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1. ELŐZMÉNYEK, FELADATLEÍRÁS 

 
Mosonmagyaróvár város településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési 
szabályzatának módosítása 0334/5 hrsz-ú, hatályos tervek szerint mezőgazdasági területfelhasználású 
földrészlet vonatkozásában. 
A Duna lakóparktól északra fekvő területek lakóterület fejlesztését érintő, Rp.I.107-14 munkaszámú 
eljárás során a 0334/5 hrsz-ú terület vonatkozásában a tervmódosítás a véleményezési szakasz során 
megszakadt.  
Jelen módosítási feladat a 0334/5 hrsz-ú földrészlet lakóterületbe sorolásának tekintetében új eljárás 
indítása. 
 
A településrendezési tervek módosításának partnerségi szabályait a 31/2012 (VI.28.) önkormányzati 
rendeletében rögzítette.  
 
1.1 A TERVEZÉSI FOLYAMAT ISMERTETÉSE 

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

1.2 A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA 

A tervezett módosítás a Duna lakóparktól északra fekvő, 334/5 hrsz-ú földrészletet 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. 
A 2004-ben kijelölt fejlesztés megvalósult, a telkek beépültek. Ez a tömb külterületekkel körülvett, a 
város szövetétől elkülönülő nyúlványként jelenik meg. A város célja ennek mielőbbi integrálására, ezért 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2019-ben elindította a Duna lakópark feletti tömbre a 
településrendezési terveinek módosítását. (munkaszám Rp.I 107-14). 

334/5 
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A 334/5 hrsz-ú terület vonatkozásában a tervmódosítás a véleményezési szakasz során megszakadt.  
Az Rp.I.107-14 munkaszámú eljárás során, a fenti térképrészleten kékkel körülhatárolt területekre a 
településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása megtörtént. Az 
Rp.I.107-14 munkaszámú módosítást Mosonmagyaróvár Város Polgármestere 140/2021. (V.6.) 
határozatával, illetve 16/2021 (V.6.) rendeletével hagyta jóvá. 
 
Az Rp.I 107-14 munkaszámú módosítási eljárás során a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztálya nem támogatta az átlag feletti minőségi osztályú, 0334/5 hrsz-ú, közel 8 hektár 
nagyságú földrészlet lakó övezetbe sorolását, ezért az akkori eljárás végső szakmai dokumentációjában 
ez a terület már nem szerepelt, a tervmódosítás a 334/5 hrsz-ú terület szabályozása nélkül került 
jóváhagyásra. A 334/5 hrsz-ú terület területfelhasználása, övezeti besorolása általános mezőgazdasági 
terület maradt. 
 
A terület tulajdonosa új eljárás lefolytatását kezdeményezte az önkormányzatnál. Mosonmagyaróvár 
város önkormányzata támogatja a tulajdonosi kérést ezért településrendezési terveinek módosítása 
mellett döntött. 
 
A területfelhasználás kérelmezett változtatását az önkormányzat az alábbiak miatt támogatja:  
A jelen módosítással érintett terület lakóterületbe sorolása biztosítja, hogy a 16/2021 (V.6.) számú 
Polgármesteri rendelettel jóváhagyott terv szerinti lakóterületek integrálódni tudjanak a városi szövetbe. 
A jelen módosítással érintett terület kapcsolódik Balás Árpád utcai beépítésekhez, illetve az Rp.I 107-
14 munkaszámú eljárással jóváhagyott tervezett lakóterületekhez. A tervezett beruházás nem csak 
lakótelkek kialakítását jelenti, közlekedési hálózatfejlesztés illetve intézményterület fejlesztés is tartozik 
hozzá.  
Jelen módosítás a települészerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti.  
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2,TERÜLETRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

2.1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

 
2.1.1 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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Erdők övezete 

 
Kiváló szántók övezete 

 

 
Ökológiai hálózat övezete  
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Világörökségi területek övezete 

 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 

 

 
Tájképvédelmi terület övezete 
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Vízminőség védelmi területek övezete 

 

 
Nagyvízi meder területének övezete 
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2.1.2. Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervét 2020 májusában jóváhagyta a Közgyűlés 
Elnöke. A megyei területrendezési terv 2020. május 15-től hatályos. 
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5./2020.(V. 5.) számú rendelete 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéről 
 
A megyei közgyűlés elnökének 15/2020. (V.5.) számú határozata Győr-Moson-Sopron Megyei 
Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról, területrendezési 
ajánlásokról és a határozattal elfogadásra kerülő, egyedi megyei övezetekről. 
 
A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó 
térszerkezeti és övezeti besorolásait. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Mosonmagyaróvár 
közigazgatási területét a település területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 

 
- települési térség  
- mezőgazdasági  
- erdőgazdálkodási térség 
- vízgazdálkodási térség 
- sajátos terület-felhasználású térség 
 
Vonalas létesítmények, melyek érintik a várost, illetve annak környékét: 
- nagysebességű vasútvonal  
- gyorsforgalmi út  
- térségi kerékpárút hálózat eleme  
- nemzetközi szénhidrogén szállító vezeték  
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Térségi szerkezeti tervből 
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A megyei tervi övezetek közül az alábbiak érintik Mosnmagyaróvár város területét: 
 

- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 

- Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
- Földtani veszélyforrás által érintett települések 
- Natura 2000 területek övezete 
- Árvízi kockázatkezelési területek övezete 
- Nap és szélerőmű telepítésének korlátozásával érintett terület övezete 
- Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
- Tájképvédelmi terület övezete 
- Vízminőség védelmi terület övezete 
- Nagyvízi meder területének övezete 
- Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések  
- Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete 
- Világörökségi és világörökségi várományos várományos terület övezete 

 
A megyei tervi övezetek közül a módosítással érintett területet, illetve annak környezetét az alábbi 
övezetek érintik: 
 

- Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
- Vízminőség védelmi terület övezete (teljes tervezési területe lefedi) 
- Világörökség várományos terület övezete (teljes közigazgatási területe lefedi) 
- Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések (teljes közigazgatási területe lefedi) 
- Földtani veszélyforrás által érintett települések (teljes közigazgatási területe lefedi) 
 

 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
 
 

A módosítással érintett területek jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezetébe tartoznak. 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Vízminőség védelmi terület övezete 

 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Árvízi kockázatkezelési területek övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Natura 2000 területek övezete 
 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Nagyvízi meder területének övezete 

 

 
Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 

Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete 
A megyei tervi övezetek nincsenek hatással a tervezett fejlesztésre. 
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3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

3.1 A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK, A HATÁLYOS ÉS MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 

BEMUTATÁSA 
Településszerkezeti terv:  
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Tervezett területfelhasználás a módosítással érintett 334/5 hrsz-ú telekre 

 
Területfelhasználási módosítás: 
 
A hatályos településszerkezeti terv a számú módosítással érintett területet mezőgazdasági terület-
felhasználási kategóriába sorolja.  
A településrendezési terv módosítása után a módosítással érintett területen az alábbi területfelhasználási 
kategóriák kerülnek kijelölésre: 

- kertvárosi lakó,  
- kisvárosi lakó,  
- településközpont vegyes,  
- zöld és  
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A fejlesztéssel érintett területet a város és beruházók is a Duna lakópark északi irányú folytatásaként 
képzelik el, mind területfelhasználási besorolást, mind beépítési intenzitást illetően.  
 
A kertvárosi lakóterületen zömmel egyedi telkes, családi házas beépítés kerül kialakításra, kisebb 
területen, a fő, szervező utak mentén sorházas beépítést tervez a város, igazodva a napjainkban 
Mosonmagyaróváron jelentkező kereslethez, igényekhez. 
 
A kisvárosi besorolású lakóterületeken telepszerű beépítéssel társasházas beépítés a tervezett. 
 
A módosítással érintett terület nagyságára tekintettel szükséges volt településközpont vegyes területek 
kijelölésére is, melyben helyet kapnak majd a szükséges települési intézmények (óvoda, bölcsőde), 
továbbá a lakóterületek ellátására szolgáló kereskedelmi, szolgáltató létesítmények. 
 
Szabályozási terv 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
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A tervezett szabályozás a módosítással érintett 334/5 hrsz.-ú területre 

 
A tervezett szabályozási módosítás: 
 
A hatályos szabályozási terv a módosítással érintett területet mezőgazdasági terület-felhasználási 
kategóriába sorolja.  
A szabályozási terv módosítása után az 1. számú módosítással érintett területen kertvárosi lakó, 
kisvárosi lakó, településközpont vegyes, zöld és terület kerül szabályozásra. 
 
A kertvárosi lakóterületek egyedi telkes részein a kialakítaható minimális telek területét 500m2-ben 
szabályozza a terv. A sorházas beépítésnél a kialakítható legkisebb telek terület 300 m2. Beépíthetőség 
mindkét esetben legfeljebb 30 %. A megengedett legnagyobb épületmagasság 6,5 méter, beépítési mód 
szabadon álló, egy telken egy lakóépület helyezhető el. 
 
A kisvárosias lakóterületeken a kialakítható legkisebb telek terület 900m2, beépíthetőség 40%. A 
megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 méter, beépítési mód szabadon álló. 
 
A településközpont vegyes területeken a kialakítható legkisebb telek területet 1200 m2-ben határozza 
meg a terv, beépíthetőség 40%. A megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 méter, beépítési mód 
szabadon álló. 
 
 


