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Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek módosítása 2021/2 
 

Mosonmagyaróvár város településrendezési tervei kapcsán idén három módosítási eljárás is 
lezárult. Eközben számos új kérelem illetve önkormányzati kezdeményezés érkezett. Ezek 
közül három (Piarista és Bolyai iskola, két külterületi szántó) a beruházás sürgőssége miatt ki 
lett emelve, ezek külön tárgyalásos eljárásban (2021/1) lesznek véleményeztetve. 
A további kérelmek (15 db) egy része alapján új beépítésre szánt terület kijelölése történhet, 
zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület is érintett, emiatt a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 36.§ szerinti teljes eljárást kell lefolytatni. 

A Képviselő-testület előzetesen véleményezte a kérelmek tartalmát. A 19/2021. (VI.24.) Kt. 
határozatban 13 kérelem kapcsán hozzájárult az egyeztetés elindításához, két kérelmet nem 
támogatott. A partnerségi egyeztetést a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

2/2018. (II. 8.) önkormányzati rendeletben, a teljes eljárásra vonatkozó előírásoknak 
megfelelően folytatjuk le. 
 
 

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE 
 
1., Ipartelep, Határőr u. - Kiskapu u. közötti tömb újraszabályozása 
 
A tervezett piarista oktatási központ miatt korábban módosítottuk a szabályozási tervet. A volt 
határőr laktanyát is érintően 3 hektáros területet kellett kialakítani, emellett maradt 1,6 
hektáros önkormányzati terület is. A feltáró út nyomvonala kissé esetleges lett a területi igény 
miatt. Az iskola területe VT településközponti övezetbe lett sorolva, beépíthető terület 50 %, 
m a megengedett épületmagasság 12,50 m 
lett. Időközben a beruházás kútba esett, a 
terület visszakerül (folyamatban) az 
önkormányzathoz. Nem lenne szerencsés, ha 
más célú hasznosítás ezekkel a 
paraméterekkel valósulna meg. Emellett olyan 
úthálózatot kell kialakítani, mely lehetővé 
teszi kisebb tömbök, telkek kialakítását. 
Tekintettel az aktuális igényekre lakó 
területfelhasználás tervezett. LK kisvárosi 
lakó építési övezet kijelölése javasolt, ahol 
legfeljebb 40 % beépítés és 6,50 – 9,50 m 
épületmagasság megengedett. A túlzott 
beépítés megakadályozására a lakásszámot 
akár telekterülethez is lehet kötni. 
(Megjegyzendő, hogy az OTÉK 2021. április 
22.-i módosítása alapján – felülírva a helyi 
szabályozást - csak egy parkoló követelhető meg lakásonként. Ennek negatív hatásai máris 
jelentkeznek.) Felülvizsgálandó a tervezési területen – az Eötvös utcával szemben – jelölt 
közlekedési terület szükségessége, helyette esetleg garázssor építésére alkalmas terület 
kijelölése. 
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2., Gyöngyös lakópark II. ütem – két telek átsorolása LK kisvárosi lakó építési övezetbe 
 
A Gyöngyös lakópark II. ütem néven futó fejlesztés szabályozása 2019-ben készült el. Az 
ingatlanok kialakítása megtörtént jelenleg a közművesítés folyik.  
A 9469 és 9470 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosa kérelmezte, hogy a két, egyenként 
650 m2-es telkek LKE kertvárosi lakó építési övezetből LK kisvárosi lakó építési övezetbe 
kerüljenek. A két telek három oldalról LK kisvárosi lakó építési övezettel határos, ahol a 
beépíthető terület 40 %, a megengedett épületmagasság 7,50 m. A családi házas telkekre tehát 
2-3 szintes lakóházak néznek, melyek így a használati értékét (belátás) jelentősen csökkentik. 
Vélhetően a tulajdonosi arányok, kimaradó ingatlanok miatt készült így az eredeti 
szabályozás. A kérelem indokolt, átsorolás esetén értelemszerűen a szomszédos ingatlanok 
beépítési paramétereit kell alkalmazni. 

 
3., Soproni út – két telek átsorolása LK kisvárosi lakó építési övezetbe 
 
A Soproni út mellett (a Steurer utcai lakótömbben) található két ingatlan tulajdonosa kérel-
mezte a telkek LKE kertvárosi lakó építési övezetből LK kisvárosi lakó építési övezetbe 
kerüljenek. Az egyik telken az egykori honvéd laktanya épülete áll, a Soproni utca felőli, 
háromszög alakú telek üres. Ez utóbbi körülményesen beépíthető, ezért a két telek össze-
vonását tervezik. A volt laktanya épület megmarad, ebben önmagában is több lakás kialakít-
ható. A telkeken jelenleg két lakás építhető, a beépíthető terület 30 %, a megengedett 
épületmagasság 6,50 m. Kérték az átsorolás mellett 50 % beépíthető terület és 7,50 m 
épületmagasság meghatározását. Az átsorolás támogatható, tekintettel arra, hogy a Soproni 
utca túloldalán is LK kisvárosi lakó építési övezetbe sorolt tömb található, illetve arra is, hogy 
a Steurer utca tömbben –az akkori szabályozásnak megfelelően – még négy lakás épülhetett 
egy családi háza telken. Ehhez az új beépítés illeszkedik. A beépíthető terület és az 
épületmagasság növelése nem indokolt, ez marad 30 % és 6,50 m. 
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4., Fekete István u.25. – beépítési paraméterek növelése 
 
Az egykori lovasiskola melletti üdülőterület korábban LKE kertvárosi lakó építési övezetbe 
lett sorolva. A beépíthető terület egységesen 25 %, a megengedett épületmagasság 4,50 m. 
Az érintett ingatan tulajdonosa kérelmezte az épületmagasság emelését 4,50 m-ről 6,50 m-re. 
Indoka az, hogy a meglévő épületét nem tudja bővíteni, mivel a jelenlegi számított épület-
magasság meghaladja a megengedett mértéket. Az építés idején még „építménymagasság” 
volt érvényben, ahol is a számításnál a két 
oromfalat figyelmen kívül lehetett hagyni. 
Akkor megfelelt az előírásoknak. A jelenlegi 
épületmagasság számításnál az oromfalakat is 
figyelembe kell venni, így a számított érték 
már szabálytalan. Az épület nem változott, csak 
a jogszabályok. Egy telekre nem célszerű 
szabályozni, legalább egy tömbre szükséges.  
A tömbben 10 db telek található. A 6,50 m 
épületmagasság meghatározása nem célszerű a 
telkek mérete miatt sem. Ez esetben az oldal-
kert előírt mérete is növekedne 4,50 m-ről 6,50 
m-re. Megoldás a kialakult – 1. kód – épület-
magasság jelölése lehet. Ekkor a meglévő 
épület megtartható, a bővítéssel a számított 
magasság nem növelhető. 
 
5., Flexum termálfürdő – beépíthető terület növelése  
 
A termálfürdő az utóbbi években számos 
felújításon esett át, elvárható színvonalat ered-
ményezve.  A tulajdonos további fejlesztéseket 
tervez, melynek akadálya a szabályozási terv 
szerinti 15 % megengedett beépíthetőség. 
Kérelmezte ennek megemelését 25 (30) %-ra. 
Az ingatlan KR/E különleges termálközpont 
építési övezetbe tartozik. Az OTÉK a különleges 
övezetekben  40 % beépíthetőséget enged, így 
ez nem akadálya a növelésnek. A 25-30 % 
beépíthetőség támogatható a további fejlesztések 
biztosítására. Az előírt minimális zöldfelület 
továbbra is 40 %. 
 
6., Csaba utca (Hársfa étterem) - telek átsorolása VI építési övezetbe 

 
A Hársfa étterem a Csaba utca – Kolbai utca sarkán lévő 1418/4 helyrajzi számú ingatlanon 
áll. VI intézményi vegyes építési övezetbe sorolt, a beépíthető terület 50 %, a megengedett 
épületmagasság 6,50 m. A beépítés maximumon van, ezért már korábban kérelmezték a 
szomszédos Csabai utcai telek átsorolását is a tervezett bővítéshez. Akkor azt az ingatlant 
átsoroltuk LKE kertvárosi lakó építési övezetből VI intézményi vegyes építési övezetbe. 
Most a következő szomszédos, 1416 helyrajzi számú ingatlant is meg kívánják vásárolni 
ugyanezen célból. 
Az összevonás feltétele az azonos építési övezetbe tartozás. Tekintettel az ingatlan frekventált 
fekvésére, a működő szolgáltatásra a kérelem támogatható.  
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Kérelmezték ezzel együtt az épületmagasság emelését 6,50 m-ről 9,50 m-re. Bár a 
szomszédos tömbökben is 9,50 m a megengedett magasság, azt ténylegesen nem érik el. A 
7,50 m-re történő emelés reálisabb.  

 
7., Timaffy utca – VI építési övezet kijelölése ZP zöldpark helyett 

 
A Timaffy utca mentén a közelmúltban épült fel kb. 350 lakás. Az 1687/43 helyrajzi számú 
ingatlanon is elkészült a 2x38 lakásos társasház, a tervezett mélygarázs lehajtóval, felszíni 
parkolókkal. Az épületfeltüntetési vázrajz készítésekor derült fény arra, hogy ezek kb. 12 m-t 
túlnyúlnak a jogi telekhatáron a szomszédos, önkormányzati tulajdonú terület rovására. 
Jelezték, hogy azt a területrészt (590 m2) megvásárolnák. Ennek akadálya, hogy a terület ZP 
közpark besorolású, így az értékesítés, összevonás jelenleg nem lehetséges. 
Az önkormányzat már megállapodott a 
beruházóval, hogy a szabályozási terv 
módosítását követően kerülhet sor a terület 
értékesítésére. Az érintett sávot a lakóépület 
telkével azonosan VI intézményi vegyes 
építési övezetbe kell sorolni azonos 
beépítési paraméterekkel. 
Mivel beépítésre szánt terület kijelölése 
történik, a számított biológiai aktivitásérték 
nem csökkenhet. A 2020/3. számú, már 
hatályba lépett módosítás során aktivitás-
érték többlet keletkezett, mely itt felhasz-
nálható. 
 
8., Kötöttárugyári út – irányadó építési vonal módosítása 

 
A Kötöttárugyári út mellett, az olasz kápolnával 
szemben található a 4788/23 helyrajzi számú,  
6.200 m2 területű beépítetlen ingatlan. GE egyéb 
ipari építési övezetbe sorolt, a beépíthető terület 
50 %, a megengedett épületmagasság 10,50 m. A 
szabályozási tervben az ingatlanon irányadó 
építési vonal szerepel. Előírás szerint az épületek 
homlokzatának ezen a vonalon kell állnia, melytől 
eltérni csak a telek belseje felé lehet legfeljebb 5 
m-rel. Ez a meglévő ingatlan beépítését is 
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jelentősen korlátozza. A tulajdonos az ingatlant magánút beiktatásával 3-4 telekre kívánja 
osztani. Az irányadó építési vonal ezzel nincs összhangban, ezért kérelmezték törlését. A 
kérelem támogatható azzal, hogy az út felől továbbra is 10 m előkert elhagyása indokolt, 
tekintettel a kápolna rálátására. Településképileg is előnyösebb itt több kisebb épület 
megjelenése egy nagy tömb helyett. 

 
9., Viola utca – zöldpark egy részének átsorolása lakóterületté 

 
A Viola utcában lévő 3537 helyrajzi számú 
ingatlan tulajdonosa jelezte vételi szándékát a 
telek előtt található zöldfelület egy részére. Ez a 
terület ZP zöldpark besorolású, így az elsődleges 
feladat a szabályozási terv módosítása. Az 
érintett terület 3-5 m széles, mintegy 75 m2. 
Közlekedési és közmű szempontból a telekkel 
azonos LKE kertvárosi lakó építési övezetbe 
sorolásának nincs akadálya. 
Mivel beépítésre szánt terület kijelölése történik, 
a kieső biológiai aktivitásértéket itt is pótolni 
kell. Ez megoldható a Kender utca kiszélesedő 
közlekedési területén, ahol jelenleg is zöldpark 
található. 

 
10., A 0354 helyrajzi számú ingatlan tervezett belterületbe sorolása 

 
A 0354 helyrajzi számú, 2,2 hektáros ingatlan Majorok északi részén található, a Háromtölgy 
utcáról közelíthető meg.  Jelenleg is beépítésre szánt terület, KM különleges mezőgazdasági 
övezetbe sorolt. A telek üres, rajta egy víztorony áll, a fele erdősült. A tulajdonos kérelmezte 
az ingatlan tervezett belterületbe sorolását. 
Mivel az ingatlan meglévő belterületet határoló út túloldalán található, jogi akadálya nincs a 
későbbi belterületbe vonásnak. Kérdéses ugyanakkor a terület későbbi sorsa, de a más célú 
hasznosításhoz mindenképp a szabályozási tervet módosítani kell. 
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11., Dohy János utca közlekedési terület nyomvonalának módosítása 
 

A Nefelejcs u.15. alatti saroktelek (helyrajzi szám: 684) alatti ingatlan tulajdonos a kérel-
mezte a Dohy János utca felőli oldalon az útszélesítés miatti szabályozási vonal törlését. 
Az ingatlanból 1999-ben már leadott 470 m2 területet a töltés melletti út kialakításához. 
A jelenlegi szabályozás itt további 300 m2-t jelöl közlekedési területnek. Emellett még a 
Nefelejcs utca szélesítéséhez is le kell adni további 55 m2-t. Mindezek jelentősen megne-
hezítik az ingatlan tervezett hasznosítását, elveszik a megosztás lehetősége. 
A probléma alapvetően abból ered, hogy a Dohy János utca meglévő nyomvonala itt vízügyi 
területre esik. (Ezért is nem lett leaszfaltozva ez a szakasz.) A Lajta folyó és a töltés 
tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. 
Az út nyomvonalát szabályozásilag akkor lehet rendezni, ha a tulajdonos hozzájárul az 
ingatlana egy részének átadásához. Erre fizikailag lenne mód, mivel a folyó ingatlanának 
határa itt elválik a töltéslábtól, a tényleges használatban változás nem következne be. 

 

 
 
12., Pulay Gábor utca közlekedési területek rendezése 

 
Az egykori Lajta-Hansági Állami Gazdaság központ telephelye már kisebb telkekre lett 
osztva, feltárását a nemrég elnevezett Pulay Gábor utca oldja meg. Ennek nagy része még a 
korábbi használatból visszamaradt terület, helyenként feleslegesen nagy, máshol viszont 
korrekcióra szorul. Emellett meg kell oldani a közelmúltban, a Gyöngyös Utcában épült 64 
lakásos társasház hátsó megközelítését is. Egyes önkormányzati területrészeket gépjármű és 
építőanyag tárolásra használnak. 
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Felül kell vizsgálni az utak nyomvonalát, egyes közlekedési területek szükségességét, emellett 
meg kell oldani a 1075/56 helyrajzi számú ingatlan (társasház) közterület kapcsolatát 

 

 
13., Báger tó melletti közlekedési területek rendezése 

 
A Báger tó nyugati oldalán húzódik a tervezett tehermentesítő út egy szakasza, melyhez a 86. 
számú főút lehajtója csatlakozna. Az tehermentesítő út új nyomvonalon futna, 30 m széles 
ingatlana már kialakított. Amennyiben megvalósul a Mosonszolnoki úti felüljárónál az M1 
autópálya északi csomópontja illetve az Alkotmány utca kikötése, megoldódik az Ipartelep 
teherforgalmi feltárása. Ez vélhetően szükségtelenné tenné ezt a szakaszt, emellett a lehajtó 
megépítése is horribilis összeg. Az út megvalósulása tehát kérdőjeles, ugyanakkor az itt lévő 
ipari területek megközelítését is meg kell oldani.  
Jelenleg egy kavicsozott út fut itt, mely aszfaltozva lenne a közeljövőben. A kialakult út 
(helyrajzi szám: 4664/4) viszont a tó partján jelölt védőerdő területére esik. A területnek út és 
a tópart közötti része ténylegesen fásult. 
Fentiek miatt szükséges a közlekedési felületek felülvizsgálata oly módon, hogy az út 
kialakult nyomvonala megtartható legyen, ugyanakkor a védőerdő területe se csökkenjen. 
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14., A helyi építési szabályzat egyes előírásainak felülvizsgálata, kiegészítése 
 
14.2.  A 8.§ (3) bekezdése szerint: lakótelken - a telepszerű tömbtelkes 

beépítés kivételével - 16., A helyi építési szabályzat egyes előírásainak felülvizsgálata, 
kiegészítése 

 
14.1. A 30.§ taglalja az LKE kertvárosi lakó építési övezetre vonatkozó előírásokat. A 
közelmúltban több értelmezési probléma is felmerült az elhelyezhető épületek, rendeltetési 
egységek számával kapcsolatban. Egyértelműen kell megfogalmazni, hogy egy telken 
legfeljebb két rendeltetési egység, épület lehet: egy épületben két lakás vagy két egylakásos 
épület. Más rendeltetés csak a lakás helyett lehet, nem azon felül értelmezendő. 
 
14.2.  A 8.§ (3) bekezdése szerint: lakótelken - a telepszerű tömbtelkes beépítés kivételével - 

legfeljebb két főfunkciójú épület helyezhető el. 

A lakótelek nem egzakt meghatározás. Vagy a területhasználatot (lakó célú) vagy a konkrét 
besorolást (LKE, LK, LN) kell alkalmazni. 

 
14.3.  A magánút szélessége a szabályzat szerint egy telek vagy rendeltetési egység 
megközelítésére minimum 3 m, e felett 6 m. Az előző módosítás során is javasolta az állami 
főépítész a szélesség növelését. Ez felülvizsgálandó, a növelés indokolt különösen az építési 
hellyel határos (pl. az eresz 50 cm-t kinyúlhat az út fölé) magánutak esetében. 
 
14.4.  A kertvárosi lakóövezetben számos kisméretű ingatlanon is két lakás épül, ami 
élhetetlen lakásokat, tényleges zöldfelület csökkenését eredményez. Más, környező 
településeken illetve a most induló új lakóparkokban is telekmérethez kötött az elhelyezhető 
lakások száma. Javasolt a határt 700 m-ben meghúzni. 30 % megengedett beépítés mellett ez 
bruttó 210 m2 épület, melynek hasznos alapterülete kb. 160 m2. Ez két 80 m2-es lakást 
eredményezhet. 
 
14.5.  Az OTÉK és a helyi építési szabályzat szerint is a lakó utak minimális szélessége 12 m. 
Ez egy időszakban 16 m volt. A gyakorlat azt bizonyította, hogy a 12 m kevés ahhoz, hogy a 
burkolt felület, vízelvezető árok, egy- vagy kétoldali járda, mellet még fásításra alkalmas 
zöldsáv is maradjon. 16 m esetében – a közművek elhelyezésére is figyelemmel – egyoldali  
fasor ültethető, az ingatlanok kapubejárója alkalmas lehet parkolásra is. A most induló Duna-
lakópark feletti fejlesztés is 16 m széles lakó utakkal valósul meg. Ezzel a közlekedési káosz 
(útszéli parkolás) és a klimatikus hatások is csökkenthetők. Az egyoldali fásítás szabályozási 
elemmel előírható. 
 
14.6.  Általános gyakorlat, hogy a többszintes társasházaknál (legtöbbször csak az előírt 
minimum méretű) zöldfelületet eladják a földszinti lakóknak saját használatú telekrészként. 
Ezáltal a többi lakónak nem marad zöldfelület. Elő kell írni, hogy ilyen esetben a zöldfelület 
pl. legalább felének közös használatban kell maradnia. 
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