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1. Előzmények, feladatleírás 

 
Tervi előzmények: 

 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő Testülete településrendezési tervének 
módosítását határozta el. A településrendezési tervek módosításának partnerségi szabályait a 
31/2012 (VI.28.) önkormányzati rendeletében rögzítette.  
 

1.1 Tervezett módosítás 

Mosonmagyaróvár földrajzi fekvéséből adódóan, továbbá a közlekedési infrastruktúra és a 
meglévő területfelhasználások miatt - lakófunkció céljára - csak északkeleti irányban tud 
terjeszkedni.  
2004-ben indult el az Akadémia-dűlő I. ütem (Duna-lakópark) kialakítása családi házas 
beépítésekkel. Ez a tömb külterületekkel körülvett, a város szövetétől elkülönülő nyúlványként 
jelent meg. Ennek mielőbbi integrálására a településszerkezeti tervben már akkor kijelölésre 
kerültek a lakópark és a Halászi felé vezető országos mellékút közötti lakó és intézményi 
fejlesztési területek. 
 

 
 
 
A halászi út északi oldalán, a Gyöngyös lakótelep folytatásában található egy közel 12 hektáros 
tömb, melyre nincs hatályos szabályozási terv.  
A módosítással érintett területen a hatályos településszerkezeti tervben vegyes intézményi, illetve 
településközponti építési övezet van kijelölve. A módosítással érintett terület beépítésre szánt 
besorolású. Szabályozási terv készítésére, társasházak, üzletek építésére alkalmas telkek 
kialakítására 2008-2010 között volt próbálkozás, de a rendezetlen tulajdonviszonyok illetve a 
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nem megfelelő színvonalú szabályozási tervek (a Képviselő-testület nem hagyta jóvá, 
áttervezésre javasolta) miatt ez végérvényesen kifulladt. 
A terület jelenleg 21 darab, szántó művelésű külterületi ingatlanból áll. A tulajdonviszonyok 
azóta koncentrálódtak és a közös szándék alapján egy beruházói csoport elvégezné a terület 
fejlesztését, jellemzően családi házak, kisebb, 4-6 lakásos társas házak építésére alkalmas telkek 
kialakítását. Ennek első lépcsője a szabályozási terv készítése. 
A terület fejlesztése nem ellentétes az önkormányzat korábban megfogalmazott szándékával, a 
tömb a már beépített terület szerves folytatását képezi a lehetséges terjeszkedés irányában. A 
Képviselő-testület a 190/2018.(IX.20.) Kt. határozatában hozzájárult a tervezés elindításához, a 
teljes véleményezési eljárás lefolytatásához. 
 
A területfelhasználás kérelmezett változtatását az önkormányzat az alábbiak miatt támogatja:  
Az elmúlt években a beruházók minden olyan nagyméretű, hatályos szabályozással bíró, de 
másfél évtizedig parlagon heverő ingatlant felvásároltak, amire társasházat lehetett építeni. A 
jelenleg is építés alatt állókkal a lakásállomány a városban 1200 darabbal bővül. 
Atelepülésrendezési tervek utóbbi módosításai során, több helyszínen mintegy 8 hektár terület 
lett kijelölve társasházak építésére (kisvárosi lakó építési övezet), ebből 5 hektár önkormányzati 
tulajdon. Ez további, akár 8-900 lakást is jelenthet. Tekintettel a társasház építési láz 
prognosztizált lecsengésére (kedvezményes áfakulcs megszűnése, piac telítődése), felesleges és 
indokolatlan további, nagyságrendileg ugyanekkora, koncentrált terület kijelölése. Ezen a 
területen városi jelentőségű intézményi funkcióra nincs szükség, továbbá az önkormányzatnak 
nincs tulajdonrésze a tömbben. A kereskedelmi létesítmények a város nyugati kapujában 
koncentrálódtak. 
A város területén elfogytak az üres, családi ház építésére alkalmas telkek. A Dunalakópark I. és 
II. üteme is betelt. Igény és kereslet viszont van ezekre. Építési telek hiányában a nagyobb méretű 
családi házas telkek magánúttal történő megosztása kezd nem kívánatos méreteket ölteni. Ez 
felrúgja a kialakult, hagyományos telekstruktúrát és túlzott sűrűsödéshez vezet. 
 

 
Ortofotó 2011 

1.2 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ  
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Lezajlott Mosonmagyaróvár város településrendezési terv módosításának előzetes tájékoztatási 
szakasza. A dokumentációval kapcsolatban a tervezés előzetes tájékoztatási szakaszában az 
érintett államigazgatási szervek megadták állásfoglalásukat és a terv elkészítésénél figyelembe 
veendő szempontjaikat.  
Szomszédos önkormányzatok: 

Máriakálnok, Mosonszolnok, Halászi, Bezenye községek nem emelnek kifogást a tervezett 
módosítás ellen. Kimle, Károlyháza, Mosonudvar nem emelnek kifogást a tervezett módosítás 
ellen és nem vesznek részt az egyeztetés további folyamatában 
Előzetes vélemények 

 Államigazgatási szervek, önkormányzatok Vélemény 
 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet, Állami Főépítész  

Nem emel kifogást a tervezett módosítás ellen 

2. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság A tervezett módosítás vízgazdálkodási érdeket nem 
sért, hozzájárul a módosításhoz. 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály, 
Természetvédelmi Osztály 

 
Nem emel kifogást a tervezett módosítás ellen 

4. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 
Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Erdészeti Osztály 

 
Nem emel kifogást a tervezett módosítás ellen 

5. Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
 

A tervezett módosítás védett területet nem érint, 
védett értéket nem veszélyeztet, eltérő véleményt 
nem fogalmaz meg. 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 
Nem emel kifogást a tervezett módosítás ellen 

7. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály 

 
Hozzájárul a tervezett módosításokhoz 

8. Honvédelmi Minisztérium  
Hatósági Hivatal  

Az eljárásban nem kíván részt venni. 

9. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 

 
Hozzájárul a tervezett módosításokhoz 

10. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály 

 

11. Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei 
Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

12. Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály  

A tervezett módosítást csak úgy tudja ellllfogadni és 
támogatni, amennyiben az ütemezetten valósul meg. 

13. Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

 

14. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály, Bányászati Osztály 

A módosítás ásványvagyon-védelmi érdekeket nem 
sért, a további eljárásban nem kíván részt venni. 

15. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  Nem emel kifogást a tervezett módosítás ellen 
16. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati 

Hivatal 
Nem emel kifogást 



 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                                                      JÓVÁHAYGOTT  DOKUMENTÁCIÓ 

 

 13

 

Véleményezési szakasz 

 Államigazgatási szervek, önkormányzatok Vélemény 
 

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet, Állami Főépítész  

Véleményében kéri a Halászi út melletti építési 
helyet a Zöldike utca menti beépítések vonalához 
iagzítsuk. 
Szükséges a tervezett gyalogutak szabályozási terv 
szerinti jelölése. 

 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Hozzájárul a tervezett módosításhoz 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály, 
Természetvédelmi Osztály 

Nem emel kifogáat 

 Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 
Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Erdészeti Osztály 

Nem emel kifogáat 

 Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Eltérő véleményt nem fogalmaz meg 

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Nem emel kifogáat 

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály 

Hozzájárul a tervezett módosításhoz. 

 Honvédelmi Minisztérium  
Hatósági Hivatal  

 

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 

Véleményében kéri a tervezett utak szélességénél 
az OTÉK előírásainak betartását. 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály 

 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei 
Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály  

Nem emel kifogáat 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Nem emel kifogáat 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály, Bányászati Osztály 

 

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  Nem emel kifogást a tervezett módosítás ellen 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati 

Hivatal 
 

Eltérő véleményt fogalmazott meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész: 
- Véleményében kéri, hogy a hatályos tervben szereplő intézményi és településközponti 

fejlsztési területek pótlásáról az önkormányzat gondoskodjon. 
- Véleményében kéri a Halászi út melletti építési helyet a Zöldike utca menti beépítések 

vonalához iagzítsuk. 
- Szükséges a tervezett gyalogutak szabályozási terv szerinti jelölése. 
Mosonszolnok, Bezenye, Máriakálnok, Halászi községek nem emelnek kifogáat a tervezett 
módosítások ellen. 
A Képviselő Testület a 200/2019 (VIII.15.) Kt határozatával lezárta a véleményezési szakaszt. 
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2. Területrendezési összefüggések 

Országos Területrendezési Terv 
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket 
érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak A területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló törvény 19/A. §-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelniük a 
magasabb szintű terv célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy a 
települési szintű terveknek meg kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a 
területrendezési tervnek.  
 
Mosonmagyaróvár térségét érintő vonalas elemek:  
 

- Gyorsforgalmi út, meglévő ( )  
- Gyorsforgalmi út tervezett ( )  
- Főút ( ) 

- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya ( ) 
 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 
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Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2005-ben a közgyűlés a területrendezési 
szabályzatról szóló 10/2005. (VI. 24.) sz. rendeletével, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. 
határozatával hagyta jóvá. 2010-ben a rendelet a 12/2010. (IX. 17.) számú rendelettel 
módosításra került, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozat helyébe a 190/2010. (IX. 17.) KH 
határozat lépett. A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv 
megyére vonatkozó térszerkezeti és övezeti besorolásait. 
 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
Kivonat a Térségi szerkezeti tervből 

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Mosonmagyaróvár 
város közigazgatási területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
- városias térség 
- hagyományosan vidéki települési térség 
- külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség  
 
Vonalas létesítmények, melyek érintik a várost, illetve annak környékét: 
- nagysebességű vasútvonal (piros-fekete) 
- gyorsforgalmi út (dupla piros) 
- térségi kerékpárút hálózat eleme (lila) 
- nemzetközi szénhidrogén szállító vezeték (barna) 
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme (lila) 
 

A megyei terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok: 
 
- a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfel-használási 
egység nem jelölhető ki; 
- a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik 
terület-felhasználási egységbe sorolható; 
- a városias települési térség bármilyen települési terület-felhasználási egységbe sorolható 
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A megyei tervi övezetek közül az alábbiak érintik Mosnmagyaróvár város területét: 
 
- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
- Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
- Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezet  
- Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
- Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete 
- Térségi komplex táj rehabilitációt igénylő terület övezete 
- Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
- Világörökség várományos terület övezete 
- Történeti települési terület övezete  
- Széleróziónak kitett terület övezete 
- Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 
A megyei tervi övezetek közül a módosítással érintett területet az alábbi övezetek érintik: 
 
- Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete (teljes közigazgatási területe lefedi) 
- Világörökség várományos terület övezete (teljes közigazgatási területe lefedi) 
- Történeti települési terület övezete (teljes közigazgatási területe lefedi) 
- Széleróziónak kitett terület övezete (teljes közigazgatási területe lefedi) 
 
 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezet
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Térségi komplex táj rehabilitációt igénylő terület övezete 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Világörökség várományos terület övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Történeti települési terület övezete  
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Széleróziónak kitett terület övezete 

 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
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3. Településrendezési összefüggések 

Területfelhasználás: 
A hatályos településszerkezeti terv településközpont vegyes és intézményi vegyes felhasználásba 
sorolja a módosításal érintett területet. 
A településrendezési terv módosítása után a fejlesztéssel érintett területek kertvárosi lakó, 
kisvárosi lakó, intézményi vegyes és zöldterület területfelhasználásba kerülnek. A kertvárosi lakó 
területeket, a fejlesztéssel érintett terület észeki oldalán jelöltük ki a meglévő Gyöngyö lakótelep 
folytatásában. A kertvárosi lakóterületként kijelölt területrész közvetlenül csatlakozik a fejlsztési 
területet északról határoló zöldterülethez. A módosítással érintett terület déli oldalán, a Halászi út 
mellett jelöltük ki az intenzívebb beépítésű kisvárosi lakóterületet, melyen kisebb 4-6 lakásoso 
társasházak kerülhetnek majd elhelyezésre.  
A módosítással érintett terület keleti oldalán fut az egész Duna-lakóparkot feltáró gyűjtőút. Az 
intézményi vegyes területfelhasználású területet a gyüjtőút mellett jelöltük ki, itt helyt kaphatnak 
a terület alapfokú ellátását biztosító létesítmények. A fejlesztéssel érintett terület északkeleti 
oldalán zöldterületet jelültünk ki, ahol park, játszótér, sportpályák kialakítására nyílik lehetőség. 
A tervezett zöldfelült mérete megfelelő, hogy a fejlesztéssel éruintett terület lakóit kiszolgálja. 
A tervezett területfelhasználás illeszkedik a város kialakult szerkezetéhez. 
 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
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Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 

 
 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII. tv.) előírja, 
hogy az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének aktivitás értéke nem csökkenhet. 
Jelen településrendezési terv módosításjor nem történik új beépítésre szánt terület kijelölés, 
ezért nincs szükség biológiai aktivitás érték számításra. 
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TERÜLETI MUTATÓ    (Jelenlegi módosítással érintett terület 12,3 ha) 

A változó felhasználású területek mutatóit kékkel jelöltük 

L LAKÓTERÜLET  ha  % L LAKÓTERÜLET  ha % 

LN nagyvárosias  28,4 0,34 LN nagyvárosias  28,40 0,34 

LK kisvárosias 115,1361 1,35 LK kisvárosias 120,3461 1,44 

LKE kertvárosias 565,55 6,75 LKE kertvárosias 568,01 6,78 

V VEGYES TERÜLET     V VEGYES TERÜLET     

VT településközponti 67,5159 0,81 VT településközponti 67,52 0,81 

VI intézményi 131,203 1,57 VI intézményi 132,10 1,58 

G GAZDASÁGI TERÜLET     G GAZDASÁGI TERÜLET     

GK kereskedelmi, szolgáltató 224,848 2,69 GK kereskedelmi, szolgáltató 224,85 2,69 

GE egyéb ipari 309,07 3,69 GE egyéb ipari 309,07 3,69 

Ü ÜDÜLŐTERÜLET     Ü ÜDÜLŐTERÜLET     

ÜÜ üdülőházas 45,18 0,54 ÜÜ üdülőházas 45,18 0,54 

ÜH hétvégi házas 20,32 0,24 ÜH hétvégi házas 20,32 0,24 

K KÜLÖNLEGES TERÜLET     K KÜLÖNLEGES 
TERÜLET     

KR rögzített funkciójú 135,74 1,63 KR rögzített funkciójú 134,83 1,63 

KH hulladék elhelyezési és kezelési 102,16 1,22 KH 
hulladék elhelyezési és 
kezelési 

102,16 1,22 

KB bányászati célokat szolgáló 100,01 1,19 KB bányászati célokat szolgáló 100,01 1,19 

KM mezőgazdasági üzemi 68,25 0,82 GM mezőgazdasági üzemi 68,25 0,82 

K KÖZLEKEDÉSI ÉS 
KÖZM ŰTERÜLET 

    K KÖZLEKEDÉSI ÉS 
KÖZM ŰTERÜLET 

    

KÖ általános közúti  306,113 3,66 KÖ általános közúti  308,41 3,67 

KÖV vasúti 49,9617 0,60 KÖV vasúti 49,96 0,60 

Z ZÖLDTERÜLET 65,2094 0,78 Z ZÖLDTERÜLET 66,15 0,79 

E ERDŐTERÜLET 1823,04 21,77 E ERDŐTERÜLET 1823,27 21,77 

M MEZŐGAZDASÁGI 
TERÜLET 

    M MEZŐGAZDASÁGI 
TERÜLET 

    

MKE kertes 211,52 2,53 MKE kertes 211,52 2,53 

MÁ általános extenzív 3189,74 38,09 MÁ általános extenzív 3177,44 37,94 

MK korlátozott funkciójú 519,57 6,20 MK korlátozott funkciójú 519,57 6,20 

V 
VÍZGAZDÁLKODÁSI 
TERÜLET 

296,95 3,55 V 
VÍZGAZDÁLKODÁSI 
TERÜLET 

296,95 3,55 

    8373,72 100,00     8373,72 100,00 
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Szabályozási terv és építési előírások 
 
A módosítással érintett területre hatályos szabályozási terv jelenleg nincs, a hatályos szabályozási 
terv a fejlesztési terület változtatási tilalom alá sorolja.  

 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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A módosítással érintett terület közlekedési feltárását, a Gyöngyös lakótelepen meglévő lakóutcák 
(Gyöngyös utca, Fülemüle utca) folytatásában kialakítható lakóutcák jelentik. Ezek az utcák 
kiköthetők a Duna lakópark felé vezetett gyűjtő útra, biztosítva ezzel a későbbi keleti irányú 
fejlesztések közlekedési feltárhatóságának folytonosságát is. 
A Duna lakópark felé vezető gyűjtő út (0334/96 hrsz) és a Halászi út kereszteződése, a Duna 
lakópark felé irányuló megnövekedett forgalom miatt jelenlegi kiépítettségében nem megfelelő, 
balesetveszélyes. A szabályozási terv biztosítja a helyet egy később kialakítható körforgalmi 
csomópont számára. 
 

 
 
A város és a fejlesztők elképzelése egyezett abban, hogy a kertvárosi intenzitású területeket a 
fejlesztéssel érintett terület északi oldalán szabályozzuk, kapcsolódva a Gyöngyös lakótelep 
hasonló felhasználású kertvárosias lakóterületeihez, továbbá a fejlesztési területet északról 
határoló zöldterülethez is. A zöldterület, a módosítással érintett területen, több helyen is vezetett 
gyalogos forgalmú utakról lesz közvetlenül elérhető 
A nagyobb intenzitású kisvárosias karakterű lekóterületeket a Halászi út, illetve a Sólyom utca 
mellé jelöltük ki. 
A fejelsztéssel érintett terület nagyságára (12 hektár) tekintettel több gyalogos utat is jelöltünk ki, 
melyek biztosíthatják a gyalogos közlekedés biztonságos feltételeit, továbbá hozáájárulnak ahhoz 
is, hogy a területet ütemezetten, kisebb tömbönként lehessen felhasználni. 
Gyalogos sávot szabályoztunk továbbá a Halászi felé vezető út északi oldalára a tervezési terület 
hosszában, annak érdekében, hogy a terület beépítése után, a Halászi út ezen szakaszának 
belterületi kiépítettségéhez szükséges terület rendelkezésre álljon.  
A szabályozási terven biztosítottuk a Halászi út és a Duna lakópark felé vezető 0334/96 hrsz-ú 
gyűjtőút kereszteződéséhez tervezett körforgalom számára szükséges területet. 
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A kertvárosi lakóterület övezetének építési előírásai: 
 
Építési övezet LKE kertvárosi intenzitású lakó építési 

övezet 
 

Építési övezet karaktere CS családi házas karakter övezete 
 

Beépítési mód:  
 

5 szabadonálló  

Legkisebb építési telek nagysága 3 500 m2 
 

Megengedett legnagyobb beépítettség 5 30% 
 

Megengedett legnagyobb építmény magasság 3 4,5m 
 

 
 
A kisvárosi lakóterület övezetének építési előírásai: 
 
Építési övezet LK kisvárosi intenzitású lakó építési 

övezet 
 

Építési övezet karaktere TE telepszerű karakterű építési övezet 
 

Beépítési mód:  
 

5 szabadonálló  

Legkisebb építési telek nagysága 7 1500 m2 
 

Megengedett legnagyobb beépítettség 6 40% 
 

Megengedett legnagyobb építmény magasság 5 7,5 m 
 

 
 

Az intézményi vegyes területet övezetének építési előírásai: 
 
Építési övezet VI intézményi vegyes 

 
Építési övezet karaktere TE telepszerű karakterű építési övezet 

 
Beépítési mód:  
 

5 szabadonálló 
 

Legkisebb építési telek nagysága 8 3000m2 
 

Megengedett legnagyobb beépítettség 6 40% 
 

Megengedett legnagyobb építmény magasság 4 6,5m 
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Az elsőrendű közpark övezetének előírásai: 

Területén elhelyezhetők: 
 

- a pihenés és testedzés építményei (sétaút, 
pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér), 

- a vendéglátás építményei (szálláshelyek 
kivételével), 

- az ismeretterjesztés építményei, a terület 
fenntartását szolgáló épület. 

 
Az övezetben a megengedett legnagyobb 
beépítettség 

3% 

A zöldfelület legkisebb aránya  70%. 

Egyéb - a közhasználat elől elzárt terület nem haladhatja 
meg a 10 %-ot. 

- önálló építményt igénylő reklámok nem 
helyezhetők el. 
 

Parkolás - a szükséges parkolóhelyek számát az OTÉK 4. 
sz. melléklete szerint kell biztosítani. 

 
Megengedett legnagyobb építmény magasság 6,0m 

 
 
 
 

4. Zöldfelületek,  

A módosítással érintett területen zöldterületeket jelöltünk ki a Duna lakópark felé vezető gyüjtőút 
nyugati oldala mentén. A tervezett zöldterület nagysága 6000 m2, mely alkalmas a pihenés és 
testedzés építményeinek (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, park) kialakítására. 
A tervezett zöldterületeken, illetve a kisvárosi lakóterületek zöldfelületein javasoljuk 
egybefüggő, közhasználatú zöldfelületek kialakítását. 
A kedvező utcakép, településkép kialakulása érdekében javasoljuk, hogy az előkert, nevének 
megfelelően kertként legyen kialakítva, növényekkel beültetve, ezért ne lehessen az előkertben 
parkolókat építeni. 
Javasoljuk sz intenzív beépítésű, kisvárosias lakótelkeken a lehető legkedvezőbb lakókörnyezet 
kialakításának biztosítását az alábbiak szerint: 

- A kötelezően kialakítandó zöldfelület számára összefüggő területet kelljen biztosítani, 
lakásonként legalább 25m2-nyi területmértékben. 

- A megváltozó klimatikus viszonyok – egyre melegebb nyarak- miatt rendkívül fontos, 
hogy a lakások ablakai alatt közvetlenül ne legyen burkolat, hogy a besugárzás 
megszűnésével a zöldfelületekből felszálló üde levegővel lehessen a lakások levegőjét 
felfrissíteni, s ne a burkolatról kisugárzó hővel terheljük az amúgy is meleg lakásokat. 
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5.  örökségvédelem 

A tervezési területen régészeti lelőhely, védendő érték nincs, a tervezett módosítások nincsenek 
hatással az épített és régészeti örökségre.  
 

 
Kivonat a hatályos objektumvédelmi és műemlékvédelmi területek tervlapjából 

 

 
Kivonat a hatályos városszerkezet védelmi területek tervlapjából 

 

 
Kivonat a hatályos régészet védelmi területek tervlapjából 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 
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Kivonat a hatályos műemléki jelentőségű területek tervlapjából 

 

 
Kivonat a hatályos világörökség várományos területek tervlapjából 

 

 
Kivonat a hatályos helyi településképvédelmi területek tervlapjából 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 
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6. Természetvédelem 

A módosítással érintett területet az országos ökológiai hálózat nem érinti, helyi természetvédelmi 
terület sincs kijelölve, a módosítás nincs hatással a természetvédelmi értékekre. 
 

 
Kivonat a hatályos terv országos táj és természetvédelmi előírások tervlapjából 

 

 
Kivonat a hatályos terv helyi táj és természetvédelmi előírások tervlapjából 

 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 
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Kivonat a hatályos terv tájképvédelem tervlapjából 

 
7. környezetvédelem 

A módosítással érinetett területet nem érinti környezetvédelmi korlátozás. 
 

 
Kivonat a hatályos terv környezetvédelmi korlátozással érintett területek tervlapjából 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 
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8. Közlekedés 

Előzmények 
 
Jelen rendezési tervi módosítás közlekedési munkarészének alapját a ma hatályos Győr-Moson-
Sopron megyei területrendezési terv és a Mosonmagyaróvár településrendezési terv közlekedési 
munkarésze képezi. Mosonmagyaróvár város képviselő-testülete befogadta és támogatja a 
lakóterületet fejlesztésre irányuló kezdeményezést és erről határozatot hozott. Ennek érdekében 
módosítja településrendezési tervét. A módosítás célja: szabályozási terv készítése a Sólyom 
utca-Erzsébet királyné utca-1401. jelű Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút és az Attila 
utcai erdőterület által határolt tömbre.    
 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése: 
 
A módosítással érintett terület a Mosonmagyaróvár és Halászi közötti területen, a 
Mosonmagyaróvár belterületéhez kapcsolódó, Sólyom utca-Erzsébet királyné utca-1401. jelű 
Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút és az Attila utcai erdőterület által határolt 
négyszögben van. A tervezéssel érintett terület, a „Gyöngyös lakótelep” mellett, a ma 
„alulhasznosított”, mezőgazdasági hasznosítású területen található. A területet határolja: 

− A DK-i oldalon az 1401. jelű Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút, összekötőút 
rangú út, a Halászi út. Az út érintett szakasza az Erzsébet királyné úti csatlakozás, 
36+565 kmsz és a Sólyom utcai útcsatlakozás, a 36+890 kmsz közötti van, 325 méter 
hosszban. Az út érintett szakasza külterületi kiépítésű. A lakott terület kezdete- vége 
táblák a Sólyom utcai útcsatlakozástól 45 méterre, a 36+845 kmsz-ben található. Az 
összekötő út szelvényezés szerinti bal oldalán /a DK-i oldalon/ a tervezési területtel 
ellentétes oldalon/ húzódik a Mosonmagyaróvár-Halászi közötti kerékpárút, 
mely”országos kerékpárút törzshálózati eleme”-ként nyilvántartott Győr-
Mosonmagyaróvár közötti „Szigetközi kerékpárút”-nak, illetve az EuroVelo 6, Duna 
menti nemzetközi kerékpárútnak is része. Szintén a szelvényezés szerinti 
baloldalon, már külterületi szakaszon a Sólyom utcától 70 méterre, a 36+820 
kmsz-nél ágazik ki az üzemanyagtöltő állomás kicsatlakozása, melyből a 
forgalom a 36+765 kmsz-nél csatlakozik vissza. 

− A DNy-i oldalon a Sólyom utca. Ez az utca a hatályos településrendezési terv szerint 
gyűjtőúti rangú út, melyen helyi érdekeltségű, független pályás, kétirányú forgalmú 
tervezett kerékpárút került kijelölésre. Az út ma az 1401. jelű összekötőút települési 
átkelési szakaszától, a Halászi úttól a gyűjtőúti rangú Várallyai György útig tart. 
Folytatásában ehhez kapcsolódik a Duna lakóparkot feltáró Attila utca. Ennek az útnak 
az ezt követő szakasza előbb kavicsolt, majd burkolatlan mezőgazdasági útként éri el a 
„Tangazdasági terület” fő feltáró útját a Háromtölgy utcát. Az út tervezéssel érintett 
szakaszán, a DNy-i oldalán lakóingatlanokat szolgál ki, míg az átellenes oldalon 
szántóterület található. Az út összegyűjti a DNy-i irányból merőlegesen becsatlakozó 
lakóutcák: Gyöngyös utca, Fülemüle utca, Zöldike utca lakóutcák forgalmát. 

− Az ÉNy-i oldalon a Sólyom utcától az Erzsébet királyné útjáig az Attila utca DK-i 
oldalához kapcsolódó erdő határolja. 

− Az ÉK-i oldalon az Erzsébet királyné útja, mely a hatályos településrendezési terv 
meghatározása szerint önkormányzati főút. Ez az út az 1401. jelű összekötőútból ágazik 
ki, elhelyezkedését tekintve külterületen a 36+565 kmsz-nél, kialakítását tekintve 
egyszerű, osztályozó nélküli útcsatlakozásként és ez az út kapcsolja a Duna lakóparkot az 
országos és a városi közúthálózathoz. Az út kiépítettsége a tervezéssel érintett szakaszon 
külterületi jellegű.  

A szomszédos lakóterület teljes közművi ellátását biztosító vezetékek a Sólyom utcába 
csatlakozó meglévő lakóutcák közterületén kerültek elhelyezésre.  
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A jelen módosítással érintett lakóterület fejlesztési területen a lakótelkek közúti feltárása – a jelen 
tervi elhatározás szerint – a Sólyom utcát az Erzsébet királyné utcával összekötő, a meglévő 
lakóutcák folytatásában kialakítandó lakóutcákkal történik majd. 
 
Rendezési tervi állapot: 
 
A jelen tervezési területet határoló közutak közül: 

− a Halászi utat /1401. jelű országos mellékút/ saját vonalán meglévő, megmaradó 
szabályozási szélességgel országos mellékútnak jelöli, 

− a Sólyom utcát gyűjtőúti rangú útnak jelöli és az út közterületére melyen helyi 
érdekeltségű pályás, kerékpárutat jelöl, 

− az Erzsébet királyné útját a már kialakított területén települési főútként veszi figyelembe. 
 
A módosítás célja: 
 
A módosítás célja: lehetőséget biztosítani a település beépítési karakterébe illeszkedő kertvárosi 
és kisvárosi lakóterületek kialakítására.  
Külső közlekedési kapcsolatok 
Jelen településrendezési terv készítése során a hatályos településrendezési tervben szereplő külső 
közlekedési kapcsolatokon, a közlekedés-hálózati illeszkedésen nem szükséges változtatni. A 
tervezési terület külső, térségi kapcsolatait a határoló az 1401. jelű országos mellékút, a Halászi 
út biztosítja. A városi szintű kapcsolatait, a területet szintén határoló, meglévő gyűjtőút a Sólyom 
utca és a települési főúti rangú Erzsébet királyné út biztosítják. Ezenkívül a területet határoló 
Sólyom utcába a tervezési terület ÉNy-i sarkánál csatlakozik a gyűjtőúti rangú Várallyai György 
utca, mely ma helyi tömegközlekedési útvonal is. 
A Halászi út a város centruma felé, illetve Halászi és a Szigetköz többi települése felé ad 
közvetlen közúti kapcsolatot. 
Az Erzsébet királyné útja az 1401. jelű Halásziba vezető út és Duna lakópark között biztosít 
közvetlen közúti kapcsolatot. 
A Sólyom utca egy olyan tervezett útvonalegyüttes része, mely a Kálnoki utcától indul, amelyen 
keresztül már ma is közvetlenül a Városközpontba lehet jutni. Felfűzi a Gyöngyös lakótelepet, 
keresztezi az 1401. jelű Halásziba vezető utat, felfűzi a jelen tervezési területet, az Attila utcai 
csatlakozással a Duna lakóparkot. A Majorok területéhez a Várallyai György és a Háromtölgy 
utcákkal kapcsolódik és ez utóbbi a „Tangin” keresztül köt ki a Dunakiliti, Rajka felé kapcsolatot 
adó 1408. jelű Feketeerdei útra. 
A tervezett lakóterület gyűjtőúti és lakóutcai hálózati kapcsolatait a meglévő települési 
utcahálózat adja, amelybe a tervezett, új kiszolgáló úti szakaszok szervesen kapcsolódnak, hiszen 
azok javaslataink szerint a meglévő lakóutcák egyszerű lineáris kiterjesztésével alakulnak ki. 
 
Belső, feltáró utcahálózat 
A tervezéssel érintett területet feltáró tervezett utcahálózati rendszer kiszolgáló utakból és 
gyalogos utakból áll. A területet egy klasszikus bordás utcahálózati rendszer tárja fel, melyben a 
K-ről és Ny-ról határoló gyűjtő és városi forgalmi utakat a határoló összekötőúttal párhuzamosan 
vezetett tervezett lakóutcák /bordák/ kötik össze. Ez egy jól áttekinthető, gazdaságos, 
biztonságos, megvalósítás szempontjából jól ütemezhető, az átmenő forgalom számára nem 
kedvező utcahálózatot eredményez. Mindezeken túl a tervezett beépítés alkalmazkodik a már 
kialakult Gyöngyös utca, Fülemüle utca, Zöldike utcai beépítéshez, mivel az új lakóterület az 
ezen utcák menti lakóterület K-i irányú egyszerű, lineáris kiterjesztésével jöhet létre. 
A lakóterület kiterjesztésével a Halászi utat kísérő járdarendszer is tovább vezethető, így a 
Halászi út belterületi kiépítettsége is tovább vezethető első ütemben legalább az Erzsébet királyné 
útjáig. 
A tervezési területet határoló meglévő utakról – országos mellékút, gyűjtőút kerékpárúttal, városi 
forgalmi út – telekkiszolgálással nem számoltunk. 
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Hatása a belső közúti hálózatra: 
 
Jelen módosítás során a tervezett lakóterület kiszolgálására tervezett lakóutcák a meglévő 
lakóutcák északkeleti irányú folytatásában alakulnak ki. A kialakuló új utcák rendszere nem 
változtat a már kialakult közlekedéshálózati rendszeren, alkalmazkodik a mai hálózathoz és 
közlekedési szokásokhoz. 
Miután az új utcahálózati rendszer szervesen illeszkedni fog a település meglévő, bordás 
utcahálózati rendszeréhez, ez nagyban megkönnyíti, egyszerűsíti a tervezési területtel 
szomszédos már kialakult lakóterületi egység közúti kapcsolatát, az új lakóterület használatát. 
Megállapítható, hogy a tervezett kiszolgáló utcahálózaton nem alakul ki átmenő forgalom, ott 
csupán a lakóterületi célforgalommal kell számolni. 
 
Forgalmi vizsgálat és forgalmi értékelés 
 
A jelen módosítással érintett területegység esetében a forgalmi tervezésnél meghatározó elem az 
1401. jelű Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút, összekötő út módosítással érintett 
szakasza. 
Az e-ÚT 02.01.41. „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei” elnevezésű 
útügyi műszaki előírás meghatározza a település forgalmi vizsgálatára vonatkozó tartalmi 
előírásokat. Az ország településeit öt kategóriába sorolja. Mosonmagyaróvár városa a települési 
forgalmi vizsgálat szempontjából „C” tervezési osztály besorolású, vagyis városi rangú település 
50 ezer fő alatt. Ez esetben a forgalmi vizsgálathoz megfelelő a 2-5 évnél nem régebbi forgalmi 
adat. 
Az összekötőút érintett szakaszának forgalmi adatait „Az Országos közutak 2017. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma” adatbázisban foglaltak szerint adtuk meg. 
A számítás alapját az Útügyi Műszaki Előírások e-UT 02.01.31. „Közutak távlati forgalmának 
meghatározása előrevetítő módszerrel” képezte. 
A forgalmi fejlődés vizsgálati időtartama: 10-15 év, ezért a forgalmi tervezés során a tervezési 
forgalmakat 2030 évre vetítettük előre. 
 
Várható forgalom nagyságok 
 
A 1401. jelű Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút, összekötőút, a 36+565 kmsz és 36+890 
kmsz érvényességi szakaszán meghatározzuk Halászi út mai forgalmából (2017) generált, 
hosszútávra (2030) prognosztizált forgalmát. 
Az országos közutak 2017. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalmának adatbázisban a jelen 
tervezéssel érintett szakasz a 21+131 kmsz-38+563 kmsz érvényességi szakaszra esik.  A 
mérőállomás a 24+000 kmsz-nél van.  
 

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

A hosszú távú forgalomfejlődési szorzó kiszámítása a 2017 alapévről hosszútávra előrevetítve 
2030 évre: 

  f2017/2000 = a 4913 + b289 + c17 + 1 = f2017/2000 
  f2030/2000 = a27000 + b900 + c30 + 1 = f2030/2000 

f2017/2030 = f2030/2000 
   f2017/2000 

 



 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                                                      JÓVÁHAYGOTT  DOKUMENTÁCIÓ 

 

 38

 

Mellékutak – KUTKA = 5, 6, 7 függvényparaméterei 
 

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

-0,00001043  0,000534  0,0161 

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

 0,00000814  0,000036  0,0267 

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

 
 

Megnevezés Járműosztály 
 

SZGK KTGJ BUSZE BUSZCS KNTGK NTGK 
POTK 
TGK 

NYSZER SPEC MKP KPF LASSU 

f 2017/2000 1,3015264 0,9088376 1,4030824 1,01 
1,00 f 2030/2000 1,6828 0,9283 2,0521 1,04 

f 2030/2017 1,2929434 1,0214146 1,4625656 1,04 
Alap évi átlagos 
napi forgalom 
ÉÁNF 2014 
j/nap 

1662 
 
 

2149 476 
 
 

615 

58 
 
 

59 

0 
 
 
0 

55 
 
 

80 

22 
 
 

32 

9 
 
 

13 

113 
 
 

165 

0 
 
 
0 

37 
 
 

38 

 
 
0 

 
 
 
 

42 
Távlati évi 
átlagos napi 
forgalom 
ÉÁNF 2030 
j/nap 

 
0 

 

Egységjármű 
szorzó, E; 
(külső 
szakaszjellegnél 

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

 
Az összes jármű 2017. évi átlagos napi forgalma ÉÁNFOJ

2017=2701 j/nap, ami 2884 E/nap 
Az összes jármű 2030. évi átlagos napi forgalma ÉÁNFOJ

2030=3149 j/nap, ami 3772 E/nap 
ez 25%-os kapacitás kihasználtságot jelent. 
 
 
      
Szabályozási szélességek, keresztmetszeti elrendezések 
 
Jelen módosítás során a hatályos rendezési tervben már meghatározott, kialakult, és alkalmazott 
szabályozási szélességeket vettük figyelembe és az útépítési elemek kialakult elrendezését 
alkalmazzuk, hiszen több kiszolgáló út esetében az új útszakasz a már meglévő utca egyenes 
folytatása. A tervezési területen a már meglévő lakóutcák mintájára helyet biztosítottunk nyílt 
árkos csapadékvíz elvezetés számára. 
A tervezési területet határoló Halászi út esetében, mivel ez országos közút, a mai út területét, 
azon az útépítési elemeket, az út mentén kialakult kísérő növényzetet, az út közterületére jutó 
közműveket változatlanul megtartottuk.  Az érintett útszakasz belterületi kiépítettségének 
megteremtése érdekében az utat kísérő járda, a szükséges közművek /pl. közvilágítás/ számára a 
tervezéssel szakaszon és oldalon többlet területsávot jelöltünk ki. 
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A Halászi út mai keresztmetszeti elrendezése /Forrás: Google Maps/ 
 

 
 

A Halászi út javasolt keresztmetszeti elrendezése/Regioplan Kft./ 
 
Az Erzsébet királyné utcát változatlan formában megtartottuk. 
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Az Erzsébet királyné út mai állapota /Forrás: Google Maps/ 
 

A Sólyom utca a hatályos településrendezési terv szerint gyűjtőút, melynek területén helyi 
érdekeltségű kerékpárút is vezet.  Jelen tervezés során ennek az útnak a közterületi szélességét a 
mai DNy-i oldali telekhatároktól, a meglévő beépítéstől számítva 20 méterben határoztuk meg. A 
gyűjtőút keresztmetszeti elrendezésénél az út burkolatát a mai helyén megtartjuk, kétoldali 
ingatlanhatárhoz igazodó járdával, kétoldali csapadékvíz gyűjtő árokkal számoltunk. A tervezett 
kerékpárutat a hatályos településrendezési tervben jelölt helyen, a jelen tervezési terület felőli 
oldalon szerepeltetjük. Az útburkolatot kísérő fásítást a mai, meglévő útburkolat megtartásának 
kötöttsége miatt csak a tervezési terület felőli oldalra lehet telepíteni. 
 

 
 

A Sólyom utca mai állapota /Forrás: Google Maps/ 
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A Sólyom utca javasolt keresztmetszeti elrendezése     /Regioplan Kft./ 
 
Lakóutcák esetében a meglévő lakóutcák egyenes folytatásába jelölt utcáknál a kialakult 
szabályozási szélességet – ami 14,0 méter – vittük tovább, más kétoldali beépítésű kiszolgáló 
utak esetében 16,0 méteres közterülettel számoltunk.  
 

 
 

14,0 méter széles lakóutca javasolt keresztmetszeti elrendezése /Regioplan Kft./ 
 
A 14,0 méteres szabályozási szélességnél, 6,0 méteres útburkolattal, kétoldali, ingatlan határhoz 
igazodó járdával számoltunk. Nyíltárkos csapadékvíz elvezetés esetén csak egyoldali árok és 
egyoldali fasor helyezhető el, lásd szomszédos lakóterület, Gyöngyös utca. 
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A 14,0 méter széles Gyöngyös utca mai keresztmetszeti elrendezése /Forrás: Google Maps/ 
 

16,0 méteres szabályozási szélességű, kétoldali beépítésű lakóutcák esetében szintén 6,0 méteres 
útburkolattal, kétoldali, ingatlan határhoz igazodó járdával, kétoldali árokkal és kétoldali fasorral 
számoltunk. Ilyen például a Majorokkal kapcsolatot adó Várallyai György utca. 
 

 
 

16,0 méter széles lakóutca javasolt keresztmetszeti elrendezése /Regioplan Kft./ 
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Várallyai György utca /Forrás: Google Maps/ 
 
A tervezési területen jelölt önálló gyalogutakat 6,0 méteres szabályozási szélességgel vettük 
figyelembe. Az önálló gyalogutak esetén különösen fontos a megfelelő közvilágítás megoldása és 
a csapadékvíz elvezetése. 
 

 
 

Fő gyalogút javasolt elrendezése  /Regioplan Kft/          Wittmann Antal parki gyalogút /Forrás: Google 
Maps/ 
 
Közforgalmú közlekedés 
 
Jelen módosítás során a hatályos településrendezési tervben rögzített és elfogadott közforgalmú 
közlekedési (tömegközlekedési) ellátási rendszerhez képest változtatásra nincs szükség. A jelen 
szabályozástervi módosítás a hatályos településrendezési terv ide vonatkozó elhatározásit, 
előírásait nem módosítja. 
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A tervezési terület megközelítőleg 500 méterre van a közforgalmú közlekedés vonalak mai 
megállóhelyeitől: 

− a Halászi úti Gyöngyös lakótelep megállóhely 435 méterre, 
− a Várallyai György utcai megállóhely 480 méterre, 
− az Újhelyi Imre utcai Füzes utca megállóhely légvonalban csupán 260 méterre, ám a 

közutakon megtett távolság itt is 495 méter.  
Mivel a tervezett lakóterületen a csatlakozási pontoktól a távolabb eső telkek akár további 500 
méter távolságra is lehetnek, ez már jóval meghaladja a kívánatos „rágyaloglási távolságot”. 
Megoldást jelenthet a tervezési terület beépítési ütemének előrehaladtával a Halászi úton az 
Erzsébet királyné utcai útcsatlakozásnál egy megállópár kialakítása. A jelen beépítés biztosíthatja 
a javasolt megállópár biztonságos gyalogos megközelíthetőségét, a javasolt megállótól a 
tervezési terület legtávolabbi pontja is „rágyaloglási távolságra” esik, valamint ez a megálló 
segíthet a már meglévő és a közforgalmú közlekedés szempontjából teljesen ellátatlan „Duna 
lakópark” tömegközlekedési ellátásában is. 
 
Járműtárolás 
 
Jelen módosítással érintett területen a településen általánosan használatos és az előírásokban is 
rögzített járműtárolással számoltunk, vagyis ezen a lakóterületen is a járművek tárolását telken 
belül kell megoldani. 
 
Kerékpáros közlekedés 
 
A módosítással érintett terület nemzetközi, országos, térségi és települési kerékpáros hálózatba 
való bekapcsolását a hatályos településrendezési terv megoldotta és ezen a jelen módosítás során 
nem változtatunk. A tervezési területet határoló Halászi út mentén független pályás, kétirányú 
forgalmú kerékpárút került kiépítésre. Ez a kerékpárút a tervezési területtel ellentétes oldalon 
húzódik, biztonságos kerékpáros kapcsolatot ad Halászin át Szigetköz felé. Ez a „Szigetközi 
kerékpárút”-nak nevezett út az országos kerékpárút törzshálózat eleme és része az EuroVelo 6, 
Duna menti nemzetközi kerékpárútnak is. 
A hatályos településrendezési terv helyi érdekű kerékpár utat jelöl a Sólyom utca vonalán, melyet 
jelen tervezés során figyelembe vettünk, és amely elhatározáson nem változtattunk. Ez a tervezett 
kerékpárút a tervezési terület mellett elhaladva az óvári centrum elkerülésével ad kapcsolatot a 
két országos kerékpárút törzshálózat elem, a Halászi út menti már meglévő és a Feketeerdei út 
mellé tervezett kerékpárút között. 
 
Gyalogos közlekedés 
 
Jelen településrendezési módosítás a hatályos településrendezési terv által jelölt gyalogos 
feltárási rendszert nem érinti, abban változást nem jelent. A módosítással érintett területegységen 
gyalogos közlekedés hálózati elemek: a kiszolgáló utak útburkolatát kísérő, az ingatlan határhoz 
igazodó járdák rendszere, a Halászi út mellé tervezett gyalogút és a tervezési területen jelölt 
önálló gyalogutak által kialakuló gyalogos úti hálózat. Ezek biztosítanak kapcsolatot a meglévő, 
szomszédos lakóterületek gyalogos hálózatával, biztosítják a tömegközlekedési megállóhelyek 
biztonságos megközelíthetőségét, feltárják a területre, illetve a szomszédos területekre tervezett 
játszóterek, sport területek közparkok megközelítését és eljutási lehetőséget biztosítanak a 
meglévő zöldterületekre, erdőterületekhez. A gyalogos hálózat elemeit a biztonságos használat 
érdekében megfelelő közvilágítással és csapadékvíz elvezetéssel kell ellátni. 
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A módosítással érintett területet nem érinti közlekedési infrastruktúrák védőterülete miatti 
korlátozás. 

 
Kivonat a hatályos terv közlekedési infrastruktúrák védőterülete miatti korlátozások tervlapjából 

 
 

9. Közműellátás 

 
Előzmények 
 
Jelen településrendezési tervi módosítás közműves munkarészének alapját a ma hatályos 
településrendezési terv közműves munkarésze képezi. A fejlesztési terület térségében teljes 
közműellátási lehetőség rendelkezésre áll. Részben közvetlen a fejlesztési területen belül, de 
többségében annak határán a már kiépített hálózatokhoz csatlakozva, azokat továbbépítve a teljes 
közműellátás biztosítható. A forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. 
A leendő beruházóknak lehetősége van a tervezett lakóterületi fejlesztés teljes körű 
közműellátására, mind az energia- mind a vízi közművek tekintetében. A felmerülő többlet 
közműigények mértéke nem haladja meg azt a szintet, mely igényelné a meglévő települési 
közhálózat bővítését.  
 
Vízi közművek 
 
A település vízellátását a mosonmagyaróvári székhelyű Aqua Szolgáltató Kft. (9200 
Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.) biztosítja, a feketeerdei vízbázisról. A forrásoldali 
kapacitás mind a mai ellátást, mind a tervezett fejlesztéseket képes kielégíteni. 
A tervezési terület közüzemi ivóvíz ellátása a meglévő közhálózatról történő vételezéssel 
lehetséges. A települési közhálózat egyik, NA 500 ivóvíz gerinc vezetéke  a területen, a Sólyom 
utca vonalán húzódik, védőtávolsága 5-5 méter, melynek közterületre kell esni. Ez a vezeték 
megfelelő műszaki lehetőséget biztosít a kedvező vételezés kiépítésére. 
A tervezett lakóterület számára – a biztonságos ellátás érdekében - körvezetékes hálózatot 
célszerű kialakítani és az oltóvíz biztosítására az új vezetékekre – a már meglévő lakóutcákban 
használatos felszín feletti tűzcsapok mintájára – 200 m-ként talajfeletti tűzcsapokat kell 
elhelyezni. 
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Felszín feletti tűzcsap a Gyöngyös utcában /Forrás: Google Maps/ 

 
A meglévő közműhálózathoz csatlakozó, kiépítendő elosztó vezetékének átmérője nem lehet 
NÁ100-asnál kisebb átmérőjű a tüzivíz biztosíthatósága miatt. 
 
A módosítással érintett területet nyugati oldalán húzódik a regionális ivóvíz vezeték védőterülete. 
 

  
Kivonat a hatályos terv közmű infrastruktúrák védőterülete miatti korlátozások tervlapjából 
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Szennyvízelvezetés 
 
A város és térsége szennyvizeinek befogadója a Mosonmagyaróvár Gabona rakparton üzemelő 
szennyvíztisztító. A szennyvíztisztító a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati 
Társulásé, kezelője az Aqua Szolgáltató Kft. 
Az 1964-ben épített, és azóta többször bővített, és fejlesztett szennyvíztisztító legutóbbi (2012. év 
folyamán megkezdett) fejlesztését követő próbaüzem 2015 év folyamán megtörtént. A 
szennyvíztisztító ma már megfelel a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet előírásainak. Képes a hozzá 
tartozó települések meglévő és a terv távlatában várhatóan keletkező szennyvizeinek fogadására 
és tisztítására. 
A szennyvizet Mosonmagyaróvár város teljes lakóterületén csatornahálózattal gyűjtik össze. A 
tervezett lakóterületet is a települési hálózatra kell csatlakoztatni, amely az összegyűjtött 
szennyvizet a városi tisztítótelepre kormányozza. 
A hatályos településrendezési terv is így rendelkezik, az 5/A jelű rajzi melléklet 
„Szennyvízelvezetési és kezelési előírások tervlapján” a jelen lakóterület fejlesztési területet a 
„Csak városi csatornahálózatra csatlakozás esetén építhető be” zónába jelölte. 
 

 
Kivonat a hatályos szennyvízelvezetési és kezelési előírások tervlapjából 
 
A vizsgált terület felszíne sík. A szennyvizek összegyűjtésére gravitációs hálózatot lehet 
kiépíteni. A tervezett lakóutca közterületén kiépítendő szennyvíz vezetékeket a már meglévő, 
üzemelő gravitációs hálózathoz lehet csatlakoztatni. 
A tervezett új gerinc vezetékek – a ma meglévők kialakításának és anyaghasználatának 
figyelembevételével –  NA 200/KG PVC méretben építhetők ki, a helyi magassági viszonyoknak 
pontos meghatározásával. 
 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A hatályos településrendezési terv értelemszerűen a lakóterület fejlesztési területet is magába 
foglaló egészre vizsgálta a felszíni vízrendezéssel összefüggő adottságokat és teendőket, a 
csapadékvíz elvezetést. A fejlesztéssel érintett terület teljesen sík felszínű, ma többnyire 
mezőgazdasági használatú, szántó.  
A fejlesztési terület – mivel nincs rá szükség – ma nem rendelkezik csapadékvíz elvezető 
létesítményekkel. A tervezett fejlesztések lényegesen megnövelik a terület jelenlegi burkoltságát, 
így lerövidül az összegyülekezési idő és lényegesen megnövekedik az egyidejűleg megjelenő 
csapadékvíz mennyisége, melynek elvezetéséről gondoskodni kell. A fejlesztési területtel 
szomszédos, meglévő lakóterületi egységeken a csapadékvizet az útburkolatot kísérő nyílt 

a módosítással érintett terület  
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árkokba gyűjtik. A település ezen területi egységén a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat a 
felszínre jutó, összegyűjtött vizeket elszikkasztja.  
Jelen fejlesztés kapcsán a csapadékvíz elvezetését a szomszédos területegységek mintájára a már 
meglévő, már beépített lakóterületeken az útburkolatot kísérő nyílt árkos csatornával javasoljuk 
megoldani. A tervezett csapadékvíz elvezető árkokat célszerű a meglévő csatornákkal összekötni 
és azokkal együtt egységes hálózatként működtetni. 
A fejlesztési terület beépítése esetén az egyes lakóingatlanoknál megfontolásra javasoljuk az 
úgynevezett szürkevíz hasznosítást. Az épületek tetőzetéről levezetett vizet össze kell gyűjteni 
szintszabályozásos gépészeti berendezéssel felszerelt tartályba és ez a víz egyszerű mechanikus 
szűrést követően felhasználható: takarításra, mosásra, WC öblítésre, öntözésre stb. Ezzel a 
módszerrel komoly megtakarítás érhető el a vízfogyasztás terén, lassulhat a csapadékvíz 
összegyülekezési ideje, és így némiképpen tehermentesülhet az elvezető hálózat is. 
 
Energiaellátás 
 
A tervezett lakóterület fejlesztés energiaellátása is teljes-körűen lehetséges az érintett 
területegységen, mivel annak határában, illetve közvetlen szomszédságában rendelkezésre állnak 
a vezetékes energiahálózatok. 
A tervezési terület felett húzódik két 20 kV-os légvezeték, melyet a beépítés megkezdése előtt 
módosított nyomvonalon föld alá kell helyezni. 
A hatályos településrendezési terv is így rendelkezik, az 5/B jelű rajzi melléklet „Építési 
energiaellátási előírások tervlapján” a jelen lakóterület fejlesztési területet a „Csak környezetbarát 
energia használható fűtési, illetve technológiai energiaként” zónába jelölte. 
 

 
 

Kivonat a hatályos építési energiaellátási előírások tervlapjából 
 
A tervezett lakóterület közhálózati energia ellátása a szolgáltatókkal történt előzetes egyeztetések 
alapján a térségében biztosítható, a forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. Részben 
közvetlen a fejlesztési területen belül, vagy annak határán már kiépített, részben kicsit tágabb 
térségbe kiépített hálózatokhoz csatlakozva, azokat továbbépítve.  
 
Villamosenergia ellátás 
 
A lakóterület fejlesztési egységet is magába foglaló terület elektromos energia ellátását, az ide 
tervezett fejlesztések várható elektromos energia igényét a hatályos terv készítése során felmérték 
és a fejlesztések ellátására megoldást javasoltak. A rendezési terv készítése óta eltelt időszak alatt 
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az elektromos energia ellátás rendszerében jelentős változások nem történtek, illetőleg a 
fejlesztések, a hálózat bővítése a rendezési tervben meghatározottak szerint valósult meg. Jelen 
módosítás során továbbra is mértékadónak tekintjük a hatályos rendezési terv megállapításait és 
javaslatait.  
A vizsgált területen – a mai használatból adódóan – közüzemi trafó nem található. A tervezési 
terület felett áthúzódó két 20 kV-os légvezeték nem közterületi biztosítású, a javasolt beépítés 
során a légvezeték megszüntetendő, a mai előírásoknak megfelelően térszín alatti kábellel kell 
kiváltani. 
Az új kiszolgáló utcákban, a meglévők mintájára ki kell építeni a kisfeszültségű hálózatot és a 
közvilágítást. A tervezett új beépítésű lakóterület közvilágításának kiépítése során a 
denevérfaunára gyakorolt negatív hatások, illetve a fényszennyezés alacsonyabb szintjének 
érdekében, alacsony magasságú, és koncentráltan szétterülő fényt adó, lehetőleg nem túl magas: 
5-8 m-es lámpatesteket kell alkalmazni. A közvilágításnak a közlekedés biztonságon túl 
vagyonvédelmi funkciója is lesz. A villamos energia ellátás biztosítását célszerű a szomszédos 
Duna lakóparkban már megvalósított légvezeték nélküli rendszerrel megvalósítani. A bemutatott 
Zeyk Domokos utcai részleten jól látható a légvezeték nélküliség, az alkalmazott közvilágítási 
rendszer, illetve transzformátor alkalmazása.  
 

 
 

Zeyk Domokos utca /Forrás: Google Maps/ 
 
Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a 2007. évi LXXXVI. villamos energiáról szóló 
törvény értelmében a 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztó hálózat és közvilágítási 
elosztó hálózat belterületen kizárólag földkábellel létesíthető. A földkábellel létesített 
elosztó hálózat és közvilágítási elosztó hálózat létesítésének költségét az elosztó viseli. 
 
Gázenergia ellátás 
 
A településrész, és benne a vizsgált terület vezetékes gázellátását, földgázellátását az E.ON 
biztosítja. A térségben kiépített hálózatára csatlakozással, annak továbbépítésével a várható 
igények kielégíthetők. A többlet gáz energia igény kielégítésére – hasonlóan a villamosenergia 
ellátáshoz – a forrásoldali kapacitások rendelkezésre állnak.  
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Elektronikus hírközlés 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
Mosonmagyaróvár város és benne a vizsgált terület vezetékes távközlési ellátását jelenleg a 
Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Mosonmagyaróvári központ a város vezetékes távközlési 
hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 96-os hívószámon csatlakoznak az 
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A rendelkezésre álló, kiépített közhálózati 
csatlakozásról a tervezési területen belül kiépített hálózaton keresztül biztosítható az egyes 
igénylő helyek ellátása. 
 
A tervezett új beépítéseknél indokolt kiépíteni a távbeszélő hálózatot, és az igényesebb kertvárosi 
jellegű, illetve családiházas karakterű beépítés miatt is meg kellene fontolni a földkábeles hálózat 
létesítését. 

Táj és település-esztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési, és a kábel tv hálózatok 
közös nyomvonalú föld-alatti vezetéssel történő megvalósítása. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
 
A tervezett fejlesztési területen belül is a távközlési ellátottságot növeli a vezeték nélküli 
mobiltelefonok használata. Az előzetes vizsgálatok szerint a területen a vezeték nélküli hírközlési 
szolgáltatók megfelelő lefedettséggel biztosítanak vételi lehetőséget. Vezeték nélküli közcélú 
hírközlési létesítmény elhelyezését, antenna telepítését a területen a vezeték nélküli szolgáltatók 
nem terveznek, erre a területen helyet nem biztosítottunk. 
 
Műsorszórás 
 
Mosonmagyaróvár város területén már korábban kiépítették a kábel TV hálózatot, melynek 
üzemeltetője a Magyar Telekom Csoport tagvállalata, a ViDaNet Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, 
Kötélgyártó u. 1-3.)  
A meglévő kábel TV rendszert célszerű kiterjeszteni és tovább építeni az új lakóterület ellátására. 
Az igénybe vehető TV szolgáltatások Mosonmagyaróvár város területén a szolgáltatás típusa 
szerint csoportosítva:  
- Kábel TV szolgáltatás: 
  Vidanet,  
  Telekom 
 - Műholdas TV szolgáltatás: 
  UPC Direct szolgáltató  

Telekom szolgáltató  
DIGI  szolgáltató  

-  IPTV szolgáltatás: 
Externet  szolgáltató 
Telekom szolgáltató 

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