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     REGIOPLAN 
 

 

HATÁROZAT 

 

 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 128/2009 (VI.25.) Kt. 
határozatával elfogadott településszerkezeti tervét ………………….hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja:  

 
 

1. A településszerkezeti terv tervlapja a „Településszerkezeti terv módosítása Rp.I.107-14” jelű 
tervlapon rögzítetteknek megfelelően az alábbiak szerint módosul: 
 
a) A 0334/5-0224/15 és a 0334/102 hrsz- ú földrészletek területfelhasználási besorolása 

mezőgazdasági területről kertvárosi lakóterület, kisvárosi lakóterület, intézményi vegyes terület 
illetve zöldterület falhasználásúra változik.  

b) A Halászi út, Erzsébet királyné út, Károly Róbert út, tervezett elkerülő út közötti tömb 
területfelhasználása kisvárosi és kertvárosi lakóterületről általános mezőgazdasági területre és 
véderdő területre válatozik. A véderdő területe a Halászi úttól és a tervezett elkerülő úttól mért 
20,0 méteres területsáv. 

c) a Halászi úttól délre fekvő korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek tervezett felhasználása 
véderdő terültre változik, az úttól mért 20,0 méteres sávban. 

 
 
 
A „Településszerkezeti terv módosítása Rp.I.107-14 jelű tervlap a határozat 1. számú mellékletét 
képezi.  
 

 

 

Felelős: Dr. Árvay István 
Határidő: 2019.  
 

 

Dr Árvay István      Fehérné dr. Bodó Mariann 
polgármester       jegyző 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2019.(……….) 

határozata a településszerkezeti terv módosításáról 
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Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő – testületének 
.................  önkormányzati rendelete 

Mosonmagyaróvár helyi építési szabályzatról szóló 20/2014. (IX.12.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, 
annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a következő 
rendeletet alkotja: 
 

 
1. § 

 
Jelen rendeletével módosítja a helyi építési szabályzatról szóló 20/2014. (IX.12.) rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet).  
 

2. § 
(1) A jelen rendelet mellékletei: 

1. számú melléklet: 1. jelű rajzi melléklet: Bel és külterület tervlapja 
2. számú melléklet: 2. jelű rajzi melléklet: Beépítésre szánt, illetve beépítésre nem 

szánt terület tervlapja 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 1. jelű rajzi mellékletét képező „Bel és külterület tervlapja” jelen rendelet 1. számú 
mellékletét képező tervlap szerint módosul. 

 
(2) A Rendelet 2. jelű rajzi mellékletét képező „Beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt 
terület tervlapja jelen rendelet 2. számú mellékletét képező tervlap szerint módosul. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

7. § 
 

Ez a rendelet a 2019…………… napján lép hatályba. 
 

Mosonmagyaróvár, 2019.  ............... 
 
 
dr Árvay István      Fehérné dr. Bodó Mariann 
polgármester       jegyző 
 
 
 
        
Kihirdetve: Mosonmagyaróvár, 2019……………………. 
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1. ELŐZMÉNYEK , FELADATLEÍRÁS  

 
TERVI EL ŐZMÉNYEK : 

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

PARTNERSÉGI EGYEZTÉSI SZAKASZ  

A Képviselő Testület a305/2019 (XII.12.) Kt határozatával lezárta a partnerségi egyeztetést. 
 

1.1 TERVEZETT MÓDOSÍTÁS  

 
A tervezett módosítás a Duna lakóparktól északra fekvő területeket érinti. 
 

 
Ortofotó a módosítással érintett területről 

 
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 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 hozzájárult a tervezés elindításához.  
A módosítással érintett területet 295/2019 (XI.21.) számú határozatával kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította, megindította a város településrendezési tervének tárgyalásos eljárással 
történő módosítását.  
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A területfelhasználás kérelmezett változtatását az önkormányzat az alábbiak miatt támogatja:  
 
A városban jelenleg családi házak építésére alkalmas nagyobb terület nincs, elfogytak a 
családiház építésére alkalmas telkek, a Duna lakópark is betelt.  
A Gyöngyös lakótelep folytatásaként, a Halászi felé vezető úttól északra, egy 12 hektáros tömbre 
a településrendezési terveket 2019 évben elfogadta a város Képviselő-testülete. Itt zömében 
kertvárosi, a Duna-lakópark bekötő útja mentén kisvárosi építési övezet került kijelölésre. 
Emellett kisebb intézményi tömb is helyet kap szolgáltató funkció telepítéséhez. A területen kb. 
80-90 építési telek alakítható ki, amely vélhetően csak rövidtávon orvosolja a telekhiányt.  
Építési telek hiányában a nagyobb méretű családi házas telkek magánúttal történő megosztása 
kezd nem kívánatos méreteket ölteni a város területén. Ez felrúgja a kialakult, hagyományos 
telekstruktúrát és túlzott sűrűsödéshez vezet. 
 
A középtávú megoldást tehát már most keresni kell. 
 
A Duna-lakópark és a Halászi út közötti tömb fejlesztési lehetőségeit felmérték a beruházók. 
Itt összesen 47 db telek található. A tulajdonosok egyik fele nem érdekelt a beruházásban, másik 
fele pedig irreális, már-már közművesített telekáron adná el az ingatlanát. Emiatt itt a fejlesztés 
nem valósítható meg, a város további fejlesztéseket a Duna lakóparktól északra tud 
megvalósítani. 
 
A jelen módosítással érintett terület e szempontból kedvezőbb, a közös szándék megvan a 
területfejlesztésre. A beruházás természetesen nem csak lakótelkek kialakítását jelenti, komoly 
közlekedési hálózatfejlesztés is tartozik hozzá.  
A tervezett belterület kijelölésnek – az egyéb jogszabályi előírások betartása mellett – a 
lehetősége adott, hisz a terület meglévő belterülethez fog csatlakozni. 
 
Két beruházói csoporttól közel azonos időben érkezett kérelem településrendezési tervek 
készítésére a Duna-lakópark feletti területet érintően. A két kérelem kiegészíti egymást. A 
kérelmek tárgya a jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, MÁ1 általános mezőgazdasági 
övezetbe sorolt ingatlanokon lakópark fejlesztésre alkalmas területfelhasználás kijelölése, 
településszerkezeti terv készítése.  
A terület a Duna-lakóparkkal határos, a 12 db ingatlan összes területe 40 hektár. A 
településfejlesztési tervekben ez a terület távlati lakóterületként nevesített, így a módosítás 
megfelel a város területfejlesztési terveinek. 
 
A területet érinti az elkerülő út és egy gyűjtőút nyomvonala is. A lakóutcák ezekre felfűzve, 
illetve a Duna-lakópark már kiépült lakóutcáinak folytatásaként alakíthatók ki. A fejlesztés során 
meg kell oldani a terület északi kikötést is a Feketeerdei út irányába, a hiányzó kikötést a 
Várallyai út irányába illetve még indokoltabb a Duna-lakópark jelenlegi bekötő útja és a Halászi 
út kereszteződésében körforgalom kiépítése. 
 
Jelen módosítás a települészerkezeti tervet, illetve a helyi építési szabályzat alábbi két mellékletét 
érinti.  

1 jelű rajzi melléklet: Bel és külterület tervlapja 
2 jelű rajzi melléklet: Beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt terület tervlapja 
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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 



 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                       VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 14

 

 

 
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 
 

A megyei tervi övezetek nincsenek hatással a tervezett fejlesztésre. 
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3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 
3.1 Területfelhasználási módosítások: 
 
1. számú területfelhasználási módosítás: 
 
A hatályos településszerkezeti terv a módosítással érintett területet mezőgazdasági terület 
felhasználásba sorolja.  
A településrendezési terv módosítása után a fejlesztéssel érintett területek kertvárosi lakó, 
kisvárosi lakó, intézményi vegyes és zöldterület területfelhasználásba kerülnek. 
 
2. számú területfelhasználási módosítás: 
 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről többek között az 
alábbiakról rendelkezik: 
7.§ (3) b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet, 
d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban 
a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű 
termőföld-területek jelölhetők ki, 
e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, 
amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. 
 
Az e) pont szerinti, lakó területfelhasználás céljára kijelölt terület jelenleg a Dunalakópark és a 
Halászi út közötti tömb, már beépítésre szánt terület. 
Fentiek figyelembe vételével a Duna lakópark feletti terület csak akkor jelölhető beépítésre szánt 
területként, ha a Halászi út, Erzsébet királyné út, Károly Róbert út, tervezett elkerülő út közötti 
tömböt beépítésre nem szánt területté módosítja a város.  
A d) pont szerinti előírás teljesíthető, hisz a tervezési területében zömében sz3 és sz4 besorolású, 
gyengébb minőségű termőterületek találhatók. 
A b) pont szerint a település biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. A 9/2007. (IV. 3.) 
ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szerint az aktivitásérték 
mutatók az alábbiak: szántó 3,7; kertváros 2,7; kisváros 1,2; zöldpark 6,0; erdő 9,0. Ebből látszik, 
hogy magasabb értékű szántóterület helyett kijelölendő kertvárosi, kisvárosi területek miatt kieső 
értéket jelentős nagyságú zöldpark vagy védőerdő kijelölésével lehet ellensúlyozni 
 
A Halászi út, Erzsébet királyné út, Károly Róbert út, tervezett elkerülő út közötti tömb 
területfelhasználása a hatályos terv szerint kisvárosi és kertvárosi területfelhazsnálású. 
A településszerkezeti terv módosítása után területfelhasználásuk általános mezőgazdasági 
területre, illetve a Halászi út és a tervezett elkerülő út melletti 20,0 méteres sávban véderdő 
területre válatozik. 
 
3. számú területfelhasználási módosítás: 
 
A Halászi úttól délre fekvő módosítással érintett terület korlátozott funkciójú mezőgazdasági 
terület. 
A településszerkezeti terv módosítása után a Halászi úttól délre fekvő 20,0 méteres sáv 
területfelhasználása véderdő területre válatozik. 
 
A 2. és a 3. módosítási pontok a fent leírtak értelmében az 1. módosítási ponthoz csatlakozva a 
1997. évi LXXVIII. törvény előírásainak biztosítása, illetve a biológiai aktivitás érték pótlása 
miatt szükségesek. 
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 

1. 

2. 

3. 
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3.2 Helyi építési szabályzat 
 
A helyi építési szabályzat alábbi két melléklete módosul. 
 

1 jelű rajzi melléklet: Bel és külterület tervlapja 
2 jelű rajzi melléklet: Beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt terület tervlapja 

 

 
Kivonat a módosított Bel és külterület tervlapjából 

 
 

 
Kivonat a módosított Beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt terület tervlapból 

 
 

A helyi építési szabályzat kidolgozása és a szabályozási terv módosítása a fejlesztési területre 
jelen munka keretében nem történik. 
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4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZÁMÍTÁSA  

 
A biológiai aktív felület pótlásának elve nem akadályozza a települések fejlődését, de hatékonyan 
ösztönöz az ökológiai érték védelmére, az azokkal való tudatos gazdálkodásra és a kondicionáló 
zöldfelületi veszteség pótlására. 
A településszerkezeti tervi és szabályozás tervi változások miatti biológiai aktivitás érték 
változásának számítása: 
 
 
A településszerkezeti tervi változások miatti biológiai aktivitás érték változásának számítása: 

Területhasználat Szorzószám 

Településrendezési terv szerinti 
 

terület 
(ha) 

megszűnő 
érték 

új érték 

1. számú 
módosítás. 

mezőgazdasági terület 3,7 39,0 144,3  

 kisvárosi lakóterület 1,2 4,86  5,83 

 kertvárosi lakóterület 2,7 32,02  86,45 

 
intézményi vegyes 

terület 0,5 1,34  0,67 

 zöld terület 6 0,78  4,68 

2. számú 
módosítás. 

kisvárosi lakóterület 1,2 3,9 4,68  

 kertvárosi lakóterület 2,7 21,6 58,32  

 mezőgazdasági terület 3,7 23,6  87,32 

 véderdő terület 9 1,9  17,1 

3. számú 
módosítás 

korlátozott funkciójú 
mezőgazdasági terület 3,7 1,0 3,7  

 véderdő 9 1,0  9,0 

 
összesen:   211,0 211,05 

 
A módosítással érintett területek biológiai aktivitásának változása 

 

A településrendezési terv módosításával a település biológiai aktivitás értéke nem változik.  
 
 



 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                       VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 22

 

 
 

4. ZÖLDFELÜLETEK  

A módosítással érintett területen zöldterületeket jelöltünk ki a tervezett kertvárosias lakóterületi 
beépítésekhez, illetve a tervezett kisvárosias lakóterületi beépítésekhez kapcsolódóan is. a 
tervezett zöldterületek nagysága 1,0 hektár.  
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.  

 
5.  ÖRÖKSÉGVÉDELEM  

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

 
Kivonat a hatályos objektumvédelmi és műemlékvédelmi területek tervlapjából 

 

 
Kivonat a hatályos városszerkezet védelmi területek tervlapjából 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 
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Kivonat a hatályos régészet védelmi területek tervlapjából 

 

 
Kivonat a hatályos műemléki jelentőségű területek tervlapjából 

 

 
Kivonat a hatályos világörökség várományos területek tervlapjából 

 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 

a módosítással érintett terület 
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Kivonat a hatályos helyi településképvédelmi területek tervlapjából 

 

6. TERMÉSZETVÉDELEM  

A módosítással érintett területet az országos ökológiai hálózat nem érinti, helyi természetvédelmi 
terület sincs kijelölve, a módosítás nincs hatással a természetvédelmi értékekre. A hatályos 
tájképvédelmi tervlap által kijelölt terület kis mértékben érinti a módosítással érintett területet.  
 

 
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 

a módosítással érintett terület 



 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                       VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 25

 

 

 
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  

A jelen módosítással érintett terület a Duna-lakóparkkal határos, attól É-ra eső 12 db ingatlan, 
melynek összes területe 45 hektár. A településfejlesztési tervekben ez a terület távlati 
lakóterületként nevesített. 
Mosonmagyaróvár város képviselő-testülete befogadta és támogatja az ezt a területet érintő, 
lakóterületet fejlesztésre irányuló kezdeményezést és erről határozatot hozott. Ennek érdekében 
módosítja településrendezési tervét. 
A módosítás célja: a jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, MÁ1 általános mezőgazdasági 
övezetbe sorolt ingatlanokon lakóterület fejlesztésre alkalmas építési övezetek kijelölése. 
Jelen rendezési tervi módosítás közlekedési munkarészének alapját a ma hatályos Győr-Moson-
Sopron megyei területrendezési terv és a Mosonmagyaróvár településrendezési terv közlekedési 
munkarésze képezik.  
A módosítás során figyelembe vesszük a területet átszelő tervezett, várost elkerülő főutat és a 
tervezési területen átvezető tervezett gyűjtőutat, valamint a meglévő csatlakozó úthálózati 
elemeket. 
 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése 
 

− A módosítással érintett terület a Mosonmagyaróvár és Halászi közötti területen, a 
Mosonmagyaróvár belterületéhez, a Duna lakóparkhoz É-i oldalról közvetlenül 
csatlakozó mezőgazdasági használatú területen található. A mai használatból adódóan 
strukturált belső úthálózati rendszerrel nem rendelkezik. A területet határolják: 

− D-ről a Duna lakóparkhoz tartozó Zsigmond király utca és a tervezési terület felé 
irányuló lakóutcákról kiszolgált lakótelkek oldalkertjei, 

− K-ről a tervezett települést elkerülő főút tervezett vonala, illetve az ahhoz csatlakozó 
beépítésre szánt területek, 

− ÉNy-ról a mezőgazdasági területeket elválasztó jellemzően 30 méter szélességű 
mezővédő erdősáv, 

− DNy-i oldalon a Dindi utca. 
 
Rendezési tervi állapot 
 
Mosonmagyaróvár város hatályos településfejlesztési terve ezt a terület távlati lakóterületként 
nevesítette. A szomszédos Duna lakópark lakótelkeit már beépítették, a tervezett utcahálózati 
rendszert kialakították, a teljes közművi ellátást biztosították. 
A jelen tervezési területet ma csak a területet DNy-i oldalon húzódó Dindi utca határolja, mely a 
város településrendezési terve szerint a gyűjtőúti besorolású Sólyom utca egyenes folytatása. 
A módosítással érintett területet a hatályos településrendezési terv szerint a következő közutak 
tárják fel: 

− a Sólyom utca-Dindi utca útvonalegyüttes, mely gyűjtőúti rangú út és az út közterületére 
helyi érdekeltségű pályás, kerékpárút került kijelölésre, 

− az Erzsébet királyné útja és annak folytatása, mely települési főút, 
− a 1. számú főút települést elkerülő vonala 

 
A módosítás célja 
 
A módosítás célja: lehetőséget biztosítani a település beépítési karakterébe illeszkedő lakóterület 
folytatólagos kialakítására.  
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Külső közlekedési kapcsolatok 
 
Jelen településrendezési terv készítése során a hatályos településrendezési tervben szereplő külső 
közlekedési kapcsolatokon, a közlekedés-hálózati illeszkedésen nem szükséges változtatni és 
nem is változtattunk. A tervezési terület külső, térségi kapcsolatait a térséget határoló az 1401. 
jelű, Győr-Mosonmagyaróvár országos mellékút, a Halászi út, és a 1408. jelű Mosonmagyaróvár-
Dunakiliti-Rajka országos mellékút, a Feketeerdei utakhoz való kapcsolódással lehet biztosítani. 
A városi szintű kapcsolatait ma a területet határoló, meglévő gyűjtőút a Sólyom utca-Dindi utca 
útvonalegyüttes, a települési főúti rangú Erzsébet királyné út folytatása tudják biztosítani. 
A jelen módosítással érintett terület külső közlekedési kapcsolatait biztosító utak közül az 
Erzsébet királyné úti vonal adja a terület fő közúti gerincét. A hatályos településrendezési terv 
meghatározása szerint ez önkormányzati főút. Ma ez az út az 1401. jelű összekötőútból ágazik ki, 
elhelyezkedését tekintve külterületen, a 36+565 kmsz-nél, kialakítását tekintve egyszerű, 
osztályozó nélküli útcsatlakozásként. Ma ez az út kapcsolja a Duna lakóparkot az országos és a 
városi közúthálózathoz. A jelen módosítással érintett, tervezett lakóterületnek a kiépítés első 
ütemében ez lehet az egyik külső közlekedési kapcsolatot biztosító vonala. A közelmúltban 
készített településrendezési tervi módosítás a jelzett útcsatlakozás helyére olyan kör geometriás 
csomópont került kidolgozásra, melybe közvetlenül becsatlakozik a Kiserdő utca folytatásába 
jelölt önkormányzati főút. A hatályos településrendezési terv szerint a Háromtölgy utca vonalára 
jelölt önkormányzati főútba csatlakozik. Jelen módosítás során javasoljuk az Erzsébet királyné 
utat a hatályos településrendezési tervben az 1408. jelű Feketeerdei út és tervezett települést 
elkerülő főút tervezett körgeometriás csomópontjába bekötni. Ez követlen közúti kapcsolatot 
biztosítana a Halászi úti beépítés és a Mosoni –Duna közötti meglévő, és tervezett lakóterületi 
sávban élők számára a Feketeerdei út felé, a 15. számú Mosonmagyaróvár-Rajka I. rendű főút 
felé, az 1. számú Budapest-Hegyeshalom I. rendű főút felé. 
Ennek az útnak a már megépített ÉK-i oldali szakasza, az Erzsébet királyné út, melynek 
kiépítettsége az 1401. jelű út és a Duna lakópark közötti szakaszon külterületi jellegű, a 
lakóparkban belterületi. 
A Duna lakópark külső közlekedési kapcsolatát biztosító utak közül a települést megkerülő főút 
lakóparkra jutó szakasza, a Mária Terézia utca észak és dél irányú folytatás lehetőségével épült 
ki. 
A kiszolgálóúti kapcsolatokat a kataszteri utcahálózattal rendelkező, szomszédos Duna lakópark 
É-D irányú lakóutcáinak: a Götz Irén utca, a Mária Krisztina utca, a Zita királyné utca, és a 
Zsófia királyné utcák is tovább folytathatók északi irányba, a tervezési terület felé történő 
egyenes folytatásával lehet legegyszerűbben biztosítani. 
 
Belső, feltáró utcahálózat 
 
A tervezéssel érintett területet a mai használatból adódóan strukturált belső úthálózati rendszerrel 
nem rendelkezik. A terület kiszolgáló úti feltárását a területtel közvetlenül szomszédos Duna 
lakópark, már kialakult kataszteri utcahálózati rendszerének egyszerű lineáris kiterjesztésével 
célszerű megadni. 
 
Hatása a belső közúti hálózatra 
 
Jelen módosítás során a tervezett lakóterület kiszolgálására tervezett lakóutcák a meglévő 
lakóutcákhoz csatlakoztathatók, azokon az ez által keletkező többletforgalom kapacitási 
problémát nem okoz. 
   
Szabályozási szélességek, keresztmetszeti elrendezések 
 
Jelen módosítás során a hatályos rendezési tervben már meghatározott, kialakult, a Duna 
lakópark területén már alkalmazott szabályozási szélességeket vettük figyelembe és az útépítési 
elemek kialakult elrendezését alkalmazzuk, hiszen több kiszolgáló út esetében az új útszakaszok 
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a már meglévő utcák egyenes folytatása. A tervezési területen a már meglévő lakóutcák mintájára 
helyet kell biztosítani a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés számára. 
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. 
 
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. 
A tervezési terület közforgalmú közlekedési feltárását – elhelyezkedése révén – autóbuszos 
feltárással lehetséges megoldani.  
A legközelebbi buszmegálló a Duna lakópark Erzsébet királyné úti bevezető szakaszánál van, 
ami a tervezési terület súlypontjától megközelítőleg 600 méter távolságra esik, és onnan még a 
kiszolgáló utakhoz is el kell jutni. Ez már meghaladja az elvárható, járdán megtett 500 méteres 
„rágyaloglási” távolságot. Megoldás lehet a Duna lakóparkot feltáró járatok tervezési területre 
történő továbbvezetése. 
 
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 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. 
 
A tervezési területet térségét határoló Halászi út mentén független pályás, kétirányú forgalmú 
kerékpárút került kiépítésre. Ez a kerékpárút 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 Feketeerdei út mellé a 
2019 március 15. óta hatályos OTrT szintén országos törzshálózati kerékpárutat jelöl. 
 
Gyalogos közlekedés 
 
Jelen településrendezési módosítás a város hatályos településrendezési terve 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 lesz. Ez a járdarendszer biztosít kapcsolatot a szomszédos lakóterületek 
meglévő gyalogos hálózatával, biztosítja a tömegközlekedési megállóhelyek biztonságos 
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megközelíthetőségét, feltárja a területre, illetve a szomszédos területekre tervezett játszóterek, 
sport területek közparkok megközelítését és eljutási lehetőséget biztosít a meglévő 
zöldterületekre, erdőterületekhez. A gyalogos hálózat elemeit a biztonságos használat érdekében 
megfelelő közvilágítással és csapadékvíz elvezetéssel kell ellátni. 
 
9. KÖZMŰELLÁTÁS  

Előzmények 
 
Jelen településrendezési tervi módosítás közműves munkarészének alapját a ma hatályos 
településrendezési terv közműves munkarésze képezi. A vizsgált, lakóterületi fejlesztést is 
magába foglaló területen a közműszolgáltatókkal történt előzetes egyeztetések alapján 
megállapítható, hogy a tervezett lakóterület teljes közműellátási lehetősége Mosonmagyaróvár 
városában, a fejlesztési terület térségében rendelkezésre áll. A fejlesztési terület 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 
 
Vízellátás 
 
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 átmetszi a módosítással 
érintett területet, védőtávolsága 5-5 méter, melynek közterületre kell esni. Ez a vezeték megfelelő 
műszaki lehetőséget biztosít a kedvező vételezés kiépítésére. 
 

 
 

Kivonat a hatályos településrendezési tervből            /VÁTI/ 
 
A tervezett lakóterület számára – a biztonságos ellátás érdekében - körvezetékes hálózatot 
célszerű kialakítani és az oltóvíz biztosítására az új vezetékekre – a már meglévő lakóutcákban 

NA 500 ivóvíz 
gerincvezeték 
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használatos felszín feletti tűzcsapok mintájára – 200 m-ként talajfeletti tűzcsapokat kell 
elhelyezni. 
 

 
 

Felszín feletti tűzcsap az Erzsébet királyné utcában    /Forrás: Google Maps/ 
 
A meglévő közműhálózathoz csatlakozó, kiépítendő elosztó vezetékének átmérője nem 
lehet NÁ100-asnál kisebb átmérőjű a tüzivíz biztosíthatósága miatt. 
 
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. 
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Kivonat a hatályos településrendezési tervből            /VÁTI/ 
 
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 5/A jelű rajzi melléklete rendelkezik a „Szennyvízelvezetési és 
kezelési előírások tervlapján” a jelen módosítással érintett területre nem ad előírást, de a 
szomszédos lakóterületeket a „Csak városi csatornahálózatra csatlakozás esetén építhető be” 
zónába jelölte. 
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 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 
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 
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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 a módosítással érintett területről rendelkezik, de az 5/B jelű 
rajzi melléklet „Építési energiaellátási előírások tervlapján” a szomszédos lakóterületet a „Csak 
környezetbarát energia használható fűtési, illetve technológiai energiaként” zónába 
jelölte. 
 

 
 

Kivonat a hatályos településrendezési tervből   /VÁTI/ 
 
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 igénye a forrás oldalról biztosítható. 
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. 
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A 20kV-os légvezetékek     /Regioplan Kft/ 
 
A módosítással érintett terület lakóterületkénti beépítése esetén az új kiszolgáló 
utcákban, a szomszédos lakóterületen 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/ 
 

20kV-os légvezetékek 
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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 módosítással érintett terület vezetékes gázellátását, földgázellátását 
forrás oldalról az E.ON biztosítja. A térségben kiépített hálózatára csatlakozással, annak 
továbbépítésével a várható igények kielégíthetők. A többlet gáz energia igény kielégítésére – 
hasonlóan a villamosenergia ellátáshoz – a forrásoldali kapacitások rendelkezésre állnak.  
 
Elektronikus hírközlés 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
 
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 



 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                       VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 35

 

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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1. Partnerségi egyeztetés szabályai 
 

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
31/2013. (VI.28.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL 
 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában, 
valamint 23.§ (5) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja : 
 
I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1.§ 
 

(1) E rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területére terjed ki.  
 
(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a) Mosonmagyaróvár adott településrendezési eszköz tervezésével érintett település-
részén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy 

b) Mosonmagyaróvár adott településrendezési eszköz tervezésével érintett település-
részén telephellyel rendelkező jelentős gazdálkodó szervezet 

c) Mosonmagyaróvár városában nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil 
szervezetek 

d) valamennyi Mosonmagyaróváron működő elismert egyház. 
 

(3) Az adott eljárásba bevonandó partnerek körét a helyi viszonyok és a tervezési feladat 
összetettsége alapján a Képviselő-testület határozza meg az eljárás megindításáról szóló 
határozatában. 
 
II.  A TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA ÉS ESZKÖZEI  

2.§ 

 
(1)  Az 1.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti partnerek a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet        (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 36. § szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában, 
az ott meghatározott tartalommal postai vagy elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak a 
településfejlesztési, településrendezési eszközök készítéséről, módosításáról. 

 
(2) Az 1.§ (2) bekezdés a), b) és d) pontjában szereplő partnerek a Mosonmagyaróvári 

Polgármesteri Hivatal II. emeletén lévő főépítészi hirdető tábláján elhelyezett, 
Mosonmagyaróvár hivatalos honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) közzétett, továbbá a 
helyi médiában megjelentetett hirdetmény útján előzetes tájékoztatót kapnak a 
településfejlesztési, településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról. 
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(3) A polgármester általános tájékoztatást ad a településfejlesztési, településrendezési eszközök 
készítésének, módosításának indulásáról, annak tárgyáról illetve a nyilatkozattétel 
lehetőségéről és határidejéről 
a.) a Polgármesteri Hivatal II. emeletén lévő főépítészi hirdető tábláján elhelyezve, 
b.) Mosonmagyaróvár hivatalos honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) közzétett, és 
c.) a helyi médiában megjelentetett tájékoztatóban. 

 
4.) A Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás esetében az (1)-(3) bekezdésben 

meghatározott tájékoztatás tárgyát a már kidolgozott településrendezési eszközök képezik. 
 
5.) A Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás esetében az (1)-(3) bekezdésben 

meghatározott tájékoztatás tárgyát az egyeztető tárgyalásra kidolgozott vizsgálatok, 
alátámasztó javaslatok, tervek képezik. 

 
6.) A Korm. rendelet 38. § szerinti, a teljes eljárás véleményezési szakaszában azon partnerek 

vehetnek részt és kapnak tájékoztatást, akik az előzetes véleményezési szakaszban határidőre 
nyilatkoztak, további részvételi szándékukat jelezték, véleményüket megfelelő indoklással 
vagy jogszabályi hivatkozással alátámasztották. 

 
7.) A véleményezési eljárás ideje alatt a véleményezésre megküldött tervdokumentáció a 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeletén lévő főépítészi hirdetőtáblán valamint 
Mosonmagyaróvár hivatalos honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) 30 napra kifüggesztésre 
kerül. 

 
8.) Amennyiben a partnerségi egyeztetés során nagyszámú ellentmondó vélemény, igény kerül 

megfogalmazásra, lakossági fórumot kell tartani.  
 
 
III.  A JAVASLATOK , VÉLEMÉNYEK DOKUMENTÁLÁSNAK MÓDJA  

 
3.§ 

 
(1) A partnerek a hirdetményben maghatározott időpontig adhatnak véleményt a tájékoztatóval, 

tervekkel kapcsolatban, továbbá jelezhetik szándékukat az eljárás további szakaszaiban való 
részvételre. Amennyiben a partner a határidőre nem nyilatkozik, továbbiakban kifogást nem 
emelő véleményezőnek tekintendő. 

 
(2) A partnerek a véleményüket postai úton (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, 9200 

Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) vagy elektronikusan (foepitesz@mosonmagyarovar.hu) 
nyújthatják be. 

 
(3) A beérkezett véleményeket a határidő lejártát követően a megbízott településtervezőnek meg 

kell küldeni. A tervező a véleményekkel kapcsolatban szakmai javaslatot készít, melyet a 
Gazdasági Bizottság véleményez. 

 
(4) A Képviselő-testület  döntéséről, a vélemény elutasítása esetén annak indoklásával együtt a 

partnereket tájékoztatni kell. 
 
 

 
IV. Az elfogadott településfejlesztési és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító 

intézkedések 
 

4. § 
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A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a település-rendezési 
eszköz az elfogadását követő 20 napon belül az önkormányzat honlapján 
(www.mosonmagyarovar.hu) közzétételre kerül.  

 
 

 
V. Záró rendelkezések 

 
5.§ 

 
E rendelet a 2013. július 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 

 
Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann 

polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetve: 
Mosonmagyaróvár, 2013. június 28. 
 
 
 
                    Fehérné Bodó Mariann 
                       jegyző
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2. Határozat a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 
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3. Partnerségi egyeztetést lazáró testületi határozat 
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4. Partnerségi egyeztetés dokumentumai 
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5. Főépítészi tartalom meghatározás 

 


