
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Tárgy: Mosonmagyaróvár településrendezési terveinek módosítása 2020/3 egyeztető tárgyalás 

Helyszín: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló terem - videokonferencia 

Időpont: 2021. január 20. 9.00 óra  

A videókonferencián jelen vannak:   

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda részéről 
Németh Edina állami főépítész 
Nagy-Kovács Veronika  ügyintéző 
Szabó Ádám  ügyintéző 
Kormánymegbízotti Kabinet részéről 
dr. Kozák Bettina   jogi szakügyintéző  

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földvédelmi és 
Földmérési Osztály, Szabó Csabáné 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Dr. Sziládi 
Zsuzsanna tisztiorvos  

4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Műszaki Engedélyezési Mérésügyi 
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Köteles László 

5. Regioplan Kft. Kalmár Ágnes településtevező 
6. Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal   

Dr. Árvay István polgármester és Kitley Tibor városi főépítész 
 
Kitley Tibor: Az egyeztető tárgyalásra valamennyi, a véleményezési szakaszban nyilatkozatot tett 
államigazgatási szerv meghívót kapott.  
Részvételüket kérték a jelenlevő hatóságok 
Írásban nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni, korábbi véleményét fenntartja: 

1. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
2. BFKH Népegészségügyi Főosztály 
3. BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 
4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

 
Kitley Tibor, a tárgyalást megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette azokat az 
önkormányzati szándékokat, érdekeket, melyek miatt a kérdéses kérelmek tárgyát korábban is 
támogatták. 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda nem támogatja az LKE 
kertvárosi lakó építési övezetben 6,50 m épületmagasságot, helyette 4,50 m meghatározását kéri. 
Szintén ellenzi az LK kisvárosi lakó építési övezetben illetve a VT településközponti tömbökben a 
7,50 m épületmagasságot, helyette a 6,50 m-t tart elfogadhatónak. 
A kifogással és annak indoklásával egyetértünk. A beruházó is tudomásul vette a változtatást. A 
végleges dokumentáció ez alapján lett javítva.  
 
Érkezett még észrevétel, hogy a 0352/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan eltérő a település-
szerkezeti terv illetve a szabályozási terv jelölése. A településszerkezeti tervben a terület MÁ1 
általános mezőgazdasági övezetbe sorolt, a szabályozási tervben viszont EV védőerdő övezetnek 
jelölt.  
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A településszerkezeti tervben jelölt MÁ1 általános mezőgazdasági övezetet kell irányadónak venni, 
tekintettel arra is, hogy a 30 hektáros (ebből erdőnek jelölt 10 ha) terület művelési ága szántó, 
ténylegesen művelt terület. Így nem változik a biológiai aktivitásérték sem. 
A szabályozási tervlapon és a 3. jelű rajzi mellékletben a javítást elvégeztettük. 
 
A további, rajzi eltérések miatt tett észrevételek szerint a tervezők a javítást elvégezték. 
 
További lényegi észrevétel a Földhivatali Főosztálytól érkezett, a tervezett megoldás ellen kifogást 
emelt. A tervezési területen található 0334/5 helyrajzi számú, 8,4 hektár területű, átlag feletti minőségű 
szántó, itt nem támogatja a lakócélú felhasználását.  
 
Alternatív megoldásként jelenleg a terület kihagyható, de a 0334/6 helyrajzi számú ingatlannal határos 
oldalon szükség van egy 20 m széles sávra ahhoz, hogy a Götz Irén utca, mint a terület egyik feltáró 
gyűjtőútja 24 m szélességben folytatható legyen. Azért is szükséges itt közlekedési terület kijelölése, 
mivel ezen a nyomvonalon fut az Aqua Kft. NA 500 víz fővezetéke.  
A földhivatali alaptérkép ezen a területrészen már csak Sz3 minőséget jelöl, tehát ez is átlagos 
minőségű. Az átsorolás 20 m x 285 m, azaz 0,56 ha területet érint. Amennyiben a hivatal ehhez 
hozzájárul, a többi ingatlant érintően a szabályozási terv – a szükséges módosításokkal együtt - 
elfogadható. A 0334/5 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó része továbbra is MÁ1 szántó övezetben 
marad. A tulajdoni lap szerint 0,88 hektár tartozik Sz 3 minőségi osztályba. 
 
Partnerségi egyeztetés során érkezett észrevételek az alábbiak:  

1. Az érintett ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy a tervezett elkerülő út nyomvonalán a változtatási 
tilalom eltérően jelölt a szabályozási tervben illetve a 9/A rajzi mellékletben. 
A tervezők a javítást a szabályozási tervet érintően elvégezték, az elkerülő út nyomvonala nem 
esik változtatási tilalom alá, nem akadályozva ezzel az esetleges beruházást. 

 
2. A 0334/3 helyrajzi számú ingatlan (5,4 hektáros erdő) résztulajdonosa kifogásolta ZP1 zöldpark 

helyett EV védőerdő övezet kijelölését.   
 
Az erdőtérkép szerint az elsődleges rendeltetés: faanyagtermelő. Ezen nem kívánunk változtatni, csak 
a szabályozási terv, a tényleges állapot és földhivatali művelési ág összhangját kívánjuk megteremteni. 
A korábbi EV helyett EG gazdasági erdőövezet szerepelne a tervekben. 
 
Szabó Csabáné: Elfogadja a 24 m széles gyűjtő út kiszabályozását. A 0334/5 helyrajzi számú ingatlan 
fennmaradó része továbbra is MÁ1 szántó övezetben marad.  
 
Németh Edina: A Duna lakópark és a Halászi felé vezető út közötti tömb ne változtatási tilalom alá 
essen. Vagy mezőgazdasági terület vagy 0-s lakóövezet legyen.  
 
Kitley Tibor: MÁ1 mezőgazdasági övezet legyen, mivel a helyi építési szabályzat szerint 10 ha 
telekterület alatt nem lehet semmit építeni. A változtatási tilalom így felesleges. 
 
Kalmár Ágnes: Javaslom, hogy a szerkezeti tervvel összhangban, legyen MÁ1 övezet ez annak a 
célnak is megfelel, hogy ne lehessen beépíteni.  Megfelel az önkormányzatnak? 
 
Dr. Árvay István: Igen.  
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Németh Edina: Lenne még módosítási javaslata a jelölt építési helyekkel kapcsolatban. Ne össze-
függő építési helyek legyenek jelölve, hanem a javasolt telkek szerinti jelölés és vonatkozzanak 
szabályok az építési helyet érintő későbbi telekalakításra. 
 
Kitley Tibor: A folyamatban lévő éves módosításban éppen ezt fogjuk tisztázni. Lesznek szabályok 
arra vonatkozóan, hogy kell értelmezni a szabályozási tervben jelölt építési helyet telekösszevonás 
illetve megosztás esetén. A tervezett telekhatároktól 10 % eltérést foguk engedni. 
 
Köteles László: A tervezési területet keletről a tervezett tehermentesítő (elkerülő) út határolja. Az 
úthoz ennyi kicsatlakozás nem felel meg, hisz ez országos főút lehet. Szerviz úttal kellene megoldani 
éppúgy, mint a Duna-lakópark már beépített részén.  
 
Kitley Tibor: Igen, már észrevettük.   
 
Dr. Árvay István: Felülről a 3. lenne csak tényleges kicsatlakozás, a többi pedig zsákutca. 
 
Kalmár Ágnes: Az új OTRT-ben az elkerülő út országos mellékútként (gyűjtőútként) szerepel, ezért 
ez megengedett. 
 
Köteles László: Az egymás utáni négy kicsatlakozás túl sok, hiszen elkerülő út lehet a későbbiekben.  
 
Kalmár Ágnes: Zsákutcaként végfordulóval megoldható. 
 
Kitley Tibor: Az útcsatlakozásokat felülvizsgáljuk és javaslatot teszünk a megoldásra. 
 
Németh Edina: Vázrajz alapján belső e-mail körrel megvizsgáljuk a javaslatot. 
 
Dr. Sziládi Zsuzsanna: A nyilatkozatukkal összhangban jelezte, hogy nincs észrevétele. Érdeklődött a 
terület várható sorsáról. 
 
Kitley Tibor: A városban jelenleg nincs szabad családi házas építési telek. A tavaly kialakított 50 db 
lakótelek jórészt elkelt, holott még csak papíron léteznek. Emiatt szükség van újabb lakótelepre. Ezzel 
is gátat kívánunk szabni a túlzott mértéket öltött magánutas megosztásoknak, a nemkívánatos besűrű-
södésnek. Ehhez viszont kifelé kell terjeszkednie a városnak. 

A résztvevők megállapították, hogy valamennyi kérdésben sikerült eredményre jutni. Az előírt 
feltételek és javaslatok alapján történik a végleges dokumentáció kidolgozása. A jelen jegyzőkönyv 
Képviselő-testületi elfogadást követően kérjük meg az állami főépítész záró véleményét a tárgyalt 
módosításokkal kapcsolatban. A videókonferenciáról felvételt készült, mely visszanézhető. 
 
Az egyeztetés 9 óra 22 perckor ért véget. 
 
       Lejegyezte:  
          Kitley Tibor 

         városi főépítész 
Mosonmagyaróvár, 2021. január 22. 


