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A2020/1 évi módosítások c. feladatra a megbízást Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától kapta a 
VÁTERV95 Kft. 
Mosonmagyaróvár város módosítás előtti érvényes településrendezési terveinek jóváhagyó határozata, illetve 
rendelete: 
-- településfejlesztési koncepció jóváhagyása:154/2015.(VI.25.) Kt. határozat; 
-- településszerkezeti terv jóváhagyása: többször módosított128/2009. (VI.25.)Kt. határozat; 
-- helyi építési szabályzat és szabályozási terv jóváhagyása: a többször módosított 20/2014.(IX.12.) 

önkormányzati rendelet. 

A településrendezési tervek módosításának 
-- célja: 

-- a13 db módosítási kezdeményezésszakmai vizsgálat után egyeztetésre,való előkészítése, azaz 
- 1. sz. mód: Móra iskola ingatlanán a beépíthető terület növelése, 
- 2. sz. mód: Lilla utcai ingatlan szabályozás módosítása, 
- 3. sz. mód: Fenyőmajor, szabályozási terv módosítása, 
- 4. sz. mód: Ostermayer u 11., beépíthető terület növelése, 
- 5. sz. mód: Madonna szobor, önálló övezet létrehozása, 
- 6. sz. mód: Zichy utcai ingatlanok szabályozásának módosítása, 
- 7. sz. mód: Petőfi utca menti tömbben a beépíthető terület növelése, 
- 8. sz. mód: Újhelyi utca 100., közlekedési terület törlése, 
- 9. sz. mód: Vízmű telephely övezeti besorolásának kiterjesztése, 
- 10. sz. mód: Mowinpark menti ingatlanok szabályozásának módosítása, 
- 11. sz. mód: Szent István király út 3603 hrsz. telek szabályozásának módosítása, 
- 12. sz. mód: Várallyai utca 68. beépíthető terület növelése, 
- 13. sz. mód: A helyi építési szabályzat egyes előírásainak kiegészítése, módosítása. 

-- feladata: 
-- a településszerkezeti terv módosítása 
-- a szabályozási tervlap módosítása, 
-- az építési övezetek határainak módosítása, 
-- a módosításokkal érintett alátámasztó munkarészek elkészítése, 
-- a módosítások környezeti hatásainak összefoglaló értékelése, 

A terv készítésénél 
-- az 1-10 sz. módosításoknál a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ szerinti teljes körű, 
-- a 11-13. sz. módosításoknál az egyszerűsített egyeztetési eljárást alkalmaztuk. 

A JELENDOKUMENTÁCIÓA 2020/1 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSOK EGYEZTETÉSI ANYAGÁT 
TARTALMAZZA. A dokumentációban csak a módosítással érintett jóváhagyott és alátámasztó 
munkarészeket szerepeltettük.  
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A jelen módosítások helyszínei a tervezett településszerkezeti tervlapon 
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1.ATELEPÜLÉSSZERKEZETITERVMÓDOSÍTÁSA 
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1.1 A településszerkezeti terv módosítását elfogadó határozat 
 
 
 

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
…/2020.(…..) Kt. határozata 

a 128/2009.(VI.25.) Kt. határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosításáról 
 
Mosonmagyróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 128/2009.(VI.25.) Kt. határozattal 
elfogadott településszerkezeti tervét…… hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. A településszerkezeti tervlap a jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon rögzítetteknek 
megfelelően módosul. 

2. A településszerkezeti terv Biológiaia aktivitási érték számítása c. táblázata a jelen határozat 2. 
mellékletét képező táblázat szerint módosul. 

3. A településszerkezeti terv Területi mérleg c. táblázata a jelen határozat 3. mellékletét képező táblázat 
szerint módosul. 

 
Felelős Dr. Árvay István polgármester 
Határidő: 
 
 
Dr. Árvay István sk.                                Fehérné dr. Bodó Mariann sk. 
polgármester                                          jegyző 
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1.2 Településszerkezeti tervlapmódosítása 

a) jelmagyarázat 
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b) Közigazgatási terület 
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c) belterület és környéke 
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1.3 Módosítások változási tervlapja  
 

  
10.módosítás 9.módosítás 

  
7.módosítás 5.módosítás 
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1.4 Területei mérleg (a határozat 2. melléklete) 
Az alábbiakban a joghatályos terv szerinti területfelhasználási mérleget hasonlítottuk össze a módosítások 
szerint átvezetet mérleggel. 

övezeti jel területfelhasználás ha % övezeti jel területfelhasználás ha % 

L LAKÓTERÜLET 709,53 8,47 L LAKÓTERÜLET 709,53 8,47 

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

LK kisvárosias 116,32 1,39 LK kisvárosias 115,09 1,37 

LKE kertvárosias 564,81 6,75 LKE kertvárosias 566,04 6,76 

V VEGYES TERÜLET 198,42 2,37 V VEGYES TERÜLET 198,42 2,37 

VT településközponti 67,57 0,81 VT településközponti 67,57 0,81 

VI intézményi 130,85 1,56 VI intézményi 130,85 1,56 

G GAZDASÁGI TERÜLET 535,47 6,39 G GAZDASÁGI TERÜLET 536,48 6,41 

GK kereskedelmi, szolgáltató 225,11 2,69 GK kereskedelmi, szolgáltató 225,11 2,69 

GE egyéb ipari 310,36 3,71 GE egyéb ipari 311,37 3,72 

Ü ÜDÜLŐTERÜLET 65,26 0,78 Ü ÜDÜLŐTERÜLET 65,26 0,78 

ÜÜ üdülőházas 44,94 0,54 ÜÜ üdülőházas 44,94 0,54 

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

K KÜLÖNLEGES TERÜLET 404,13 4,83 K KÜLÖNLEGES TERÜLET 402,75 4,81 

KR rögzített funkciójú 134,83 1,61 KR rögzített funkciójú 134,83 1,61 

KH hulladék elhelyezési és kezelési 101,04 1,21 KH hulladék elhelyezési és kezelési 99,66 1,19 

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 
KÖZMŰTERÜLET 

354,21 4,23 K KÖZLEKEDÉSI ÉS 
KÖZMŰTERÜLET 

354,26 4,23 

KÖ általános közúti  304,25 3,63 KÖ általános közúti  304,30 3,63 

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

Z ZÖLDTERÜLET 65,38 0,78 Z ZÖLDTERÜLET 65,38 0,78 

E ERDŐTERÜLET 1826,91 21,82 E ERDŐTERÜLET 1827,12 21,82 

M MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 3917,46 46,78 M MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 3907,67 46,67 

MKE kertes 211,31 2,52 MKE kertes 211,41 2,52 

MÁ általános extenzív 3186,58 38,05 MÁ általános extenzív 3176,69 37,94 

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

VG VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 296,95 3,55 V VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 306,84 3,66 

    8373,72 100,00     8373,72 100,00 
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1.5 A területrendezési tervekkel való összhang igazolása  
 

1. Területrendezési tervek Mosonmagyaróvárt érintő elhatározásai 
a) OTrT Mosonmagyaróvárt érintő elhatározásai 
 

A Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervét a megyei önkormányzat 5/2020.(V.5.) 
rendeletével jóváhagyta. Ennek megfelelően nem kell alkalmazni 2018. évi CXXXIX. törvény átmeneti 
rendelkezéseit. Így a megyei terv rendelkezéseiben megjelennek az OTrT-re vonatkozó törvényi 
előírások is.  
Tájékoztatásul az alábbiakban bemutatjuk a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény az országos terv szerkezeti tervet is.  
Ezt követően csak a megyei tervi elhatározások alapján vizsgáljuk a módosítások szerinti 
településszerkezeti terv területrendezési megfelelőségét. 

 
Az országos szerkezeti terv Mosonmagyaróvár közigazgatási területére és környékére 

 

Az országos szerkezeti tervjelkulcsa 
 

b) Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terv(továbbiakban: megyei terv) Mosonmagyaróvárt 
érintő elhatározásai 
A megyei tervi elhatározásokat  
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-- a térségi szerkezeti és területfelhasználás, 
-- a térségi övezetek 
jelenítik meg. 

A megyei terv térségi szerkezeti és területfelhasználási elhatározásai 
 

 

 

 

A megyei szerkezeti terv jelmagyarázata 
 

 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének szerkezeti tervlap részlete 

Az alábbi táblázatban a megyei térségi területfelhasználási követelményeteket mutatjuk be a  



M
O

S
O

N
M

A
G

Y
A

R
Ó

V
Á

R
 T

E
LE

P
Ü

LÉ
S

R
E

N
D

E
Z

É
S

I T
E

R
V

E
K

 2020/1 É
V

I R
É

S
Z

M
Ó

D
O

S
ÍT

Á
S

A
 

 E
G

Y
E

Z
T

E
T

É
S

I D
O

K
U

M
E

N
T

Á
C

IÓ
 

 
 

 
15 

 
 

 
             2020             V

Á
T

E
R

V
95 

településszerkezeti terv területfelhasználási elhatározásaiban. 
 a m

egyei tervben szereplő területfelhasználás (ha) 
követelm

ények, a településszerkezeti terv felé (ha) 

erdő 
gazdálkodási térség 

mezőgazdasági térség 

vízgazdálkodási térség 

települési térség  

sajátos területfelhasználású térség 

az erdőgazdálkodási  
térségben az erdőterült 
területfelhasználási egységet az erdők 
övezetére és az erdőtelepítésre 
vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell lehatárolni, de 
mi. 95% legyen 

a mezőgazdasági térség min.75 %-a 
települési mezőgazdasági 
területfelhasználási egységbe esessen, 
a fennmaradó rész természetközeli, 
vagy nagyvárosias lakóterületet kivéve 
beépítésre szánt terüket v. különleges 
honvédelmi terület lehet. 

a vízgazdálkodási térségben települési 
vízgazdálkodási, terület, 
vízgazdálkodási célú erdő, 
mezőgazdasági természetközeli terület, 
honvédelmi, természetközeli 
területfelhasználási egységbe lehet 

települési térségben bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető 

1671,45 
4480,89 

40,9 
1952,77 

219,99 
1671,45 
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in. 3360,67 
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m
ax. 1952,77 

-- A
 váro

st érin
tő

 m
eg

yei tervb
en

 m
eg

jelen
ő

 és érvén
yb

en
 m

arad
ó

 térség
i ö

vezetek elh
atáro

zásai  
  

 
 

A
z ökológiai hálózat övezetei 
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A világörökség és világörökség várományos terület övezete A vízminőség-védelmi terület övezete 

  

A nagyvizi meder övezete A honvédelmi és katonai céllal érintett település övezete 

  

Az ásványi nyersanyagvagyon által érinett települések övezete A rendszeresen belvízjárta területek övezete 
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A földtani veszélyforrás területének övezete  A Győri agglomeráció és a Soproni nagyvárosi település együttes övezete 

  

A Natura parkok övezete A Natura 2000 területek övezete 

  

Az árvizi kockázatkezelési területek övezete A széleróziónak kitett területek övezete 
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A nap és szélerőmű letelepítésének korlátozásával érintett területek övezete  

 
2. A területrendezési tervek elhatározásainak teljesülése a módosítandó településszerkezeti tervben 
 

a) A térségi szerkezeti tervi elhatározások teljesülése a módosítandó településszerkezeti tervben 
 

A szerkezeti elemek nem változtak a korábbi teljes körű felülvizsgálat óta. A jelen módosítások nem érintik a 
megyei tervben jelölt hálózati elemeket. 

b) A térségi területfelhasználás települési szintű teljesülése 
A térségi területfelhasználásának való megfelelést az alábbiakban vizsgáljuk. 

-- Az erdőgazdálkodási térségre vonatkozó törvényi előírás:  
Az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők 
övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 
vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni.” 
A jelen módosítás nem érinti az erdőgazdálkodási területfelhasználású térséget. 

-- A mezőgazdasági térségre vonatkozó törvényi előírás: 
„A mezőgazdasági térséget legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület – nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható.” 
A jelen módosítások közüla 9. sz. módosítás érinti a mezőgazdasági területfelhasználású térséget, 
de a csökkenés mértéke, a melléklet táblázat szerint bizonyítja, hogy nem haladja meg a 
megengedett értéket. 

-- A vízgazdálkodási térségre vonatkozó törvényi előírás 
„A vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt terület kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközei terület, továbbá különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolható, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell 
pontosítani.” 
A jelen módosítás nem érinti a vízgazdálkodási térségeket. 
 

-- A települési térségre vonatkozó törvényi előírás: 
„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető.” 

Mosonmagyaróvár településszerkezeti tervén feltüntetett települési terület a jelenlegi és a települési 
tervekben tervezett belterületre és a külterületi várható gazdasági terültetekre terjed ki.  
A jelen módosítások a települési térség területén belül helyezkednek el, és a tervezett módosítás 
nem ellentétes az előírással. 

-- A sajátos területfelhasználású térségre vonatkozó törvényi előírás: 
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„a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett területfelhasználásának megfelelően 
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő- gazdasági vagy intézményterület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

 

Az alábbi táblázat igazolja az egyes térségi területfelhasználás és a településszerkezeti terv 
területfelhasználásának összhangját 

A megyei térségi területfelhasználás és a településszerkezeti terv területfelhasználásának való megfelelését 
igazoló táblázat 

 

A MEGYEI TERÜLETRERNDEZÉSI TERV  
követelményei a településszerkezeti terv felé  

ha 

A MÓDOSÍTANDÓ TELEPÜLÉS-SZERKEZETI TERV 
területfelhasználási egységeinek területe 

ha 
erdőgazdál-
kodási 
térség 

min mező-
gazdaság 
térség  

vízgazdálk
odási 
terület 

települési 
térség  

sajátos 
terület 
felhasz-
nálásu 
térség 

erdőterület mezőgazda-
sági terület 
és 
természet-
közeli 
terület 

víz 
gazdálkodá
si terület 

települési 
terület 
belterület+k
ülterületi 
beépítésre 
szánt terület 

különleges 
terület 

1671,45 3360,67 40,9 1952,77 219.99 1826,91 
(+155,46) 

3917,46 
(+556,79) 

296,95 
(+256,05) 

1928,27 
(-24,5) 

404,13 
(+184,14 

 

 
A megyei területrendezési terv térségi területfelhasználásának lehatárolása a közigazgatási területen 
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Megjegyzések: --a településszerkezeti terület települési területe a teljes tervezett belterületet, és a külterületi 
beépítésre szánt területeket magában foglalja.  

 

A FENTIEK ALAPJÁN A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVVEL AZ ÖSSZHANG BIZTOSÍTOTT. 
- 

c) A térségi övezetek előírásainak települési szintű teljesülése 
 

Az alábbi táblázata térségi övezetek településrendezési terven való jelölésének módját mutatja be, a 
vizsgálat sorrendjében. 

Az alábbi táblázat a joghatályos megyei tervben szereplő és a 2018 évi CXXXIX. törvény előírásai szerinti 
megyei tervben szerepeltetni szükséges térségi övezeteket együttesen mutatja be és hasonlítja össze. Az 
ellenőrzéseket a táblázatban megjelölt pontok szerint végezzük el. 

a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatába vont 
országos és megyei térségi övezetek 

A módosítások ellenőrzésének eredménye 

1. magterület övezete, adatszolgáltatás alapján vettük 
figyelembe. 

-- módosítási területek nem érintik 

2. ökológiai folyosó övezete, adatszolgáltatás alapján vettük 
figyelembe. 

-- módosítási területek nem érintik 

3. pufferterület övezete, adatszolgáltatás alapjánvettük 
figyelembe.  

-- a 9. sz. módosítási terület érinti, de a tervezett 
területfelhasználás a jogszabályi előírásoknak 
megfelel  

4. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete.a megyei 
terv alapján vettük figyelembe. 

-- módosítási területek nem érintik 

5. jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, a megyei 
alapján vettük figyelembe. 

-- módosítási területek nem érintik 

6. erdők övezete, a megyei terv alapján vettük figyelembe. -- módosítási területek nem érintik 

erdőtelepítésre javasolt övezet, a megyei terv alapján vettük 
figyelembe 

-- Mosonmagyaróvárt nem érinti  

7. tájképvédelmi terület övezete, adatszolgáltatás alapján 
vettük figyelembe 

-- a 9. sz. módosítási terület érinti, de a tervezett 
területfelhasználás a jogszabályi előírásoknak 
megfelel. A megvalósítás során különös gonddal kell 
eljárni a hatósági egyeztetéseknél. 

8. világörökség és világörökség várományos terület övezete, 
megyei terv alapján vettük figyelembe 

-- módosítási területek nem érintik 

9.vízminőség-védelmi terület övezete, a MvM és a megyei terv 
alapján vettük figyelembe 

-- a módosítási területek érintik. A vonatkozó 
előírásokat be kell tartani a létesítmények tervezése, 
illetve megvalósítása során. 

10. nagyvízi meder övezete,az MvM és megyei terv alapján 
vettük figyelembe 

-- módosítási területek nem érintik 

honvédelmi és katonai célú terület övezete, a megyei terv 
alapján vettük figyelembe 

-- Mosonmagyaróvárt nem érinti 

11. ásványi nyersanyagvagyonterületének övezete, az MvM és 
megyei terv alapján vettük figyelembe 

-- módosítási területek nem érintik 

rendszeresen belvízjárta terület övezete, az MvM és megyei 
terv alapján vettük figyelembe 

-- Mosonmagyaróvárt nem érinti 

12.földtani veszélyforrás területének övezete, az MvM és 
megyei terv alapján vettük figyelembe 

-- a módosítási területekre a bányafelügyelőség a 
módosításokkal kapcsolatban követelményeketnem 
fogalmazott meg. 

Győri agglomeráció és a Soproni nagyvárosi településegyüttes 
övezete 

-- Mosonmagyaróvárt nem érinti 

Natura parkok övezete, az MvM és megyei terv alapján vettük 
figyelembe 

-- Mosonmagyaróvárt nem érinti 

13. Natura 2000 területek övezete, megyei terv alapján vettük 
figyelembe 

-- módosítási területek nem érintik 

14. árvízi kockázatkezelés területének övezete, megyei terv 
alapján vettük figyelembe 

-- az 5. sz. módosítási terület érinti, a Madonna 
szobrának telki lehatárolása azonban a 
kockázatkezelési követelményeket nem befolyásolja.  

15. széleróziónak kitett terület övezete, megyei terv alapján 
vettük figyelembe 

-- módosítási területek nem érintik 

16. nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett 
területek övezete, megyei terv alapján vettük figyelembe 

-- a 9. sz. módosítási terület érinti, de a megyei terv 
előírásai, illetve ajánlásai nem tiltják a vízmű terület 
kibővítését. 

 Megjegyzés: csak azokat az övezeteket számoztuk meg, melyek az ellenőrzés alapjául szolgálnak 
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1-3. Az ökológiai hálózat övezeteit a módosítási területek közül a 9. sz. módosítás érinti a pufferterület övezetét. A módosítás 
az övezetre vonatkozó előírásoknak megfelel. A módosítási terület nem beépítésre szánt terület. 

A puffer övezetre vonatkozó törvényi előírások:  
„27.§ (2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (39 bekezdésben meghatározott feltétel kivételével – településszerkezeti 

terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti 

értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.  

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatására a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.” 

A 9. SZ. MÓDOSÍTÁS A FENTI ELŐÍRÁSOKNAM MEGFELEL. 
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4-5. A ■kiváló termőhelyi adottságú és a ■ jó termőhelyi adottságú szántóterületetek övezetei, a módosítási területek nem érintik. 
(A sárga felület a településszerkezeti tervben jelölt mezőgazdasági terület). 
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6.Az■erdők övezete, ■településszerkezeti terv szerinti erdőterületek, a módosítási területek nem érintik. 
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7.■TSZT szerinti települési terület, ■tájképvédelmi terület övezete és a ■TSZT szerinti tájképvédelmi terület, a 9. sz. 
módosítás érinti. A vonatkozó előírásokat be kell tartani a létesítmények tervezése, illetve megvalósítása során.  
 

A tájképvédelmi területre vonatkozó előírások: 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet „4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére 

készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a 

tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott 

jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
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b)a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a 

továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 

erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 

alkalmazásával kell megvalósítani.” 

A településképi önkormányzati rendelet szerint: 
„22. § (1) Mosoni-Duna partja menti területekre a (2)-(5) bekezdés előírásait kell alkalmazni. 

(2) A terület telkein történő építési tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani az építmények tájba illesztésére, a természetes 

anyaghasználatra, a természetközeli élőhelyek megóvására, a part mentén a rálátás biztosítására. Az egyes épületek tájba 

illesztését, a tájképi értékek fennmaradását látványtervekkel kell igazolni. 

(3) A területen a táj jellegét megváltoztató, a tájképet károsító (közmű, közlekedési) létesítmény nem helyezhető el, tájképet romboló, 

tájsebet okozó tevékenység nem végezhető. 

(4) A Mosoni-Duna jobb partján parti gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas sétányt kell kialakítani. A sétány területén 

építmény nem helyezhető el. 

(5) A terület túlnyomó része magasabb jogszabályok (országos és megyei területrendezési terv) alapján országos jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezetbe és védett természeti területbe illetve közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területbe (Natura 2000) is sorolt, így az azokra vonatkozó előírásoknak is érvényt kell szerezni.” 

 

 

8. ■ Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete, a módosítások a konkrét területeket nem érintik. 
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9.■Vízminőség védelmi terület övezte, a módosítási területek érintik. A vonatkozó előírásokat be kell tartani a létesítmények 
tervezése, illetve megvalósítása során.  
 

A vízminőség védelmi terület övezetére vonatkozó előírások: 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet„5. §(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 

övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről 

a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 

szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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10.■Nagyvízi meder övezete, a módosítási területek nem érintik. 
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11. Ásványi nyersanyag vagyon övezete, ill. a településszerkezeti tervben szereplő ■ bányaterületek, a módosítási területek 
nem érintik. 
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12.Földtani veszélyforrás területének övezete, a módosítási területekre a bányafelügyelőség részéről nem volt követelmény 
megfogalmazva. 

 

A földtani veszélyforrás területére vonatkozó előírások: 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet „11. §(1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését 

a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hozzájárulásával kell 

meghatározni. 
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13.■ Natura 2000 területek övezete és a ■ TSZT szerinti Natura 2000 terület, a módosítási területek nem érintik. 
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14.Árvízi kockázatkezelés területének övezete, az 5. sz. módosítási terület érinti. Az 5. sz. módosítás a madonna szobor 
telkének rendezéséről szól, árvízi kockázat vonatkozásában a módosítás nem okoz változást. 
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15.Széleróziónak kitett terület övezete, a módosítási területek nem érintik. 
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20. Nap-és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett területek övezete, a 9. módosítási terület érinti, de a megyei terv 
előírásai, illetve ajánlásai nem tiltják a vízmű terület kibővítését. 

 
A FENTI TÉRSÉGI ÖVEZETEK ÉS A MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK ÖSSZEVETÉSE ALAPJÁN 
MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY A MÓDOSÍTÁSOK NEM ELLENTÉTESEK A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI 
TERV TÉRSÉGI ÖVEZETI ELŐÍRÁSIVAL, A 9. SZ. MÓDOSÍTÁSI TERÜLET ESETÉBEN AZ ÉPÍTÉS 
ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN KÜLÖNÖS GONDOT KELL FORDÍTANI A HATÓSÁGI EGYEZTETÉSEKRE. 
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1.6 A biológiai aktivitási érték számítása (a határozat 3. sz. melléklete) 
 

Joghatályos terv szerinti Tervezett módosítás szerinti 

Területfelhasználási 
egység megnevezése értékmutató Terület 

(ha) 
Biológiai 
aktivitás 

Területfelhasználási 
egység megnevezése Értékmutató Terület 

(ha 
Biológiai 
aktivitás 

LN nagyvárosias lakó 
építési övezet. 0,6 28,4 17,04 LN nagyvárosias lakó 

építési övezet. 0,6 28,4 17,04 

LK kisvárosias lakó 
építési övezet 1,2 116,3181 139,58172 LK kisvárosias lakó 

építési övezet 1,2 115,0881 138,10572 

LKE kertvárosias lakó 
építési övezet 3 564,8091 1694,4273 LKE kertvárosias lakó 

építési övezet 3 566,0391 1698,1173 

VT 
településköz-ponti 
vegyes építési 
övezet 

0,5 67,57 33,785 VT 
településközponti 
vegyes építési 
övezet 

0,5 67,57 33,785 

VI intézményi 0,5 130,85 65,425 VI intézményi 0,5 130,85 65,425 

GK 
Kereskedelmi és 
szolgáltató építési 
övezet 

0,4 225,11 90,044 GK 
Kereskedelmi és 
szolgáltató építési 
övezet 

0,4 225,11 90,044 

GE egyéb építési 
övezet 0,4 310,36 124,144 GE egyéb építési 

övezet 0,4 311,37 124,548 

ÜÜ üdülőházas üdülő 
építési övezet 2,7 44,94 121,338 ÜÜ üdülőházas üdülő 

építési övezet 2,7 44,94 121,338 

ÜH hétvégi házas üdülő 
építési övezet 3 20,32 60,96 ÜH hétvégi házas üdülő 

építési övezet 3 20,32 60,96 

KR 
rögzített funkciójú 
különleges építési 
övezet 

3 134,83 404,49 KR 
rögzített funkciójú 
különleges építési 
övezet 

3 134,83 404,49 

KH 
hulladék 
elhelyezési./kezelési 
építési övezet 

0,1 101,04 10,104 KH 
hulladék 
elhelyezési./kezelési 
építési övezet 

0,1 99,659 9,9659 

KB bányászati építési 
övezet 0,2 100,01 20,002 KB bányászati építési 

övezet 0,2 100,0124 20,00248 

KM Mezőgazdasági 
üzemi építési övezet  0,7 68,25 47,775 KM Mezőgazdasági 

üzemi építési övezet  0,7 68,25 47,775 

KO közúti –országos 
közlekedési övezet 0,5 304,2499 152,12495 KÖ közúti –országos 

közlekedési övezet 0,5 304,3011 152,15055 

KÖV vasúti közlekedési 
övezet 0,6 49,96 29,976 KÖV vasúti közlekedési 

övezet 0,6 49,96 29,976 

Z zöldövezet 3,0ha ≤  8 15,478 123,824 Z zöldövezet 3,0ha ≤  8 15,478 123,824 

Z zöldövezet 3,0ha ≥ 6 49,9062 299,4372 Z zöldövezet 3,0ha ≥ 6 49,9038 299,4228 

EV védelmi erdőövezet 9 1348,9136 12140,2224 EV védelmi erdőövezet 9 1349,1249 12142,124 

EJ Közjóléti erdőövezet 8 32,3 258,4 ET Közjóléti erdőövezet 8 32,3 258,4 

EG gazdasági 
erdőövezet 9 445,7 4011,3 EG gazdasági 

erdőövezet 9 445,7 4011,3 

MKE 
kertes 
mezőgazdasági 
övezet 

5 211,3051 1056,5255 MKE 
kertes 
mezőgazdasági 
övezet 

5 211,4136 1057,068 

MÁ általános extenzív 
mg. Övezet 3,7 3186,58 11790,346 MÁ1 általános extenzív 

mg. Övezet 3,7 3176,69 11 753,753 

MK korlátozott funkciójú 
mg. Övezet 6 519,57 3117,42 MK korlátozott funkciójú 

mg. Övezet 6 519,57 3117,42 

VG vízgazdálkodási 
övezet 6 296,95 1781,7 V vízgazdálkodási 

övezet 6 306,84 1841,04 

Biológiai aktivitásérték összesen                                     37590,392 Biológiai aktivitásérték összesen                                     37618,075 

Közigazgatási terület összesen          8373,72 Közigazgatási terület összesen          8373,72 

1 ha közigazgatási terület átlagos biológiai 
aktivitása 4,489 1 ha közigazgatási terület átlagos biológiai 

aktivitása 4,492 

 
 

A módosított terv szerint a biológiai aktivitásérték összesen minimális értékben növekedett.  
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MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

…/2020.(…) RENDELETE 
MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 20/2014.(IX.12.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
A Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. § kiegészül az alábbi pontokkal: 

14. Tervezett telekhatár szerinti megosztásnál az építési övezetre előírt minimális telekméreteket (terület, 
szélesség, mélység) nem kell figyelembe venni. Az előírás csak kialakult tömbben, meglévő építési telkek 
megosztásánál alkalmazható. Új tömbökben a tervezett telekhatár irányadó, az előírt méretek betartása 
mellett attól kis mértékben el lehet térni. 

15. Szabálytalan alakú telek akkor alakítható ki, ha az előírt telekszélesség és telekmélység által meghatározott 
téglalap idom a telek határain belül elhelyezhető. Az utcai telekszélesség minimuma ez esetben sem 
csökkenthető az előírt érték 75 %-a alá. 

 
2. § 

A Rendelet 7.§ (4) bekezdése törlésre kerül. 
 

3. § 
A Rendelet kiegészül az alábbi 8/C §-al: 

8/C. § (1) A szabályozási tervben jelölt építési helyet érintő telekalakítás esetében a kialakuló új telkeknél az építési 
övezetre vonatkozó általános és sajátos előírások alapján kell az építési helyet értelmezni. 

(2) A megváltozott építési helyet a szabályozási terv soron következő módosításánál kell átvezetni.” 
 

4. § 
A Rendelet 10. §-a kiegészül egy új (8) bekezdéssel: 

(8) Közterületen, engedéllyel kialakított ideiglenes, időszakosan üzemelő vendéglátó teraszokhoz parkolókat 
nem kell biztosítani. 

 
5. § 

A Rendelet 14.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A nyílt árkokba - csapadékvíz elvezető csatornával el nem látott területen zártsorú beépítés kivételével -, 

időszakos vagy állandó vízfolyásokba, felhagyott kutakba csapadékvíz bevezetése tilos. 
 

6. §  
A Rendelet 30. §-a kiegészül két új (7) és (8) bekezdésekkel: 

(7) Meglévő, kialakult lakótelkek magánúttal történő megosztása esetén a kialakuló telkeken csak egy lakás 
(rendeltetési egység) építhető. 

(8) Újonnan – e módosító rendelet hatályba lépését követően - kialakított lakóterületeken a 700 m2 területet 
el nem érő építési telkeken 1 db lakás (rendeltetési egység) helyezhető el. 

 
7. § 

A Rendelet 34.§ címe az alábbiak szerint módosul: 
34. § Egyéb ipari gazdasági építési övezet (GE) rendeltetési előírásai az alábbiak: 

 
8. § 

A Rendelet 50. § az alábbiak szerint módosul: 
50. § Kertes mezőgazdasági övezet (MKE) előírásai az alábbiak: 

(1) Az övezet 720 m2-nél kisebb telkein épületet elhelyezni nem lehet. 
(2) A 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken - a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban 

nyilvántartottak kivételével - legfeljebb 3 %-os beépítettséggel egy darab, tárolás célját szolgáló gazdasági 
épület, továbbá terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el. A megengedett épületmagasság 3,50 m. 
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(3) Az 1500 m2-t meghaladó területű telken egy gazdasági épület legfeljebb 3 %-os beépítettséggel 
helyezhető el. A megengedett épületmagasság 4,5 m. 

(4) Lakóépület szőlő, gyümölcsös és kertművelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 
telekterület felett helyezhető el úgy, hogy a lakóépület területe a megengedett 5 %-os beépítettség felét 
nem haladhatja meg. A megengedett épületmagasság 4,5 m. 

(5) Az egyes gazdasági épületek beépített területe nem lehet több bruttó 100 m2-nél. Ezen belül az állattartó 
létesítmény alapterülete legfeljebb bruttó 15 m2 lehet. 

(6) Lakóépület csak az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat megléte esetén helyezhető el. 
(7) Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építményt elhelyezni az alábbiak szerint 

lehet: 
a) beépíthető terület 3 % 
b) a megengedett épületmagasság 4,50 m 
c) egy önálló lakóépület 3.000 m2 feletti telken helyezhető el 
d) a 720 m2 alatti telkeken a megengedett beépítés 2 %.  
e) a zártkerti művelés alól kivett telkekre a (1)-(5) bekezdés előírásait nem kell alkalmazni. 

 
9. § 

A Rendelet 54.§ (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 
(1) Az övezetbe tartozik a felszíni vizek és védvonalak övezete (VG1): 

a) a folyóvizek (folyók, állandó és időszakos vízfolyások) 
b) a természetes és mesterséges tavak és tározók medrei, 
c) a közcélú nyílt csatornák, árkok, 
d) a védvonalak területei, és a vízbeszerzéssel kapcsolatos területek: 
e) a vízmű-területek (vízmű kutak és telephelyek) területei. 

(2) A VG1 övezetbe csak a vízügyi jogszabályokban megengedett épületek, építmények helyezhetők el. 
(3) A VG2 vízmű terület övezetén csak a vízművek létesítményei, és palackozó üzem épületei helyezhetők el. 

a) A létesítmények és épületek által elfoglalt területek nem haladhatják meg a telekterület 10%-át. 
b) Az épületek magassága nem haladhatja meg a 6,5 m-t.” 
 

10.§ 
A Rendelet kiegészül az alábbi 54/B.§-al: 

54/B. § Az önálló telket igénylő szobor elhelyezésére szolgáló különleges övezet (KBSZ) előírásai: 
(1) A telek beépítésre nem szánt terület. 
(2) A telken csak szobor helyezhető el, és hozzá tartozó zöldfelületek, burkolt felületek alakíthatók ki. 
(3) A telek zöldfelületi fedettsége nem lehet kevesebb, mint 50%. 

 
11. § 

A Rendelet 79. §-a az alábbiak szerint módosul: 
79. § A 9/E jelű 200 m-es beépítés mentes sáv miatti korlátozás területén újonnan beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki. 
 

12. § 
A Rendelet 86. § (3) bekezdése törlésre kerül. 
 

13. § 
A Rendelet 91. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a), b) pontjai törlésre kerülnek. 
 

14. § 
(1) A Rendelet 1. jelű rajzi mellékletét képező „Bel-külterületek tervlapja” e rendelet 1. mellékletét képező 
tervlap szerint módosul 
(2) A Rendelet 2. jelű rajzi mellékletét képező „Beépítésre szánt területek tervlap” e rendelet 2. mellékletét 
képező tervlap szerint módosul 
(3) A Rendelet 3. jelű rajzi mellékletét képező „Rendeltetési előírások tervlap” e rendelet 3. mellékletét 
képező tervlap szerint módosul 
(4) A Rendelet 4/A. jelű rajzi mellékletét képező „Építési karakter előírások tervlap” e rendelet 4. mellékletét 
képező tervlap szerint módosul 
(5) A Rendelet 4/B. jelű rajzi mellékletét képező „Beépítési mód előírások tervlap” e rendelet 5. mellékletét 
képező tervlap szerint módosul 
(6) A Rendelet 4/C. jelű rajzi mellékletét képező „Teleknagyság előírások tervlap” e rendelet 6. mellékletét 
képező tervlap szerint módosul 
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(7) A Rendelet 4/D. jelű rajzi mellékletét képező „Beépítettségi előírások tervlap” e rendelet 7. mellékletét 
képező tervlap szerint módosul 
(8) A Rendelet 4/E. jelű rajzi mellékletét képező „Épületmagassági előírások tervlap” e rendelet 8. 
mellékletét képező tervlap szerint módosul 
(9) A Rendelet 10. jelű rajzi mellékletét képező „Sajátos előírások tervlap” e rendelet 9. mellékletét képező 
tervlap szerint módosul 
(10) A Rendelet 12. jelű rajzi mellékletét képező „Szabályozási terv” e rendelet 10. mellékletét képező 
tervlapok szerint módosul 
 
 
 
E rendelet……napján lép hatályba 
 
Dr. Árvay István                                       Fehérné dr. Bodó Mariann 
polgármester                                           jegyző 
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3.MOSONMAGYARÓVÁR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVI MELLÉKLETEI
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A Rendelet 1. melléklete: 
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A Rendelet 2. melléklete: 
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A Rendelet 3. melléklete: 
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A Rendelet 4. melléklete: 
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A Rendelet 5. melléklete: 
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A Rendelet 6. melléklete: 
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A Rendelet 7 melléklete: 
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A Rendelet 8. melléklete: 
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A Rendelet 9. melléklete: 
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A Rendelet 10. melléklete: 

 
12.JELŰ RAJZIMELLÉKLET:Módosítással érintett szabályozási tervlapok 
Jelmagyarázat 
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Belterületi módosítássalérintett szabályozási tervlapok 
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Külterületei módosítássalérintett szabályozási tervlap 
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