyzet következtében jelentős fejlődésnek
indul, beleértve annak kiegészítő funkcióit és kapcsolódó szellemi munka vonzatait is.
Kialakul az az egyedi arculatot és termékstruktúrát képviselő kézműipari termékkör,
amely – gazdasági jelentőségén túl – a város sajátos kínálati profiljának kialakításához is
hozzájárul.
A fejlett gazdasághoz szükséges háttérszolgáltatások – szükségszerűen – megerősödnek, a
térségi gazdasági szervezettség és érdekérvényesítés szervezetei létrejönnek és
eredményesen működnek.
Az információs gazdasági szolgáltatások és e-gazdaság színvonala és tartalma jelentősen
fejlődik, használata széles körben elterjed, általánossá válik.
Fejlődik a turizmus, a város a gyógy/egészségmegőrző- és ökoturizmus egyik térségi
központjává tud válni, nemzetközi tekintetben is keresettebbé válik, a gazdaságon belül a
turisztikai bevételek mennyisége és aránya is növekszik, az idegenforgalom gazdasági
erővé válik.
A gazdaság fejlődése kapcsán növekednek az önkormányzat adóbevételei és csökkennek a
szociális segélyezési igények.

készítette VÁTERV 95 Kft.
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4.1.3. Társadalmi hatások, demográfiai helyzet javulása, magasan képzett népesség
betelepedése, környezet- és életminőség emelkedése
•

•

•

•

•

•

A munkaerő kereslet és a lakóterületi kínálat következtében megáll a népesség stagnálása,
és mivel a beköltözők zöme a fiatalabb egzisztenciateremtő korosztályból tevődik ki, az
elöregedési folyamat is lelassul, a gyermek korosztály létszáma növekedésnek indul.
A képzési rendszer a munkaerőigényhez igazodva fejlődik, új ágazatok is
megjelen(het)nek, az egyetem szerepe fokozódik, ennek megfelelően a felsőoktatás bővül,
szerepe és nemzetközi kapcsolatai is megerősödnek.
A kvalifikált népesség magasabb igényszintje és a turizmus elvárásai miatt a városi
környezet tovább javul, a felújított közterületek közösségi szerepe növekszik, kellemes
tartózkodási hellyé alakulásuk teret ad (civil) társadalmi összejövetelekre, állandósul a
szolgáltatások magas színvonala, élénkül a kulturális élet, gazdagodnak a szabadidő
eltöltés lehetőségei, az egészséges életmód – a hozzá szükséges háttér megteremtése
nyomán – széles körben elterjed.
Az igényszint a természeti környezettel szemben is emelkedik, ami – környezetbarát ipariés infrastrukturális fejlesztések esetén – a természeti értékek megőrzéséhez, általános
környezeti minőségemelkedéshez vezet.
A magasan kvalifikált munkából eredően nő a lakosság jövedelmi szintje, ennek
következtében a fizetőképesség és a helyi szolgáltatások fogyasztói háttere is bővül, ami
azok megerősödéséhez vezet, így a város népességének többi rétegét is pozitívan érinti az
általános gazdasági fejlődés.
A lokálpatriotizmus növekszik a város általános fejlődése, az értékek tudatosítása, a
büszkeségre alapot adó városkép-javítás és rehabilitáció következtében, ennek társadalmi
összetartozást erősítő pozitív hatásai érezhetővé válnak.

4.1.4. Területi- és településszerkezeti hatások, területfelértékelés
•
•

•

•

•

A befektetői tőke megjelenése következtében megnövekedő kereslet felértékeli az új
fejlesztési területek környékét is.
A beköltözés fellendíti a helyi lakáspiacot, az új lakóterületként hasznosítható területeket
felértékeli, megemeli az ingatlanok értékét, a lakáskereslet élénkítheti a rehabilitációs
folyamatokat is.
Az új beépítésekhez szükséges infrastruktúra (út és közmű) fejlesztések a nyomvonalak
által érintett többi területen is értéknövelő hatásúak, ezért azok piaci potenciálját is
emelik.
A – részben befektetői tőkéből vagy PPP konstrukcióban – megépíthető új úthálózati
elemek következtében meglevő városrészek környezeti terelése csökkenhet, ennek is
felértékelő hatása várható.
A kereslet fokozódása miatt a rekreációs hasznosításra alkalmas területek felértékelődése
várható, a már korábban tervezett sportlétesítmények megvalósítása reálissá válik.
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4.2. A jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása
A 2007-ben elkészített településfejlesztési koncepció∗ a város 15-20 évre szóló átfogó céljait,
valamint ezek elérését elősegítő középtávú céljait (7-8 évre) az alábbiak szerint határozta
meg.
4.2.1. Átfogó cél városi szinten
Az általános cél: Mosonmagyaróvár gazdaságilag-környezetileg-társadalmilag fenntartható
dinamikus fejlődésének biztosítása. Az általános cél megvalósítását elősegítő 15-20 éves
átfogó célok:
1.
2.
3.
4.

a város versenyképességének fokozása,
a gazdaság fejlesztése,
a népességmegtartó erő, illetve a népességvonzás erősítése,
a fizikai és esztétikai környezetminőség javítása.

4.2.2. Tematikus célok a városra vonatkozóan
A középtávú célok rendszerét a településfejlesztési koncepció∗ az alábbiak szerint rögzíti:
1. Mosonmagyaróvár nemzetközi versenyképesség fokozása stratégiai program
1.1. A kistérségi szerepkör megerősítése, a térségi érdek-összehangolás, szervezettség és
marketing javítása
1.2. Az információáramlás elősegítése
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
1.4. A városi vonzerő növelése
2. A gazdaság fejlesztésének lehetséges irányai
2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar
2.3. Gazdaságerősítő szervezeti és szellemi szolgáltatási háttér
2.4. A gazdaság által igényelt munkaerőképzés
3. A népességmegtartó erő, illetve a népességvonzás erősítése
3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése
4. A fizikai és esztétikai környezetminőség javítása
4.1. A környezetterhelés csökkentése – racionális infrastruktúra és területfelhasználás
4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció
4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer

∗

készítette VÁTERV 95 Kft.
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4.3. Az egyes városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás
A város egészére meghatározott célok jelentős része természetszerűleg érinti az egyes
városrészeket is. Az egyes városrészekhez kapcsolódó célok meghatározásánál ezért csupán a
legfontosabbakat, a legjellemzőbbeket emeljük ki.∗
1. jelű városrész: Óvár-Belváros
1.4. Városi vonzerő növelése
- Óvár belváros rehabilitáció folytatása és a folyamatos karbantartás
megszervezése
- Zöldfelületek revitalizációja, belvárosi „hősziget” kialakulásának mérséklése
- Belvárosi parkolási gondok enyhítése
2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar
- Gasztronómiai turizmus kínálatbővítése és színvonal emelése
- Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése,
minőségemelése
- Kulturális örökség megőrzésére alapozott kultúr- és eseményturizmus fejlesztése
3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése
- Teljes közművesítettség biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló
energiák nagyobb arányú használata
- Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása,
gépjármű forgalomcsillapítás
- Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros
szolgáltatások bővítése
4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció
- Gyalogos közterek mikroklimatikus viszonyainak alakítása, belvárosi hősziget
kialakulásának mérséklése
- Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken – gépjármű/gyalogos
forgalom elválasztására is
- Közterület-rehabilitációhoz
kapcsolódó
homlokzat
felújításoknál
az
energiahatékonyság növelése
4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása
- Védett épületek városi célú és idegenforgalmi hasznosítása, a magántulajdonúak
felújításának ösztönzése
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
- Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat
(pihenő, játszó, sport) biztosítása
2. jelű városrész: Majorok
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- Közösségi közlekedés fejlesztése, vonat-busz átszállási kapcsolatok javítása
- Újonnan
beépülő
fejlesztési
területek
tömegközlekedési
ellátásának
kialakítása/megszervezése
- Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése
3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
- Az újonnan kijelölendő lakóterületek tervszerű fejlesztése, a város
szerkezetéhez való illesztése
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
∗

A városrész integrált fejlesztésének referenciapontját jelentő célt vastag betűvel emeltük ki.
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- Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás),
minőségi fejlesztése
- Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések
támogatása
3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése
- Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros
szolgáltatások bővítése
4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció
- Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken – gépjármű/gyalogos
forgalom elválasztására is
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
- Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat
(pihenő, játszó, sport) biztosítása
3 jelű városrész: Lucsony-Károlyliget
2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar
- Termál-, gyógy- és egészségturizmus fejlesztése, termálfürdői gyógyprogram
erősítése, új fürdő építése
- Szépségturizmus fenntartása, fejlesztése
- Gasztronómiai turizmus kínálatbővítése és színvonal emelése
- Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása
3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
- Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése
4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció
- Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken – gépjármű/gyalogos
forgalom elválasztására is
- Közterület-rehabilitációhoz
kapcsolódó
homlokzat
felújításoknál
az
energiahatékonyság növelése
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
- Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi
kapcsolatainak biztosítása
4. jelű városrész: Halászi úti lakóterület – Mosoni Duna
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- A Lajta átjárhatóságának javítása, min. egy közúti és egy-két gyalogos Lajta híd
megépítése
- Közösségi közlekedés fejlesztése, vonat-busz átszállási kapcsolatok javítása, P+R
parkolórendszer kialakítása
- Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése
2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar
- Rekreációs és szabadidőipar, sportlétesítmények fejlesztése
- Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése,
minőségemelése
- Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
- Szabadidős és sportlétesítmények fejlesztése, új uszoda igény kielégítése
- Környezetvédelmi,
környezetalakítási
szemlélet
érvényre
juttatása
az
intézményhálózat fejlesztésén keresztül
3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése
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- Teljes közművesítettség biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló
energiák nagyobb arányú használata
- Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása,
gépjármű forgalomcsillapítás
- Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros
szolgáltatások bővítése
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
- Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi
kapcsolatainak biztosítása
- Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat
(pihenő, játszó, sport) biztosítása
5. jelű városrész: Városközpont
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- A Lajta átjárhatóságának javítása, min. egy közúti és egy-két gyalogos Lajta híd
megépítése
- Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése
1.4. A városi vonzerő növelése
- Városközponti lakótelep befejezése
2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar
- Termál-, gyógy- és egészségturizmus fejlesztése
- Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése,
minőségemelése
- Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása
3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
- Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
- Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás),
minőségi fejlesztése
4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció
- Városközponti lakótelep növényzeti gazdagítása és mikroklimatikus javítása:
árnyékolás, hővédelem
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
- Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi
kapcsolatainak biztosítása
- Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat
(pihenő, játszó, sport) biztosítása
6. jelű városrész: Moson
1.4. A városi vonzerő növelése
- Moson történeti városmag funkcióbővítő megújítása
2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar
- Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése,
minőségemelése, fejlesztése
- Kulturális örökség megőrzésére alapozott kultúr- és eseményturizmus
- Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása
3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
- Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése
- A városrehabilitációk keretében lehetséges lakásépítés volumenének meghatározása,
megvalósítási feltételei
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3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
- Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (közigazgatás, bölcsőde és
idősgondozás), minőségi fejlesztése
- Kulturális kínálat fejlesztése (választék, kapacitás, folyamatosság, színvonal)
- Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések
támogatása
3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése
- Teljes közművesítettség biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló
energiák nagyobb arányú használata
- Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása,
gépjármű forgalomcsillapítás
- Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros
szolgáltatások bővítése
4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció
- Moson történeti városmag rehabilitációja, az Erzsébet tér és környéke
rendezése, térfalak felújítása
- Közterület-rehabilitációhoz
kapcsolódó
homlokzat
felújításoknál
az
energiahatékonyság növelése
4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása
- Védett épületek városi célú és idegenforgalmi hasznosítása, a magántulajdonúak
felújításának ösztönzése
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
- Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi
kapcsolatainak biztosítása
- Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat
(pihenő, játszó, sport) biztosítása
7. jelű városrész: Déli iparterület
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- A belső tehermentesítő út megépítése (Fertősor, volt Megyei csatorna nyomvonala,
vasúttal párhuzamosan)
2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
- Barnamezős területek jobb kihasználása, folyamatos rehabilitációja
8. jelű városrész: Kossuth Lajos utca környéke
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- A belső tehermentesítő út megépítése (Fertősor, volt Megyei csatorna
nyomvonala, vasúttal párhuzamosan)
- Közösségi közlekedés fejlesztése, vonat-busz átszállási kapcsolatok javítása, P+R
parkolórendszer kialakítása
- Utasforgalmi szolgáltatások javítása, vasútállomás-környék rendezése, a közönséginformáció javítása
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
- Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás),
minőségi fejlesztése
- Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések
támogatása
4.1. A környezetterhelés csökkentése – racionális infrastruktúra és területfelhasználás
- Tehermentesítő út megépítése és a forgalom átterelése
91

9. jelű városrész: Ipartelepek
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- A belső tehermentesítő út megépítése (Fertősor, volt Megyei csatorna nyomvonala,
vasúttal párhuzamosan)
2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
- A tudatos befektetés-ösztönzés feltételeként további gazdasági területbiztosítás
- Csak környezetkímélő ipar betelepedésének engedélyezése
- Barnamezős területek rehabilitációja
3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
- Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése
- Lakásépítési lehetőségek felmérése, területi és infrastrukturális hátterének
biztosíthatósága
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
- Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás),
minőségi fejlesztése
- Kulturális kínálat fejlesztése (választék, kapacitás, folyamatosság, színvonal)
- Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések
támogatása
4.1. A környezetterhelés csökkentése – racionális infrastruktúra és területfelhasználás
- Barátság úti ipari parkba csak (lakó) környezetet nem terhelő profilok
telepíthetősége
- Tehermentesítő út megépítése és a forgalom átterelése
4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása
- Védett épületek városi célú és idegenforgalmi hasznosítása, a magántulajdonúak
felújításának ösztönzése
10. jelű városrész: MOFÉM – Lajta lakókert
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- A Lajta átjárhatóságának javítása, min. egy közúti és egy-két gyalogos Lajta híd
megépítése
- Újonnan
beépülő
fejlesztési
területek
tömegközlekedési
ellátásának
kialakítása/megszervezése
- Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése
2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
- Barnamezős területek rehabilitációja (MOFÉM)
3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
- Tartalék lakóterületek kijelölése
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
- Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás),
minőségi fejlesztése
- Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések
támogatása
4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció
- Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken – gépjármű/gyalogos
forgalom elválasztására is
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
- Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi
kapcsolatainak biztosítása

92

11. jelű városrész: Ipari park I. ütem
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- Új gazdasági területek (M1 és vasút között) gerincútjának kiépítése
2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
- A tudatos befektetés-ösztönzés feltételeként további gazdasági területbiztosítás
- Az ipari park gazdasági/szellemi szolgáltatásainak bővítése, inkubátorház
létrehozása, KKV-k támogatása
12. jelű városrész: Ipari park II. ütem
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
- Új gazdasági területek (M1 és vasút között) gerincútjának kiépítése
2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
- A tudatos befektetés-ösztönzés feltételeként további gazdasági területbiztosítás
13. jelű városrész: Újudvar
2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
- Barnamezős területek jobb kihasználása, folyamatos rehabilitációja
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
- Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása
3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése
- Teljes közmű biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló energiák
nagyobb arányú használata
- Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása,
gépjármű forgalomcsillapítás
- Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros
szolgáltatások bővítése
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4.4. A stratégia koherenciája, konzisztenciája
Illeszkedés
Mosonmagyaróvár településfejlesztési koncepciójának aktualizálását 2007. júliusában
készítette el a Váterv 95 Kft., és azt az Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. …………….án jóváhagyta. A fejlesztési koncepció önkormányzati elfogadását követően el kell készíteni
az új településrendezési terveket:
- a településszerkezeti tervet,
- a szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot.
Jelen Integrált Városfejlesztési Stratégia teljes mértékben összhangban van az aktualizált
településfejlesztési koncepcióval. A településrendezési tervekkel való összhangot ezen tervek
kidolgozása során lehet és kell biztosítani.
A célrendszer koherenciája
A 4.2. pontban bemutatott célrendszer városrészekre történt lebontása igazolja, hogy az egyes
városrészek fejlesztése – ezen belül egyes domináns funkciók bővítése – összhangban van a
város stratégiai céljaival. A városközponti területek, lakóterületek, gazdasági területek,
rekreációs célú területek fejlesztése összvárosi szinten harmonikus, kiegyensúlyozott
fejlődéshez vezet. A szomszédos városrészek meghatározott céljai illeszkednek egymáshoz,
és a célok nem eredményezik zárványok kialakulását. A Mosoni belváros funkcióbővítő
rehabilitációja a város régóta dédelgetett célkitűzése, amely a magyaróvári történelmi
központtal egészséges feladatmegosztásban láthatja el feladatát.
Környezeti állapot
Az egyes városrészekre kitűzött célok közvetlen, vagy közvetett módon javulást
eredményeznek a környezet állapotában. Egyes városrészek fejlesztése esetén – iparterületek
– várható a környezeti terhelés növekedése, ezért ezek megvalósítása során a
környezetvédelem kérdéskörét kiemelten kell kezelni. (Ezek a feladatok szerepelnek az
érintett városrészek fejlesztésének célrendszerében.) Hasonló a helyzet egyes
közlekedésfejlesztési beavatkozások esetén is, amelyek több városrészt is érinthetnek (pl.
tehermentesítő út).
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