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3.1 A részmódosítások ismertetése, indoklása  
 

A 19/2021.(VI.24.) Kt. határozattal, teljes eljárás keretében, kezdeményezett módosítások: 
 

Módosítás tárgya: tömb  újraszabályozása 1. 
Módosítás helyszíne: Ipartelep, Határ őr u. - Kiskapu u. közötti tömb 

 

Módosítás kezdeményez ő: önkormányzat 

A módosítási igény leírása: 
A tervezett piarista oktatási központ nem valósul meg. Miután várhatóan visszakerül a terület 
önkormányzati tulajdonba, az új elképzelés lakóterület kialakítása. Ennek megfelelően 
újraszabályozás szükséges. 

Tervezési feladat ismertetése: 
 
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 %, 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 7,50 – 9,50 
m épületmagasság megengedett. A túlzott beépítés megakadályozására a lakásszámot akár telekterülethez is lehet kötni. 
Felülvizsgálandó a tervezési területen – az Eötvös utcával szemben – jelölt közlekedési terület szükségessége, helyette 
esetleg garázssor építésére alkalmas terület kijelölése. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
• az északi tömbben LK-TE.5.7.6.6.(HA)  – kisvárosias lakó építési övezetet, ahol az építési karakter telepszerű (vegyes), a 

beépítési mód szabadonálló, a minimális teleknagyság1500 m2, a beépíthetőség 40%, az épületmagasság. 9,5 m, a HÉSZ 
szerinti legkisebb zöldfelületi fedettség 25% (korábban is ez volt, csak a határoló út nyomvonala változik) 

• közbenső tömbben LK-TE.5.6.6.5.(HA)  – kisvárosias lakó építési övezetet, ahol az építési karakter telepszerű (vegyes), a 
beépítési mód szabadon álló, a minimális teleknagyság 1200 m2, a beépíthetőség 40%, az épületmagasság 7,5 m, a HÉSZ 
szerinti legkisebb zöldfelületi fedettség 25% (az állami főépítész itt írta elő a 7,5 m-t) 

• A határőr laktanya telkét magában foglaló VT tömb előírásai nem változnak. 
• Az övezeti kód (HA) jelölése az egyedi előírásokra utal, melyek az alábbiak (előírásra került az állami főépítész javaslata a 

gépjárművek felének épületen belüli elhelyezésére is): 
 

108/G. § Határőr utca és környéke sajátos előírásai (HA) 
(1) Az LK építési övezetben  

a) a megengedett lakásszám telkenként 1 lakás/100 m2  
b) a telkek be nem épített területének minden 100 m2-e után 1 db nagy lombkoronát növelő fa ültetése kötelező. 
c) a szükséges gépkocsi elhelyezés 50%-át épületen belül kell megoldani. 

 

• A Bartók Béla utca menti telkek mögött távhő-vezeték húzódik Ezért itt 8 m széles ZP zöldsáv kap helyet. 
• A korábban törölt építészeti tengely visszakerül a volt laktanya épületre merőlegesen. 
• Az új lakóút hálózat a Kiskapu utca túloldalán lévő utcákhoz csatlakozik. A lakóutak minimális szélessége 14 m lesz. 
• Az Eötvös utcával szemben a hatályos szabályozási tervben jelölt, de ki nem alakított közlekedési terület megszűnik,         

a szabályozási vonalak törölve lesznek. Az érintett 5106/1 helyrajzi számú ingatlan eredeti besorolása megmarad. 
Ugyanitt garázssor építése elvetésre került, marad a ténylegesen kalakítoztt zöldpark. 

• A piarista iskolához korábban az OTÉK szerinti parkolószám 70-át kellett csak biztosítani. Az ezt előíró 10.§ (7) bekezdése 
törlésre kerül a Rendeletből. 

 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n kedvez ő hatású, mert a növekv ő lakásépítési igényeket 
elégíti ki, a környezeti terhelés nem növekszik, a számított biológiai aktivitási érték kismértékben n övekszik.  

 



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    105                                                            2022       VÁTERV95 
 

  

Hatályos településszerkezeti tervlap részlete  

 

Hatályos szabályozási tervlap részlete 
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A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás VT           LK 
-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: VT-TE-6.9.7.8           LK-TE.5.6.6.5.(HA),  
-- a helyi építési szabályzat kiegészül az új 108/G. §-sal. 
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Légifelvétel   
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Módosítás tárgya: építési övezet módosítása  2.  
Módosítás helyszíne: Gyöngyös lakópark II. ütem, 94 69 és 9470 hrsz. telkek  

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonosok  
A módosítási igény leírása:  
A két családi házas telek három oldalról LK- kisvárosias lakó építési övezettel határos, ezért kérik 
a telek szomszédos építési övezet szerinti átsorolását. 

Tervezési feladat ismertetése:  

 
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. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
A nevezett telkek telekmélysége, ha a szomszédos építési övezetbe kerülnének, nem felelnének meg az előírásoknak, mert a 
telekmélység 1500 m2 telekterület esetén min. 50 m kell, hogy legyen. A megoldás, hogy a szomszédos telkek építési övezetét 
úgy kell alkalmazni, hogy a 900 m2 min telekterület legyen az előírás, azaz az új építési övezet: LK-TE.5.5.6.5.  = kisvárosias 
építési övezet, telepszerű (vegyes) építési karakter, szabadonálló beépítési mód, min. 900 m2 telekterület, max. 40% beépít-
hetőség, max. 7,5 m épületmagasság. 
 
A módosítás a településszerkezeti tervet érinti. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n semleges hatású, mert a kialakult állapothoz igazodik. 
Környezeti terhelés kismértékben növekszik, de ezt indokolja a környez ő telkek besorolása. A biológiai aktivitási érték 
csekély mértékben csökken.  

  

Joghatályos településszerkezeti tervlap részlete Módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: LKE           LK, 
-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: LKE-CS. 5.3.5.3.(H)           LK-TE.  5.5.6.5 
. 

 

 

Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: Építési övezeti módosítása  3.  
Módosítás helyszíne: Soproni út –két telek  

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonosok  
A módosítási igény leírása:  
A Soproni út mellett (a Steurer utcai lakótömbben) található két ingatlan tulajdonosa kérelmezte a 
telkek LKE kertvárosi lakó építési övezetből LK kisvárosi lakó építési övezetbe kerüljenek. 

Tervezési feladat ismertetése:  

 
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 összevonását tervezik. A volt laktanya épület megmarad, ebben önmagában is 
több lakás kialakított. 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. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
A két telek adottságai eltérnek a környezetétől, ezért az LK besorolás, különösen a két telek összevonása után, indokolt. A 
javasolt építési övezet: LK-PV.5.7.5.4 = kisvárosias lakó építési övezet, polgárvárosi karakter, szabadonáll beépítés, min. 
1.500 m2 telekterület, 30 % beépíthetőség, max. 6,5 m épületmagasság. 
 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti.  

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében el őnyös, mert a telek adottságaihoz igazodik az építés i 
övezet tervezett besorolása. A biológiai aktivitási  érték kismértékben csökken, de a módosítások össze sségében a  
változás semleges.  

  
Joghatályos településszerkezeti tervlap részlete Módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: LKE           LK, 
-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: LKE-CS. 5.4.5.4           LK-PV . 5.7.5.4 

 
 

 

Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: beépítési paraméterek módosítása  4.  
Módosítás helyszíne: Fekete István u. 25.   

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonos  
A módosítási igény leírása:  
Az érintett ingatan tulajdonosa kérelmezte az épületmagasság emelését 4,50 m-ről 6,50 m-re. 

Tervezési feladat ismertetése:  
 
Az egykori lovas iskola 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 oldalkert előírt mérete is növekedne 4,50 m-ről 6,50 m-re. Megoldás a kialakult – 1. kód – épületmagasság 
jelölése. Ekkor a meglévő épület megtartható, a bővítéssel a számított magasság nem növelhető. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
Az érintett lakótömb egészén az építési övezet épületmagassági kódjában, a telkek beépített jellegének megfelelően a kialakult 
alkalmazható, ami azt jelenti, hogy a kialakult állapot fenntartható, bővítés esetén a jelenlegi számított magasságot kell 
megtartani. Ennek megfelelően az építési övezet: LKE-CS.3.3.4.1  = kertvárosias lakó építési övezet, családiházas építési 
karakter, oldalhatáron álló beépítési mód, min. 500 m2 telekterület, max. 25% beépíthetőség, kialakult épületmagasság. 
 

A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti . 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hat ású.  

 
 

Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 
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Módosul: 
-- szabályozási tervlapon az építési övezet: LKE-CS.3.3.4.3              LKE-CS.3.3.4.1 

 

 

Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: Építési övezeti módosítása  6.  
Módosítás helyszíne: Csaba utca (Hársfa étterem)   

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonosok  
A módosítási igény leírása:  
Az étterem tulajdonosa a szomszédos telket  kívánja vásárolni a tervezett idegenforgalmi 
fejlesztés céljából. A megvásárolandó telek építési övezetét kéri a tulajdonában lévő ingatlan 
szerinti építési övezetbe sorolni, hogy azzal összevonható legyen. Kéelmeuzte továbbá az 
épületmagasság emelését. 

Tervezési feladat ismertetése:  
 
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. 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.  
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
A fejlesztés támogatása érdekében a VI (intézményi vegyes) építési övezet a 1416 helytajzi számú telekre is kiterjed. Az állami 
főépítész csak 7,50 m épületmagasságot engedett, emellett előírta az építési hely jelölését is. Ezt a szomszédos, családi 
házas telek felé nagyobb (6 m) oldalkertekkel (saroktelek) alkalmazzuk, biztosítva a meglévő épülettel is az összeépítést.  Az 
előkert mérete kialakult.  
Ennek megfelelően az új építési övezet: VI-PV.5.1.7.5 = vegyes intézményi építési övezet, polgárvárosi építési karakter, 
szabadonálló beépítési mód, kialakult teleknagyság, max. 50% beépíthetőség, max. 7,5 m épületmagasság.  
 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti.  

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében nem el őnytelen, mert az intézményi ellátást b ővíti. A 
környezeti terhelés kismértékben növekszik. A bioló giai aktivitási érték kismértékben csökken, de a mó dosítások 
összességében a változás elenyész ő.  

  

Joghatályos településszerkezeti tervlap részlete Módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: LKE            VI 
-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: LKE-CS.5.1.5.4             VI-PV.5.1.7.5, építési hely jelölésre kerül 

 

 

Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: Építési övezet kijelölése  7.  
Módosítás helyszíne: Timaffy utca  

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonosok  
A módosítási igény leírása:  
A megvalósult mélygarázs lehajtója átnyúlik a jogi telekhatáron. A tulajdonosok szeretnék a 12 m-
es telekrészt megvásárolni. Ennek rendezését kérik.  

Tervezési feladat ismertetése:  
 
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 VT településközponti 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 felhasználható. 

 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
A kialakult állapotra és az önkormányzati megállapodásra való tekintettel a VT-TE.5.6.6.9.(MV) – településközponti vegyes 
építési övezet, telepszerű építési karakter, szabadonálló beépítési mód, 1.200 m2 minimális telekterület, 40 % beépíthető 
terület, 16 m megengedett épületmagasság - építési övezet 12 m-rel bővül a ZP1 közpark rovására. A zöldpark határos 
részére közterületi fasor jelölés kerül. Időközben a kérdéses terület kb. 60 %-át már parkosították, javítba a zöldfelületi mutatót. 
 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében kissé el őnytelen, mert a számított biológiai aktivitási érté k 
csökken, ez azonban a módosítások egészét nézve pót olható.   

  

Joghatályos településszerkezeti tervlap részlete Módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 
-- a településszerkezeti tervlapon kiegészül a VT területfelhasználás a ZP1 rovására, 
-- a szabályozási tervlapon a közterület határa, a ZP1             VT-TE. 5.6.6.9.(MV) 12 m-el módosul a közpark rovására, 
kötelező fasor kerül jelölésre. 

 

 

Légifelvétel  
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Módosítás tárgya: irányadó építési vonal módosítása   8.  
Módosítás helyszíne: Kötöttárugyári út  

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonos  
A módosítási igény leírása:  
A tulajdonos a telket fel kívánja osztani 3-4 telekre. Ennek megfelelően az irányadó építési vonal 
módosítását kéri. 

Tervezési feladat ismertetése:  
 
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. 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. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
A 4788/23 hrsz. telek jelenlegi építési övezete: GE-TE.6.1.7.7.(KÖ) = egyéb ipari gazdasági építési övezet, telepszerű 
(vegyes) építési karakter, szabadonálló telepszerű beépítési mód, kialakult telekterület, max. 50% beépíthetőség, max. 10,5 m 
épületmagasság. A beépíthetőségi előírások változatlanok maradnak, csupán a minimális telekméreten kell változtatni, az 
kialakult helyett 700 m2 lesz. A módosított építési övezet ez alapján GE-TE.6.4.7.7.(KÖ) = egyéb ipari gazdasági építési 
övezet, telepszerű (vegyes) építési karakter, szabadonálló telepszerű beépítési mód, min. 700 m2 telekterület, max. 50% 
beépíthetőség, max. 10,5 m épületmagasság).  
 
A telken az irányadó építési vonal úgy módosul, hogy a határoló közterületek felől minimum 10-10 m előkertet kell elhagyni. 
Irányadó építési vonal esetében a telek belseje felé 5 m eltérés megengedett. Ezzel biztosított az olasz kápolna szabadabb 
megjelenése, lehetővé teszi előkerti parkolók kilakítását is. A telkek megoszthatósága érdekében magánutat kell kialakítani a 
Kötöttárúgyári út felöli megközelítéssel.  
A közforgalom elől elzárt vagy el nem zárt magánutak szélességét a helyi építési szabályzat szabályozza, jelen módosítás 
körében ez is szigorodik. 
 

A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti . 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében kissé kedvez ő, mert a kisebb épülettömegek a környezetbe 
jobban beillenek. A biológiai aktivitási érték vált ozatlan marad.  

  

Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 
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Módosul: 
-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: GE-TE.6.1.7.7.(KÖ)           GE-TE.6.4.7.7.(KÖ), az irányadó építési vonal 
módosul, a 10 m-es előkert a közterületek felöl jelölésre kerül. 

 

 

Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: zöldpark egy részének átsorolása  9.  
Módosítás helyszíne: Viola utca  

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonos  
A módosítási igény leírása:  
A közparkkal érintkező telek tulajdonosa a zöldpark egy részét szeretné a nem túl nagy méretű 
lakótelkéhez csatolni. Ennek rendezést kéri. 

Tervezési feladat ismertetése:  
 
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. Az érintett terület 3-5 m széles, mintegy 75 m2. Közlekedési és közmű 
szempontból a területrésznek a telekkel azonos LKE kertvárosi lakó építési övezetbe sorolásának nincs akadálya. 
Mivel beépítésre szánt terület kijelölése történik, a kieső biológiai aktivitás-értéket itt is pótolni kell. Ez megoldható a Kender 
utca kiszélesedő közlekedési területén, ahol jelenleg is zöldfelület található. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
Mivel a közterület itt eleve szabálytalan alakú, lejtős terület, melynek egy része burkolt kapubehajtó, tényleges funkcióját nem 
tölti be. A tervezett telekhatár mentén szabályozési vonallal kell jelölni az új közterületi határvonalat. A zöldfelület pótlása a 
Kender utcában történik meg a ténylegesen kialakult zöldfelület közlekedési területből ZP zöldpark övezetbe sorolásával. 
A telek építési övezeti besorolása LKE-CS. 3.1.5.4. = kertvárosi lakó építési övezet, családi házas karakter, oldalhatáros 
beépítás, kialakult telekméret, 30 5 beépíthető terület, 6,5 m épületmagasság 
 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hat ású. A biológia aktivitási érték változatlan marad.  

  

Joghatályos településszerkezeti tervlap részlete Módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 
Módosul: 
-- a településszerkezeti tervlapon kiegészül a LKE területfelhasználás a ZP1 rovására, 
-- a szabályozási tervlapon a közterület határa, a ZP1              LKE-CS.3.1.5.4. 

 

  

Légifelvétel                                                                                                     Utcaképek 
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Módosítás tárgya: tervezett belterület b ővítése  10.  
Módosítás helyszíne: 0354 hrsz. telek  

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonos  
A módosítási igény leírása:  
A telek tulajdonosa kéri, hogy az ingatlan kerüljön tervezett belterületbe. 

Tervezési feladat ismertetése:  
 
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. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
Az ingatlan jelenleg is beépítsére szánt terület, építési övezeti besorolása változatlan marad. Módosításra csak a tervezett 
belterület határvonala kerül mind a településszerkezeti, mind a szabályozási tervben. Az állami főépítész, a földhivatali és a 
ternészetvédelmi hatóság kifogást nem emelt. A Fertő-Hanság Nemzeti Parki Igazgatósága jogszabályon alapuló kifogást nem 
emelt, de hangsúlyozta a legelők védelmét. Erre a tényleges belterületbe vonási eljárás során a természetvédelmi hatóság 
tehet előírásokat. 
 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti.   

Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hat ású, a biológiai aktivitási érték változatlan marad .  

  

Joghatályos településszerkezeti tervlap részlete Módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 

belterület határa 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 
-- a településszerkezeti terven a tervezett belterületi határ, 
-- a szabályozási tervlapon a tervezett belterületi határ. 

 

 

Légifelvétel 
  

belterület határa 
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Módosítás tárgya: lakóutcák nyomvonalának módosítás a 12.  
Módosítás helyszíne: Pulay Gábor utca  

 

Módosítás kezdeményez ő: önkormányzat  
A módosítási igény leírása:  
Felül kell vizsgálni az utak nyomvonalát, egyes közlekedési területek szükségességét, emellett 
meg kell oldani a 1075/56 helyrajzi számú ingatlan (társasház) közterület kapcsolatát. 
 

Tervezési feladat ismertetése:  

 
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. 
Felül kell vizsgálni az utak nyomvonalát, egyes közlekedési területek szükségességét,  
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
Összességében csak a közlekedési terület korrekciója történik egy helyen, figyelemmel a tényleges használatra és az előírt 
szélességekre. Az út szélessége (másodrendű közlekedési terület) 16 m, illetve a zsákutca szakasz 24 m széles lesz. A 
felszabaduló közlekedési terület a szomszédos telkekkel azonos - VI-TE.5.9.6.6. = intézményi vegyes építési övezet, 
telepszerű (vegyes) építési karakter, szabadonálló telepszerű beépítési mód, minimális telekterület 5000 m2, max. 40% 
beépíthetőség, max. 9,5 m épületmagasság - besorolást kap. Ez nem önálló telek lesz, a szomszédos telkekkel 
összevonhatóvá válik, erre már érkezett is igény az önkrmányzathoz. A 1075/56 ingatlanon már álló társaház másodlagos, 
hátsó megközelítése magánúttal lesz megoldva a szomszédos telkek területéből, ezt nem kell külön szabályozni. 
 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében semleges hatású. A számított biológia i aktivitási szint 
változatlan. A VI építési övezetben a minimális zöld felület a be nem épített terület fele.  

 

 

Légifelvétel 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete 
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Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: K2              VI 

-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: K2              VI-TE. 5.9.6.6. 
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Módosítás tárgya: közlekedési terület rendezése  13.  
Módosítás helyszíne: Báger tó melletti tervezett te hermentesít ő út  

 

Módosítás kezdeményez ő: önkormányzat  
A módosítási igény leírása:  
A tehermentesítő út nyomvonalát és szabályozási szélességét felül kell vizsgálni az M1 északi 
autópálya csomópontjára és az Alkotmány utca kikötésre való tekintettel. Lehetővé kell tenni a 
Báger tó mentén a Fertősor és a Nap utca összekötését a forgalom elvezetése céljából. 

Tervezési feladat ismertetése:  
 
A Báger tó nyugati oldalán húzódik a tervezett tehermentesítő út egy szakasza, melyhez a 86. számú főút lehajtója 
csatlakozna. A 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. 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. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
Az út szabályozási szélessége az OTÉK előírásnak megfelelően 30 m-ről 22 m-re csökken, a felszabadult területet a tó mellett 
húzódó véderdő területéhez csatolható. A tehermentesítő út nyomvonala tehát lehetőségként megmarad, a tervezett összekötő 
út (5,50 m széles burkolt felület) a védőerdő területén vezethető. A helyi építési szabályzat 47.§. (2) bekezdése lehetővé teszi 
a védőerdő területén utak építését. Ez az erdőt funkciója betültésében nem akadályozza, a meglévő fasor megtartható, a 
bővített területen további fásítás telepíthető. 
 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás előnyös, mert a gazdaságos úthálózat kialakítását segí ti elő, valamint a 
véderd ő növelésével a jelen 2021/2 évi módosítások egy rés ze miatt keletkez ő biológiai hiányokat pótolja.  

  

Joghatályos településszerkezeti tervlap részlete Módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

 

Módosítás szerinti szabályozási tervlap kinagyított részlete 
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Módosul: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: KÖ              EV, 
-- a szabályozási tervlapon az I. rendű közlekedés célú terület csökken és az EV övezet növekszik. 

 

  

Légifelvétel 
  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    130                                                            2022       VÁTERV95 
 

Módosítás tárgya: a helyi építési szabályzat egyes előírásainak felülvizsgálta, kiegészítése  14.  
Módosítás helyszíne: a település közigazgatási terü lete  

 

Módosítás kezdeményez ő: önkormányzat  
A módosítási igények leírása:  
• LKE építési övezet előírásainál a telken elhelyezhető rendeltetési egységek értelmezését 

egyértelművé kell tenni. 
• A lakótelkeken elhelyezhető főfunkciókat egyértelműen kell meghatározni.  
• A kertvárosi lakó építési övezetben telekmérethez kell kötni az elhelyezhető lakásszámot, 

különös figyelemmel az újonnan kialakított lakóparkokra 
• Az újonnan tervezett lakóutcák minimális szabályozási szélességét felül kell vizsgálni, 

szabályozni kell az utcák fásítását is 
• A magánutak minimális szélességi előírását felül kell vizsgálni. 
• A társasházak közös zöldfelületi használatát szabályozni kell. 
• Az Oték előírása alapján újra a helyi építési szabályzatban kell a kerítés magasságára 

vonatkozó előírásokat szerepeltetni 
• Az MKE kertes mezőgazdasági övezet előírásait felül kell vizsgálni 
• A rendelet rajzi mellékleteinek felsorolását javítani kell 
• A Kökény utca menti LK kisvárosi lakó építési övezet sajátos előírásait ki kell terjeszteni a 

Petőfi utca – Kökény utca közötti tömbre 
• Az Itató menti területekre vonatkozó sajátos előírások (SP) szövegéből a csónakház 

kizárólagos építésére vonatkozó előírásokat törölni kell 
• A Határőr út – Kiskapu utca közötti tömb új szabályozása során telekmérethez kell kötni az 

elhelyezhető lakások számát, előírást kell tenni a fásításra 
• A lakásokhoz előírt parkoló számot az OTÉK módosítással összhangban kell hozni 
 
 
Végleges szöveges módosítások az államigazgatási sze rvek véleményének figyelembe vételével: 
 
1. Az OTÉK módosult 2021.VII.16. hatállyal: 44. § (2) A kerítés legnagyobb magasságát a helyi építési szabályzat 

megállapíthatja. Korábban a helyi építési szabályzat (továbbiakban: Rendelet) 44.§ (6) bekezdésben szerepelt, hogy a 
hátsó és oldalsó kerítés 2,50 m magas tömör lehet, de ezt a 2018. XII. 5. hatállyal töröltük. A kerítésre vonatkozó 
előírások átkerültek a településképi rendeletbe. Most viszont újra a Rendeletben kell szabályozni. A 2,50 m 
kerítésekkel kapcsolatban több panasz is érkezett, ez indokolatlan magasság, 2,20 m is elég. Ez mind előregyártott 
elemekből, mind pl. Leier elemekből kialakítható magasság. A formai előírásokat továbbra is a településképi rendelet 
tartalmazza, erre utalni kell. Az új bekezdés szövege az alábbi: 
6.§ (6) A telek oldalsó és hátsó telekhatárán tömör kerítés legfeljebb 2,20 m magassággal építhető. A kerítések formai 
kialakítására vonatkozó előírásokat a Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 42/2017. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 
2. 2. A Rendelet 8.§ (3) bekezdése szerint: „Lakótelken - a telepszerű tömbtelkes beépítés kivételével - legfeljebb két 

főfunkciójú épület helyezhető el.” A lakótelek nem egzakt meghatározás. a konkrét besorolást, lakó építési övezet 
(LKE, LK, LN) kell alkalmazni. A módosított szöveg: 
8.§ (3) Lakó építési övezetekben- a telepszerű tömbtelkes beépítés kivételével - legfeljebb két főfunkciójú épület 
helyezhető el. 

 
3. 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. 14-16 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. A lakó utaknál 
a 14 m szélesség lesz előírva. 
 
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. A növelés indokolt különösen az 
építési hellyel határos (pl. az eresz 50 cm-t kinyúlhat az út fölé) magánutak esetében. Az Útügyi Osztály előírásának 
megfelelően a magánutakat közforgalom elől elzárt magánútként kell meghatározni, kettőnél több telket megközelítő 
magánút szélessége pedig egységesen 10 m lesz. 
 A Rendelet 9.§. (2) és (6) bekezdése a fentiek alapján az alábbiak szerint módosul: 
(2) A közutak számára az OTÉK 26. § (2) bekezdésben, illetve a szabályozási tervben meghatározott építési területet 
biztosítani kell. A kiszolgáló út legkisebb szélessége, amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli, egyoldali 
beépítés esetén 12,0 m, kétoldali beépítés estén minimum 14 m. A szabályozási terven feltűntetett közlekedési 
területek közterületek.  
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(6) Egy építési telek és legfeljebb két lakás (rendeltetési egység) megközelítését biztosító közforgalom elől elzárt 
magánút szélessége minimum 4,0 m. Kettő vagy több telek illetve kettőnél több rendeltetési egység feltárását biztosító 
közforgalom elől elzárt magánút szélessége 10,0 m. A közforgalom elől el nem zárt magánút szélessége 12 m. 

 
4. A közutak fásítására vonatkozó előírás a 21.§ (3) bekezdésének kiegészítésével oldható meg. A 16 m széles utaknál a 

legalább egyoldali fásítás minden esetben kötelező lesz. 
A Rendelet 21. § (3) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 
(3) A szabályozási terven feltüntetett fasorok, utcafásítások telepítése kötelező. Az újonnan kialakított 16 m-es 
szabályozási szélességű utaknál, függetlenül attól, hogy a szabályozási terv jelöli-e, az egyoldali fásítás telepítése 
kötelező. 

 
5. A Rendelet korábban tartalmazta önálló bekezdésként a rendelet rajzi mellékleteinek felsorolását. Ezt jogalkotási 

előírások miatt korábban töröltük. Emiatt viszont a szabályozási terv, mint 12. rajzi melléklet jelenleg nincs nevesítve a 
rendelet szövegében. Ezt pótolni kell. A 22.§-ban a szabályozási tervet 12. rajzi mellékletként meg kell jeleníteni. 
Ugyanitt törlendő a 7. és 8. rajzi mellékletek felsorolása, mivel ezek korábban törölve lettek. A felsorolásból hiányzó 11. 
rajzi mellékletet viszont pótolni kell. Ezek alapján a 22. § az alábbiak szerint módosul: 
22. § A város közigazgatási területére vonatkozóan a rendelet a szabályozási terv (12. rajzi melléklet) mellett, azzal 
összhangban 
a) érvényességi (0. jelű rajzi mellékletben)  
b) belterület-külterület (1. jelű rajzi mellékletben)  
c) beépítésre szánt-beépítésre nem szánt (2. jelű rajzi mellékletben) 
d) rendeltetési (3. jelű rajzi mellékletben)  
e) építési (4. jelű rajzi mellékletekben)  
f) közmű (5. jelű rajzi mellékletekben)  
g) zaj elleni védelmi (6. jelű rajzi mellékletben)  
h)  
i)  
j) korlátozási (9. jelű rajzi mellékletekben)  
k) sajátos (10. jelű rajzi mellékletekben)  
l) sajátos parkolási (11. jelű rajzi mellékletekben)  
előírási területeket is jelöl. 

 
6. 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. A főépületek mellett 
legfeljebb egy melléképület építhető. A korábban, kizárólag az újonnan kialakítandó lakóparkokra vonatkozó előírást – 
800 m2 telek alatt csak egy lakás – törölni kell. Általános előírás lesz, hogy 700 m2 alatti telken csak egy lakás 
építhető. A korábban bevezetett 1,5 parkoló / lakás előírást is javítani kell, mivel az OTÉK szerint csak 1 parkoló 
követelhető meg.  
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 m2-ben meghúzni. 30 % megengedett 
beépítés mellett ez bruttó 210 m2 épület, melynek hasznos alapterülete kb. 160 m2. Ez két 80 m2-es lakást 
eredményezhet. 
Fentiek figyelembe vételével a 30.§ LKE kertvárosi lakó építési övezetre vonatkozó előírások az alábbiak lesznek: 
30. § Kertvárosias lakó építési övezet (LKE) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, legfeljebb két önálló, rendeltetési 
egységelhelyezésére szolgál. 
(2) A területen 
a) elhelyezhetők: 
aa) kétlakásos lakóépület, vagy két egylakásos lakóépület, 
ab) az OTÉK 13. § (2) bekezdés szerinti épület, 
ac) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, 
ad) gépkocsi tároló személygépkocsik számára, illetve nem állandó emberi tartózkodásra szolgáló egyéb melléképület, 
ae) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti melléképítmények közül az a)-e), illetve j) alpontok szerinti 
építmények továbbá, ha a telek területe legalább 700 m2 állattartási építmény, legfeljebb 10 m2 alapterülettel. A 
főépítmény(ek) mellett legfeljebb egy melléképítmény építhető. 
b) nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás más rendeltetésű épületben sem. 
c) szállás jellegű épület legfeljebb 4 szoba egységgel (üdülőegységgel). 
Ettől eltérni a Cserháti utca - Malom-ági Lajta - Lajta folyó által határolt területen lehet. 
d) zajjal, bűzzel járó, nagymértékű gépjármű forgalmat indukáló, az építési karakterhez nem illeszthető tevékenységek 
létesítményeit (pl. autószerelő, autófényező, fémmegmunkáló, lakatos, gumijavító, asztalosműhelyt, építő- és 
tüzelőanyag telepet, nagykereskedelmi raktárt, húsfeldolgozó, műanyag feldolgozó üzemet, stb.) elhelyezni nem 
szabad. 
(3) - 
(4) Az építési övezet telkeinek legalább 50%-át zöldfelülettel kell kialakítani. 
(5) A parkolóhelyek számát az alábbiak szerint kell meghatározni: 
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a) lakások esetén 1 db parkoló/lakás 
b) más rendeltetési egység estén az OTÉK 4. melléklete alapján. 
(6) Az építési övezet területén 6,5 m megengedett épületmagasság estén két terepszint feletti szint létesítető. 
(7) Meglévő, kialakult lakótelkek magánúttal történő megosztása esetén a kialakuló telkeken csak egy lakás 
(rendeltetési egység) építhető. 
(8) - 
(9) A 700 m2 területet el nem érő telkeken csak 1 db lakás (rendeltetési egység) helyezhető el. 

 
7. Az OTÉK 2021.VII. 16-tól hatályos új 29.§ (2b) bekezdése az MKE kertes mezőgazdasági övezetben már nem engedi 

lakóház építését. Ezt a helyi építési szabályzatban is így kell szerepeltetni, az erre vonatkozó korábbi előírásokat - 
Rendelet 50. § (4) és (6) bekezdése, a (7) bekezdés c) pontja - törölni kell. Új előírásként rögzíteni kell, hogy lakóépület 
nem építhető. 
A módosítást mindenképp támogatjuk, számos esetben problémát jelentett az infrastruktúra nélküli zártkerti területeken 
lakóépület megjelenése. Pontosítottuk az épületmagasságokat is. A Rendelet szöveg a fentiek alapján az alábbi lesz: 
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. 
(3) Az 1500 m2-t meghaladó területű telken egy gazdasági épület legfeljebb 3%-os beépítettséggel helyezhető el. A 
megengedett épületmagasság 4,5 m. 
(4) - 
 (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) - 

       (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) - 
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. 
(8) Az övezet telkein lakóépület nem helyezhető el. 

 
8. A helyi építési szabályzat előző módosítása során a Kökény utca - Petőfi utca közötti tömbben a Petőfi utca felőli telkek 

is LK kisvárosi lakó építési övezetbe kerültek. Az ide vonatkozó korábbi sajátos előírásokat (MV) – 85.§ (7) bekezdés –
melyek csak a Kökény utcai oldalra vonatkoztak az egész tömbre ki kell terjeszteni. 
 (7) A Kökény utca –Petőfi utca által határol tömb LK építési övezetbe tartozó telkein 
a) legfeljebb két lakás építhető, 
b) a legkisebb zöldfelületi arány 40%. 

 
9. A Rendelet 100.§ Sport- és szabadidőcentrum sajátos előírásai (SP) sajátos előírásoknál a csónakház építésével 

kapcsolatos előírásokat törölni kell. A (3) bekezdés a) pontjában szerepel, hogy a KR/F-EGY övezetben csak 
csónakház építhető. Ez hibás szöveg, mivel az egész, egykoron a sportcentrumnak fenntartott terület ebbe az 
övezetbe tartozik. Az a) pont utolsó mondatát törölni kell. 
Ugyanitt a c) pont a csónakház építésére kijelölt övezet parkolási előírásait részletezi. A csónakházat tartalmazó 
második mondat törlésre kerül. A (3) bekezdés a) és c) pontjának javított szövege az alábbi. 
(3) A KR/F idegenforgalmi-rekreációs rendeltetésű területekre vonatkozó előírások 
a) A KR/F területen elhelyezhetők: a sportoláshoz, szabadidős-, rekreációs tevékenységekhez kapcsolódó 
létesítmények, szálláshely szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási, közösségi szórakoztató 
létesítmények, kulturális funkciójú épületek, valamint ezek kiszolgáló létesítményei és sportpályák. Lakóépületek a 
területen nem helyezhetők el, csak szolgálati lakás építhető.  
c) A KR/F területen elhelyezendő épületek OTÉK szerinti parkoló igényének 70%-át kell biztosítani.  

 
10. Az LKE övezetben bevezetjük, hogy a 700 m2 alatti telken csak egy lakást építhető. (Ld. 30.§ új (9) bekezdése)  

Az építési törvény kártalanítási szabályai szerint nem jár kártalanítás a szabályozás hátrányos módosítása miatt, ha az 
építési jog keletkezésétől számított 7 éven belül nem történt meg a jog szerinti telekalakítás vagy beépítés. Emiatt 
tömeges kártalanítási igényre nem kell számolnunk a 2015-ben hatályos szabályozás okán. 
A Kiserdő út melletti területen, a Duna-lakópark II. ütem területén (Götz Irén utca mentén) 700 m2 a minimális 
telekterület. A két legutóbb szabályozott lakóparknál (Gazdász utca mellett illetve az Akadémia-dűlő III. ütemnél) maga 
a beruházó kérte a korlátozást, ez szerepel is a Rendeletben. A korábbi lakóparkok kialakítása 7 évnél régebben 
történt. Egyetlen nagyobb lakópark a Gyöngyös telep folytatása, ahol 2021-ben lettek a telkek kialakítva 500 m2 
minimális területtel. Így itt alkalmazzuk a kivételt, amit a területre vonatkozó sajátos előírások között lehet szerepeltetni.  
108/A. § Halászi út menti terület sajátos előírásai (H) 
(3) Az LKE kertvárosi lakó építési övezetben a Rendelet 30.§ (9) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. 
 

11. A Határőr út – Kiskapu utca közötti tömböt újra kell szabályozni, mivel az itt kialakított 3 hektáros ingatlanon nem 
valósult meg a tervezett új piarista ingatlanközpont. A hatályos szabályozás az iskola építéséhez szükséges beépítési 
paramétereket – 50 % beépíthetőség, 12,5 m épületmagasság – tartalmazza. A szabályozási terv módosítását az 
Alátámasztó munkarész 1. pontja tartalmazza. A lakóterület kevésbé intenzív szabályozásán túl telekmérethez 
kívánjuk kötni az elhelyezhető lakások számát, a zöldfelület kialakítását és a gépjármű elhelyezést (állami főépítész 
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előírta) is szabályozzuk. Az új előírásokat a területre vonatkozó új 108/G.§ sajátos előírások között lehet szerepeltetni. 
108/G. § Határőr utca és környéke sajátos előírásai (HA) 
(1) Az LK építési övezetben  
a) a megengedett lakásszám telkenként 1 lakás/100 m2  
b) a telkek be nem épített területének minden 100 m2-e után 1 db nagy lombkoronát növelő fa ültetése kötelező. 
c) a szükséges gépkocsi elhelyezés 50%-át épületen belül kell megoldani. 

 
További módosítások az állami f őépítész véleményezési szakaszban tett javaslatai al apján 
 
12. Általános rossz gyakorlat, hogy a többszintes társasházaknál (legtöbbször csak az előírt minimum méretű) zöldfelületet 

a beruházók eladják a földszinti lakóknak saját használatú telekrészként. Ezáltal a többi lakónak nem marad 
zöldfelület. Elő kell írni, hogy ilyen esetben a minimális zöldfelület legalább felének közös használatban kell maradnia. 
A javasolt új rendelkezés az alábbi lett volna: 

 

30/A. § A lakó funkciót megengedő építési övezetekben lévő többszintes társasházak esetében az előírt minimális 
zöldfelületnek legalább a felét közös használatban kell megtartani. 

 
Az állami főépítész javasolta, hogy az a rendelkezés ne a Rendeletben, hanem a településképi rendeletben kapjon 
helyet. A Képviselő-testület határozatában a javaslatot elfogadta, így ez nem kerül bele a Rendelet szövegébe. 
 

13. Az állami főépítész a véleményezési szakaszban javasolta a Rendelet 9/A rajzi mellékletének – Változtatási tilalom és 
szabályozási vonal miatti korlátozások tervlapja – hatályon kívül helyezését. A rajzi mellékletben a változtatási 
tilalommal érintett területek ábrázolása nem követhető aktuálisan, mivel az önálló rendelettel rendelhető el, illetve 
törölhető (vagy szűnik meg 3 év után), így nincs mindig összhangban a hatályos szabályozással. Az észrevételnek 
helyt adva a Képviselő-testület úgy döntött, törli a 9/A rajzi mellékletet. 

 

A 9/A rajzi melléklethez a Rendelet 75.§-a tartalmaz előírásokat, értelemszerűen ezeket is törölni kell 
 

A Rendelet 75. §-a törlésre kerül. 
 

A Rendelet 9/A. jelű rajzi mellékletét képező „Változtatási tilalom és szabályozási vonal miatti korlátozások tervlapja” 
törlésre kerül. 

 
14. Az Állami Főépítész Iroda előírta, hogy a helyi építési szabályzat parkolószámra vonatkozó előírásait összhangba kell 

hozni az OTÉK módosított előírásaival. Az OTÉK 2021. IV.22.-i hatállyal az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

42.§ (2a)  A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban 
meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi építési szabályzat kötelezően 
legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő. 

 

120.§ (2) Ha a helyi (kerületi) építési szabályzat a MódR7. hatálybalépésekor olyan rendelkezést tartalmaz, amely 
alapján a 42. § (2a) bekezdésében foglalt felső értéknél több személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, akkor a 
helyi (kerületi) építési szabályzat e rendelkezése szerinti számú személygépkocsi helyett kötelezően egy személy-
gépkocsi elhelyezését kell biztosítani. 

 

    Az OTÉK 4. melléklet 1. sora, mely a lakásokra vonatkozóan megállapította a darabszámot, ezzel együtt törlésre került. 
   

A helyi építési szabályzat a lakó és vegyes területfelhasználású övezetekben (LN, LK, LKE, VT, VI) rendelkezik a 
lakásokhoz tartozó parkolók számáról, lakásonként 1,5 db-ot írva elő. Az érintett 28-31.§ érintett bekezdéseiben ezt 
módosítani kell 1 db / lakás mértékűre. 

 
A módosítások a településszerkezeti tervet nem érin tik. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítások el őnyösek, mert a környezetkímél ő használatot segítik el ő, a lakóterületek 
beépítés intenzitását csökkentik, a klimatikus hatások csökkentését irány ozzák elő. A biológiai aktivitási érték 
számítását nem érintett.   

A fenti szöveges módosítások a Rendelet alábbi szak aszait érintik: 6.§, 8.§, 9.§, 10.§, 21.§, 22.§, 28 .§, 29.§, 30.§, 31.§, 
32.§, 50.§, 75.§, 85.§, 100.§, 108/A.§ és új 108/G. § 

 

  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    134                                                            2022       VÁTERV95 
 

Módosítás tárgya: tervezett belterület b ővítése  15.  
Módosítás helyszíne: 5263/2, 5258/1 hrsz. telkek  

 

Módosítás kezdeményez ő: telektulajdonos  
A módosítási igény leírása:  
Az ingatlan tulajdonosa kéri, hogy az 5258/1 helyrajzi számú ingatlan kerüljön a 5263/2 
ingatlannal azonos építési övezetbe, hogy azzal összevonható legyen. 

Tervezési feladat ismertetése:  
 
A saját tulajdonú ingatlanaikat érintően a WAHL Hungária Kft. nyújtott be kérelmet a településrendezési tervek módosítására. 
Megvásároltak egy szomszédos ingatlant (helyrajzi szám: 5258/1), melyet összevonnának az 5263/2 helyrajzi számú 
ingatlanukkal. Az összevonás akadálya, hogy a két ingatlan eltérő építési övezetben van. A megoldás az 5258/1 helyrajzi 
számú ingatlan átsorolása GE egyéb ipari építési övezetből GK gazdasági kereskedelmi övezetbe, ez utóbbi építés 
paramétereinek megadásával. 
A kérelem tárgya megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, így a módosítás egyszerűsített eljárást igényel. A kérelem így 
beilleszthető volt a már folyamatban klévő teljes eljárás véleményezési szakaszába. 
 
Végleges megoldás az államigazgatási szervek vélemén yének figyelembe vételével: 
 
Az 5258/1 telek a joghatályos terv szerint GE-TE. 6.6.7.6.(BA) építési övezetbe tartozik = egyéb gazdasági építési övezet, 
telepszerű (vegyes) építési karakter, szabadonálló telepszerű beépítési mód, max. 1200 m2 telekterület, max. 50% 
beépíthetőség, max. 9,5 m épületmagasság). A telek átkerül a szomszédos 5263/2 helyrajzi számú ingatlannal azonos építési 
övezetbe így azzal összevonhatóvá válik. GK-TE.6.7.7.7.(BA)  = kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet, telep-
szerű (vegyes) építési karakter, szabadonálló telepszerű beépítési mód, minimum 1500 m2 telekterület, max. 50% beépíthe-
tőség, max. 10,5 m épületmagasság). 

A módosítás a településszerkezeti tervet érinti.  
Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hat ású, a számított biológiai aktivitási érték változa tlan marad.  

  

Joghatályos településszerkezeti tervlap részlete Módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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Joghatályos szabályozási tervlap részlete Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

Módosul: 

-- a településszerkezeti terven a területfelhasználás: GE              GK, 
-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: GE-TE.6.6.7.6.(BA)              GK-TE.6.7.7.7.(BA) 

 

 

Légifelvétel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GK-TE.6.7.7.7.(BA) 

GE-TE.6.6.7.6.(BA) 

GE-TE.6.7.7.9.(BA) 

GK-TE.6.7.6.5.(BA) 

GE-TE.6.7.7.5.(BA) 

GK-TE.6.7.7.7.(BA) 

GE-TE.6.6.7.6.(BA) 

GE-TE.6.7.7.9.(BA) 

GK-TE.6.7.6.5.(BA) 

GE-TE.6.7.7.5.(BA) 
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3.2 A részmódosítások összhangjának vizsgálata a fe jlesztési koncepció céljaival (a joghatályos 
terv 2.2 fejezetének kiegészítése) 

Az alábbiakban módosításokat abból a szempontból vizsgáljuk, hogy azok a fejlesztési koncepcióban 
kitűzött célokat milyen mértékben segítik elő. 

 
módosítások 

a fejlesztési koncepció céljai 
élhető város befogadó város versenyképes város város a ví zen 
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1. Iparterület, Határőr u. 
– Kiskapu u. közötti 
tömb újraszabályozása 

+1 0 0 +1 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Gyöngyös lakópark 
II. ütem -- két telek 
átsorolása LK kisvárosi 
lakó építési övezetbe 

0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Soproni út – két telek 
átsorolása LK kisvárosi 
lakó építési övezetbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 

4. Fekete István u. 25. 
– beépítési 
paraméterek növelése 

0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Csaba utca (Hársfa 
étterem) telek 
átsorolása VI. építési 
övezetbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Kötöttárugyári út – 
irányadó építési vonal 
módosítása 

0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 

9. Viola utca – zöldpark 
egy részének 
átsorolása lakóterületté 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. A 0354 hrsz. számú 
telek tervezett 
belterületbe sorolása 

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Pulay Gábor utca -- 
közlekedési területek 
nyomvonalának 
módosítása 

+1 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Báger tó melletti -- 
közlekedési területek 
nyomvonalának 
módosítása 

+1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. HÉSZ egyes 
előírásainak 
felülvizsgálata, 
kiegészítése 

+1 0 +1 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Építési övezet 
határának módosítása, 
az 5263/2 és 5258/1 
hrsz. telken 

0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 

 

Összes pontszám +3 0 +2 +1 0 +6 0 0 +3 +1 0 0 0 0 0 
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0 semleges a fejlesztési cél szempontjából 
+2 jelentősen elősegíti a fejlesztési célt  
+1 kissé elősegíti a fejlesztési célt 
-1 kissé hátráltatja a fejlesztési célt 
-2  jelentősen hátráltatja a fejlesztési célt 
Az összesítésből látszik, hogy a módosítások elősegítik a fejlesztési célok megvalósítását.  
  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    138                                                            2022       VÁTERV95 
 

 

3.3 A módosítások Étv. 7. § szerinti vizsgálata 

Az alábbiakban az aktuális módosítási javaslatokat vizsgáltuk az Étv. követelményei szerint. 
Áttekintettük, hogy melyik követelményt szolgálja a módosítás, illetve melyik követelménnyel van kisebb 
– nagyobb ellentmondásban. Ez utóbb esetben, milyen ellensúlyozó intézkedésekre van szükség.  

Az Étv. 7.§ követelmények módosítások 
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(2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő 
felhasználását a jogos magánérdekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni 

 „a) a népesség demográfiai változását, 
lakásszükségletét  

             

 „b) a népesség fizikai, szellemi, lelki 
igényét, különös tekintettel a családok, a 
fiatalok, az idősek, a fogyatékos 
személyek igényeire, az oktatás, a 
kultúra, a sport, a szabadidő és üdülés, 
valamint a civil szervezetek, egyházak 
működési feltételeinek lehetőségeire,” 

             

 „c) a helyi lakosság identitásának 
erősítését, kulturális örökségük 
sokféleségének és gazdagságának 
megőrzését 

             

 „d) a népesség megélhetését biztosító 
gazdasági érdekeket, a munkahelyek 
megőrzésének és új munkahelyek 
teremtésének érdekeit, a mező- és 
erdőgazdaság, a közlekedés, a posta 
és a hírközlés, a közműellátás, 
különösképpen az energia- és 
vízellátás, a hulladékkezelés, a 
szennyvízelhelyezés és-kezelés, 
valamint a nyersanyaglelőhelyek 
biztosítását,”              

 „e) a helyi társadalmi-gazdasági 
infrastrukturális egyenlőtlenségek 
csökkentését, az integráció 
elmélyítését,”              

 „f) a közlekedési kényszer 
csökkentését és a megfelelő 
színvonalú közlekedés kialakítását,”              

 „g) az egészséges lakó- és 
munkakörülmények, a népesség 
biztonságának általános 
követelményeit,”              
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Az Étv. 7.§ követelmények módosítások 
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 „h) a megőrzésre érdemes történeti 
vagy településképi jelentőségű 
településrészek és az építészeti és 
régészeti örökség védelmét, felújítását 
és továbbfejlesztését, valamint az 
értékes építmény és tájrészlet 
látványát (rálátás), továbbá az 
ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, 
annak mértékéig, hogy az érintett 
telkek szabályos beépítését ne 
akadályozza,”              

 „i) a környezet-, a természetvédelem- 
és a tájvédelem szempontjait”,              

 „j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a 
tájkép formálásának összehangolt 
érdekeit, különös tekintettel a víz, a 
levegő, a talaj, a klíma és az élővilág 
védelmére,”              

 „h) a területtel és a termőfölddel való 
takarékos gazdálkodást,”              

 „l) az arra alkalmas természeti 
adottságok gyógyászati 
hasznosításának elősegítését és 
védelmét,”               

 „m) a honvédelem, a nemzetbiztonság 
és a katasztrófavédelem érdekeit,”              

 „n) az ásványvagyon-gazdálkodás 
érdekeit”              

 „o) infrastrukturális erőforrások 
optimális kihasználását,”              

 „p) a zöldfelület-, környezet, és 
természetkímélő fejlesztések 
támogatása              
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Az Étv. 7.§ követelmények módosítások 
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„(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a 
felszíni és felszín alatti) vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való 
takarékos bánás - érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:” 

 „a) a településfejlesztés és a 
településrendezés során a település 
teljes közigazgatási területét érintő 
árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz 
szakszerű és ártalommentes 
elvezetését biztosítani kell, részbeni 
összegyűjtése és helyben tartása 
biztosításának az adottságok és 
lehetőségek szerinti 
figyelembevételével,”              

 „b) újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a 
település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az 
átminősítés előtti aktivitás értékhez 
képest nem csökkenhet,” 

             

 „c) A települések beépítésre szánt 
területinek összességét, ott ahol az 
fizikailag lehetséges, beépítésre 
nem szánt terültekből álló gyűrűvel 
kell körülvenni, a települések 
összenövésének elkerülése 
érdekében,”              

 „d) a települések beépítésre szánt 
területének összességét – ott ahol 
az fizikailag lehetséges termőföld 
igénybevételével járó, újonnan 
beépítésre szánt területek 
kijelölésénél elsősorban a termőföld 
védelméről szóló törvényben 
meghatározott –átlagosnál 
gyengébb minőségű termőföld 
területek jelölhetők ki,” 

             

 

 a követelmény érvényesítését segíti 
 beavatkozás szükséges a követelmény teljesítése érdekében 
 a módosítás a követelmény szempontjából közömbös, illetve nem érinti 
 a módosítás a követelménynek ellentmond  
 

Összességében az Étv. 7.§ előírásainak a módosítások megfelelnek.  
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3.4 Településképi rendelettel való összhang igazolá sa 
 

Az alábbiakban áttekintjük, hogy az egyes módosítási területek, mely településképi szempontok szerint 
lehatárolt területre esnek. 
Településképi szempontból lehatárolt terület 
megnevezése, amelyekre módosítási területek 
esnek 

módosítások 
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Lucsony és Károlyliget              
Lakótelep              
Kertváros              
Ipartelep              
Ipari területek              

 
 A módosítás összhangban van a településképi terület előírásaival 

 
Lucsony és Királyliget TK rendelet szerinti előírásai: 

„ 17. § (1) Lucsony és Károlyliget területén a (2)-(4) bekezdés előírásait kell alkalmazni. 
(2) Lucsony területén az utcák vonalvezetése, beépítettségének jellege, léptéke, a térfalak vonala, a hagyományos 

építési anyaghasználat nem változtatható. 
(3) A Lucsony utcában az épületek zárt udvarházas jellegét, az épületek jellegzetes tömegét, arányait meg kell őrizni. 

Az épületeket az előkert irányába bővíteni nem lehet. Az előkertben semmiféle építmény nem engedélyezhető el. A 
telek utcai határán kerítés nem létesíthető. 

(4) A Károlyliget kertvárosi részén meg kell őrizni a beépítés kialakult léptékét, a hagyományos tömegformálást és 
anyaghasználatot. Ettől eltérni csak a Károly utca és Kolbai utca mentén lehet, ahol a közfunkció az elsődleges.” 

Lakótelep TK rendelet szerinti előírásai: 
„19. § (1) A lakótelepek (Városközpont, Manninger lakótelep, Mofém telep) területén a (2)-(10) bekezdés előírásait kell 

alkalmazni. 
(2) A lakótelepeken sorgarázs külön épületként nem építhető. A gépjárművek tárolására szolgáló épületet a főfunkciót 

tartalmazó épülettel egy tömegben kell megépíteni. A területen meglevő sorgarázsokat más célra átalakítani nem 
lehet. Új társasházak építése esetén a parkolást legalább 35%-ban az épületben vagy az épület alatti gépkocsi 
elhelyezéssel kell megoldani. 

(3) Társasházaknál - amennyiben a feltételek adottak - a klíma berendezés az erkélyek, loggiák belső oldalán, 
közterületről nem látható módon vagy takartan helyezhető el. Az erkély nélküli lakásokat is tartalmazó épületeknél 
a klímák elhelyezésére és takarásának módjára az egész homlokzatra vonatkozóan egységes tervet kell 
készíttetni, azt településképi bejelentési eljárás keretében kell jóváhagyatni. A Móra Ferenc utcára és a Károly 
utcára néző homlokzatokon klímaberendezés nem helyezhető el. 

(4) Az erkélyek, loggiák beépítése csak egységesen, az épület egészére készülő terv alapján megengedett, azok 
egyidejű kivitelezése mellett. Utólagos bejárati előtetők és árnyékolók egységes megjelenéssel készülhetnek. 

(5) Nyílászáró csere esetén csak az eredetivel megegyező méretű, osztású és színű új ajtók és ablakok építhetők be, 
kivéve, ha az épület valamennyi nyílászárója együttesen, egységesen cserére kerül. 

(6) A homlokzatok színezésénél legfeljebb három szín használható. Igazodni kell a szomszédos (felújított, hőszigetelt) 
épületekhez, azoktól elütő, harsány színek nem használhatók. A nyílás nélküli falfelületeken csak a város 
történetéhez kapcsolódó grafikai ábrázolás készülhet, reklám nem megengedett. 

(7) A nagyvárosias lakóterületeken a telkek elhatárolását csak növényzettel szabad megoldani. A telkek között kerítés - 
a játszóterek és kutyafuttató kivételével - nem építhető. 

(8) A Károly utca tengelyét városképileg zárni kell, ezért az utca déli végén csak e városképi szerepet betölteni képes, 
térfalat képző épület építhető. 

(9) Az izraelita kegyeleti parkban a kialakult állapot nem változtatható meg, csak a kertben meglevő építmények 
újíthatók fel, illetve a park jellegével összefüggő emlékmű elhelyezése lehetséges. A tömör kerítés megtartandó. 

(10) A legfeljebb ötszintes épületeken magastető a terület egészére vonatkozó, egységes építészeti koncepció alapján 
megengedett.” 
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Kertváros TK rendelet szerinti előírásai: 
„20. § (1) A kertvárosok, elkülönülő lakóparkok területén a (2)-(8) bekezdés előírásait kell alkalmazni. 

(2) Az Akadémia-dűlő I. ütem területén, a kisvárosias lakó építési övezetben zártsorú beépítés esetén az utcai 
telekhatáron kerítés nem építhető. 

(3) A Lajta lakókert területén gépkocsi tároló vagy lakóépületen belül vagy a lakó-épület tömegéhez szervesen 
kapcsolódva létesíthető. A területen pincegarázs előkerti megközelítéssel nem létesíthető. 

(4) A közparkokban a szabadidő eltöltését szolgáló építmények és a közművek létesítményei helyezhetők el. 
(5) Közlekedési közterületen pavilonok nem helyezhetők el. Utcabútor és köztéri bútor csak olyan járdán helyezhetők 

el, ahol a gyalogosforgalom számára fennmaradó sáv legalább 1,5 m. Kis helyigényű köztéri bútorok az utcák 
zöldsávjaiban szabadon elhelyezhetők. Az elkülönülő lakóparkok berendezési tárgyait egységes termékcsalád 
alkalmazásával, egységes tervek alapján kell kialakítani. 

(6) A gyűjtő utakat és a fasoros utcaként kiszabályozott utakat kétoldali fasorral kell kialakítani, a lakóutcákban 
egyoldali fásítás kötelező. Új ültetéskor az utcai fásításhoz csak azonos jellegű fafaj alkalmazható. Utcai légvezeték 
megléte esetén figyelemmel kell lenni a növekedési magasságra is. 

(7) Az építési telkek zöldfelületeinek minden megkezdett 100 m2 területe után 1 db előnevelt fa ültetendő. A 
faültetésnél az őshonos fajokat kell előnyben részesíteni. 

(8) Az egyes növényfajok telepítési távolsága a telekhatártól a várható növekedési magasság fele. Oldalhatáron álló 
beépítésnél, az építési hely vonalában a növényzetet telepítési távolság betartása mellett úgy kell telepíteni, hogy 
ne akadályozza a szomszédos ingatlan beépítését.” 

 

Ipartelep TK rendelet szerinti előírásai: 
„18. § (1) Az Ipartelep területén a (2)-(6) bekezdés előírásait kell alkalmazni.” 

(2) Az Alkotmány utca Kiskapu utca és Barátság utca közötti szakaszán elhelyezendő épületek építési vonalon mért 
vetületi homlokzatszélessége városképi okok miatt az utca északi oldalán legfeljebb 25,0 m, a déli oldalon 
legfeljebb 30,0 m lehet. A számításnál figyelmen kívül hagyhatók a homlokzatsíktól 12,0 m-nél mélyebben fekvő 
épületrészek. 

(3) Védett épületegyüttesek esetén a kialakult épületmagasság nem léphető túl. 
A Főkapu területén az épületegyüttes védelme miatt, épületmagasság vagy beépítettség nem növelhető. 
(4) Sorgarázsok építésére kijelölt helyen más célra épület nem építhető. A garázsok más funkcióra (pl. bolt) való 

átminősítése nem lehetséges. A garázssor csak egységes megjelenésű lehet, anyaghasználatban, színezésben 
igazodni kell a környező védett épületekhez. A garázsok közterületről látható homlokzatait növénytakarással kell 
ellátni. 

(5) A lakóterülethez tartozó kiskertterületen kizárólag a műveléssel kapcsolatos építmények helyezhetők el a meglevő 
beépítettséggel azonos ikres beépítési móddal. Telkenként kizárólag egy építmény helyezhető el típustervek 
szerint. A kiskertek között csak átlátható (pl. drótfonat) kerítés létesíthető, tömör kerítés építése tilos. 

(6) Az egykori lőporgyár területén 
a) az új épületek és a helyi építészeti védelem alatt álló épületek között a megengedett épületmagasság 

mértékének megfelelő telepítési távolságot kell tartani; 
b) az épületek a technológia igényelte mértékben, legfeljebb egyszintes nyaktaggal összeköthetők; 
c) az épületmagassági előírás csak az újonnan épülő épületekre vonatkozik; d) a meglévő épületek csak az előírás 

szerinti magasságig bővíthetők; 
d) amennyiben a meglévő épület az előírás szerinti magasságot meghaladja, a bővítése magassági vonatkozásban 

nem lehetséges; 
e) a meglévő épület úgy bővíthető, hogy az új épületszárnyak épület-magassága külön kell, hogy megfeleljen a 

magassági előírásnak, azaz nem kell figyelembe venni a meglévő épület tömegét is.” 
 

Ipari területek TK rendelet szerinti előírásai: 
„21. § (1) Az ipari területeken a (2)-(6) bekezdés előírásait kell alkalmazni. 

(2) Az ipari területeken törekedni kell az épületek egyszerű tömegformálására. A homlokzati felületképzés 
hagyományos és fémburkolat is lehet. A színezésnél kerülni kell a telített, rikító színeket. A cégek sajátos színei 
alkalmazhatók, jelen rendeletben meghatározott előírások figyelembevételével A homlokzatokra csak cégfelirat, 
logó kerülhet, reklámfelületként nem használhatók. 

(3) Portaépület az előkertben, építési helyen kívül is elhelyezhető. 
(4) Az építési övezet szerint megengedett legnagyobb épületmagasságot a technológiai építményrészek és műszaki 

berendezések meghaladhatják. 
(5) Az építési telkek zöldfelületén minden 100 m2-nyi zöldfelületre számítva legalább 1 db nagy lombkoronát növelő fát 

és 20 db cserjét kell ültetni. Az előkertet díszkertként, háromszintes növényzettel kell kialakítani. Az autópályával, 
vasúttal szomszédos telekhatárok mentén intenzív fásítás szükséges. 

(6) A Mowinpark és az Ipari Park területén csak fémvázas, fémhálós kerítés építhető festett vagy horganyzott 
kivitelben, legfeljebb 2,00 m magassággal. A tömör lábazat legfeljebb 20 cm magas lehet. A mosoni iparterület 
lakóterülettel határos részén tömör kerítés is építhető.” 

Az 1-4, 6-9, 12,15 módosításoknál az építési engedélyezési terv készítése során kell érvényesíteni a TK 
előírásait. 

A 10 sz. alatti módosítási terület jelenleg külterületen helyezkedik el, a módosítás szerint kerül 
belterületbe. Itt ugyancsak a megvalósítás tervezése során kell érvényesíteni a TK előírásait, melyeknél 
a kertvárosi terület kiterjesztésével kell számolni. 
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A 13. sz. módosítás közlekedési területre vonatkozik, így az nem köthető közvetlen a településképi 
szempontból lehatárolt területekhez, de megállapítható, hogy azok nem ütköznek a TK rendelet egyéb 
előírásaival sem. 

 

 

Településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolása és a módosítási területek jelölése. A nem kitöltott 
karikák azt jelzik, hogy nincs TK összefüggés 
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3.5. Közlekedési munkarészek kiegészítése 
 

Az 1, 8, 13 számú módosításokhoz közlekedési javaslatokat teszünk. 
 

 
Átnézeti vázlat a közlekedési kiegészítésekkel érintett módosítási helyszinekről  

 

-- ad 1. sz.- módosítás: Iparterület, Határ őr u. – Kiskapu u. közötti tömb újraszabályozása 
A melléklet útmintakesztszelvény igazolja, hogy a 14,0 m szabályozási szélesség elegendő, a 
lakóterületek feltárásához. 
 
 
 
  

1. 

8. 

13. 
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Az 1. sz. módosítás javasolt szabályozási tervlapja 

 

Javasolt út-mintakesztszelvény az 1. sz módosításhoz 
 

-- ad 8. sz. módosítás: Kötöttárugyári út – irányad ó építési vonal módosítása 
A tulajdonos a telket fel kívánja osztani 3-4 telekre. A telek felosztása estén, amennyiben szükséges, az 
új telkek megközelítésére magánutat kell kialakítani. Amennyiben az út közforgalom elöl elzárt lesz úgy 
6,5 m széles területet, amennyiben közforgalom számára megnyitott lesz úgy 12 m széles telekterületet 
kell az út számára biztosítani. Ezt mutatjuk be az út minakesztszelvényével. 
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Javasolt út-mintakersztszelvények a 8.- sz. módosításhoz 
a közforgalom számára megnyitott változat esetén 

 

-- ad 13. sz. módosítás: Báger tó melletti -- közle kedési területek nyomvonalának  módosítása 
A Báger tó nyugati oldalán húzódik a korábban tervezett tehermentesítő út egy szakasza, melyhez a 86. 
számú főút lehajtója csatlakozna. A 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. Az út megvalósulása tehát kérdőjeles, ugyanakkor az itt 
lévő ipari területek megközelítését is meg kell oldani.  
Jelenleg egy kavicsozott út fut a tó mellett, 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. 
Ezért javasoljuk az út szabályozási szélességének csökkentését 20 m-re, és a felszabadult területet a tó 
mellett húzódó véderő bővítéséhez csatolni. A tehermentesítő út kiépítése ma már szükségtelen. A tó 
melletti útra szükség van az iparterületek feltárása miatt, ezért 22 m-es szabályozási szélességgel, 
gyűjtőútként javasoljuk a településrendezési tervekben szerepeltetni.  
 

 
Javasolt út-mintakersztszelvény a 13.- sz. módosításhoz 
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3.6 A zöldfelületi rendszer sémájának aktualizálása  
 

A 3. sz. módosítás érinti a zöldfelületi rendszert. EG helyett MÁ1 kerül kijelölésre, de Az Étv 7. § (3) b) 
pontja szerint, amennyiben újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a biológiai aktivitási 
értéket a módosítás előtti maradhat. 

 
A zöldfelületi rendszer bemutatása, módosítva a 3. sz. módosítás szerint. 

  

3 

2 

1 



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    148                                                            2022       VÁTERV95 
 

3.7 Környezeti hatások táblázatos összefoglalása 
 

Mosonmagyaróvár településrendezési tervek módosítása 2020/1, környezeti elemekre gyakorolt hatásai 
összefoglalva az alábbiak: 
Az értékelést a jelenlegi állapothoz képest bekövetkező változásokra értelmeztük. 

a környezeti elemek, melyekre a 
módosítás hatással lehet 

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 

zaj, rezgés -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

levegő -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

víz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

föld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

élővilág, ökoszisztémák 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

táj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

települési elemek, művi környezet +2 0 +1 0 0 0 +1 0 0 0 +1 0 0 

településökológia +1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 +1 0 0 

ember, társadalom +2 +1 +1 0 +1 0 0 0 0 0 +1 +2 0 

összesen:  +3 0 +1 0 0 -1 +1 0 0 0 +3 +2 0 

 
0 nincs környezeti hatásváltozás 
+2 Jelentősebb pozitív hatás várható 
+1 enyhe pozitív változás várható 
-1 enyhe negatív hatás várható 
-2 erős negatív hatás 
 

módosítás tárgya a módosítás környezeti hatásainak összefoglaló értékelése 

1. számú módosítás: 
Iparterület, Határ őr u. – Kiskapu u. közötti tömb 
újraszabályozása   
A tervezett piarista oktatási központ nem valósul meg. 
Miután visszakerült a terület önkormányzati tulajdonban, 
az új elképzelés lakóterület kialakítása. Ennek 
megfelelően újraszabályozás szükséges. 

Javasoljuk a szabályozási terven jelölt t 
-- északi tömbben az LK -TE.5.7.6.6.(HA) – sajátos kisvárosias 
lakó építési övezetet, ahol az építési karakter telepszerű 
(vegyes), a beépítési mód szabadonálló általános, a min. 
teleknagyság1500 m2, a max. beépíthetőség 40%, a az 
épületmagasság max. 9,5 m, az OTÉK szerinti legkisebb 
zöldfelületi fedettség 20%.  
-- közbenső tömbben az LK -TE.5.6.6.5.(HA) – sajátos 
kisvárosias lakó építési övezetet, ahol az építési karakter 
telepszerű (vegyes), a beépítési mód szabadon álló általános, a 
min. teleknagyság 1200 m2, a max. beépíthetőség 40%, az 
épületmagasság max. 9,5 m, az OTÉK szerinti legkisebb 
zöldfelületi fedettség 20%.  
A sajátos előírást a szabályozási előírások között javasoljuk 
szerepeltetni az alábbi tartalommal: 

„89/B. §  Határőr utca és környéke sajátos előírásai (HA) 
(1) Az LK építési övezetben  

a) a megengedett lakásszám telkenként 1 lakás/150 m2  
b) A telkek be nem épített területének minden 100 m2-e 

után 1 db nagy lombkoronát növelő fa ültetése 
kötelező. 

(2) Az 5106 helyrajzi számú ingatlanon jelölt építési helyen 
belül csak garázsok építhetők, legfeljebb 3,50 m 
épületmagassággal. Az épületeket a közterület felőli 
oldalon fásítással kell takarni.” 

29.§ (5) bekezdés c) ponttal az alábbiak szerint kiegészül: 
c) a szükséges gépkocsi elhelyezés 50%-át épületen belül 

kell megoldani. 
 

Az LK építési övezetektől délre maradna a településközponti 
vegyes besorolás. 
A Bartók Béla utca menti telkek mögött távhő-vezeték húzódik 
(részben csatorna is). Ezért itt 7 m széles ZP zöldsávot 
jelöltünk. 
A korábban törölt építészeti tengely visszakerül a laktanya 
épületre merőlegesen. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n 
kedvező hatású, mert a növekv ő lakásépítési igényeket 
elégíti ki, a környezeti terhelés nem növekszik, a számított 
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biológiai aktivitási érték kismértékben növekszik.  

2. számú módosítás: 
Gyöngyös lakópark II. ütem -- két telek átsorolása LK 
kisvárosi lakó építési övezetbe  
A két telek három oldalról LK-val határos, ezért kérik a 
telek szomszédos építési övezet szerinti átsorolását. 

A nevezett telkek telekmélysége, ha a szomszédos építési 
övezetbe kerülnének, nem felelnének meg az előírásoknak, 
mert a telekmélység 1500 m2 telekterület esetén min. 50 m kell, 
hogy legyen. Eredetileg ezért került más építési övezetbe. A 
megoldás, hogy a szomszédos telkek építési övezetét úgy kell 
alkalmazni, hogy a 900 m2 min telekterület legyen az előírás, 
azaz a javasolt építési övezet: LK-TE .5.5.6.5 (kisvárosias 
építési övezet, telepszerű (vegyes) építési karakter, 
szabadonálló, általános beépítési mód, min. 900 m2 
telekterület, max. 40% beépíthetőség, max. 7,5 m 
épületmagasság). 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n 
semleges hatású, mert a kialakult állapothoz igazod ik. 
Környezeti terhelés kismértékben növekszik, de ezt 
indokolja a környez ő telkek besorolása. A biológiai 
aktivitási érték csekély mértékben csökken.  

3. számú módosítás: 
Soproni út – két telek átsorolása LK kisvárosi lakó 
építési övezetbe 3. Soproni út – két telek átsorolás a 
LK kisvárosi lakó építési övezetbe   
A Soproni út mellett (a Steurer utcai lakótömbben) 
található két ingatlan tulajdonosa kérelmezte a telkek LKE 
kertvárosi lakó építési övezetből LK kisvárosi lakó építési 
övezetbe kerüljenek. 

A két telek adottságai eltérnek a környezetétől, ezért az LK 
besorolás, különösen a két telek összevonása után, indokolt. A 
javasolt építési övezet: LK-PV .5.7.5.4 (kisvárosias lakó építési 
övezet, polgárvárosi karakter, min. 500 m2 telekterület, max. 6,5 
m épületmagasság. 

Az 1. módosítás szerinti kiegészítés erre is vonatkozik (29.§ 
(5) bekezdés c) ponttal kiegészül: c) a szükséges 
gépkocsi elhelyezés 50%-át épületen belül kell 
megoldani). 

 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n 
előnyös, mert a telek adottságaihoz igazodik az építés i 
övezet tervezett besorolása. A biológiai aktivitási  érték 
kismértékben csökken, de a módosítások összességébe n a 
változás semleges.  

4. számú módosítás: 
Fekete István u. 25. – beépítési paraméterek növelé se 
Az érintett ingatan tulajdonosa kérelmezte az 
épületmagasság emelését 4,50 m-ről 6,50 m-re. 

Az érintett lakótömb egészén az építési övezet 
épületmagassági kódjában, a telkek beépített jellegének 
megfelelően a kialakult alkalmazható, ami azt jelenti, hogy a 
kialakult állapot fenntartható, bővítés esetén is a jelenlegi 
számított magasságot kell megtartani. Ennek megfelelően a 
javasolt építési övezet: LKE-CS.3.3.4.1 (kertvárosias lakó 
építési övezet, családiházas építési karakter, oldalhatáron álló 
beépítési mód, min. 500 m2 telekterület, max. 25% 
beépíthetőség, kialakult épületmagasság). 
 
Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hat ású.  

6. számú módosítás: 
Csaba utca (Hársfa étterem) telek átsorolása VI. 
építési övezetbe 
A szomszédos telket az étterem tulajdonosa meg kívánja 
vásárolni. A megvásárolandó telek építési övezetét kéri a 
tulajdonában lévő ingatlan szerinti építési övezetbe 
sorolni. 

A fejlesztés támogatása érdekében a VI (intézményi vegyes) 
építési övezet a 1416 hrsz. telekre való kibővítése a 
javasolható. Az épületmagasság a meglévő magassági 
állapotok figyelembevételével 6,5 m-ről 7,5 m-re kedvezőbb 
lenne. Ennek megfelelően a javasolt építési övezet: VI-
PV.5.1.7.5 (vegyes intézményi építési övezet, polgárvárosi 
építési karakter, szabadonálló általános beépítési mód, kialakult 
teleknagyság, max. 50% beépíthetőség, max. 7,5 m 
épületmagasság). Az egyeztetési vélemények alapján az 
építési hely kijelölését javasoljuk. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n 
nem előnytelen, mert az intézményi ellátást b ővíti. A 
környezeti terhelés kismértékben növekszik. A bioló giai 
aktivitási érték kismértékben csökken, de a módosít ások 
összességében a változás elenyész ő. 
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7. számú módosítás: 
Timaffy utca – VI. építési övezet kijelölése ZP 
A megvalósult mélygarázs átnyúlik a szomszédos 
zöldfelület alá. A tulajdonosok szeretnék a 12 m-es 
telekrészt megvásárolni. Ennek rendezését kérik. 

A kialakult állapotra és az önkormányzati tulajdoni 
megállapodásra való tekintettel, a főépítészi véleménnyel 
egyezően javasoljuk a VT-TE.5.6.6.9.(MV) sajátos építési 
övezet 12 m-es kibővítését a ZP1 közpark rovására. A ZP1 felé 
eső telekhatár mentén kötelező fasor jelölését javasoljuk. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n 
kissé el őnytelen, mert a számított biológiai aktivitási érté k 
csökken, ez azonban a módosítások egészét nézve 
pótolható.   

8. számú módosítás: 
Kötöttárugyári út – irányadó építési vonal módosítá sa 
A tulajdonos a telket fel kívánja osztani 3-4 telekre. Ennek 
megfelelően az irányadó építési vonal módosítását kéri. 

A 4788/23 hrsz. telek a joghatályos terv szerinti építési övezete: 
GE-TE.6.1.7.7.(KÖ), (azaz egyéb ipari gazdasági sajátos 
építési övezet, telepszerű (vegyes) építési karakter, 
szabadonálló telepszerű beépítési mód, kialakult telekterület, 
max. 50% beépíthetőség, max. 10,5 m épületmagasság). A 
telken jelölt irányadó építési vonal törlése, a telek 
feloszthatósága érdekében indokolt, a főépítészi érvek alapján 
is, de ez esetben az építési paraméterek között a min. 
teleknagyságot meg kell határozni. Az Olasz kápolna 
rálátásának biztosítása érdekében 10 m-es előkertet a 
közterületek felöl szabályozni kell. A telkek megoszthatósága 
érdekében magán utat kell kialakítani a Kötöttárúgyári út felöli 
megközelítéssel. A javasolt építési övezet GE-TE.6.4.7.7.(KÖ), 
(azaz egyéb ipari gazdasági sajátos építési övezet, telepszerű 
(vegyes) építési karakter, szabadonálló telepszerű beépítési 
mód, min. 700 m2 telekterület, max. 50% beépíthetőség, max. 
10,5 m épületmagasság).  
A telek felosztása estén, amennyiben szükséges az új telkek 
megközelítésére magánutat kell kialakítani, mely amennyiben 
az út közforgalom elöl elzárt lesz úgy 6,5 m széles területet, 
amennyiben közforgalom számára megnyitott lesz úgy 12 m 
széles telekterületet kell számára biztosítani.  
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n 
kissé kedvez ő, mert a kisebb épülettömegek a környezetbe 
jobban beillenek. A biológiai aktivitási érték vált ozatlan 
marad.  

9. számú módosítás: 
Viola utca – zöldpark egy részének átsorolása 
lakóterületté 
A közparkkal érintkező telek tulajdonosa a zöldpark egy 
részét szeretné a lakótelkéhez csatolni. Ennek rendezést 
kéri. 

A kérés településrendezési szempontból támogatható, azzal, 
hogy a Kender utca kiöblösödött területe, mely ma is zöldfelületi 
jellegű, ZP1 övezetbe kerül átsorolásra. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hat ású. 
A biológia aktivitási érték változatlan marad.  

10. számú módosítás: 
 A 0354 hrsz. számú telek tervezett belterületbe 
sorolása 
A telek tulajdonosa kéri, hogy az ingatlan kerüljön 
tervezett belterületbe. 

A tervezett belterületbe vonás, végrehajtása esetén 
önkormányzati kötelezettséggel jár. A jelenlegi KM építési 
övezet beépítésre szánt területben van, azaz a szomszédos két 
telek is. Az egyzetetési vélemények alapján csak a 0354 hrsz 
telek belterületbe vonásátz javasoljuk.  
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hat ású, 
a biológiai aktivitási érték változatlan marad.  

12. számú módosítás: 
Pulay Gábor utca -- közlekedési területek 
nyomvonalának módosítása 
Felül kell vizsgálni az utak nyomvonalát, egyes 
közlekedési területek szükségességét, emellett meg kell 
oldani a 1075/56 helyrajzi számú ingatlan (társasház) 
közterület kapcsolatát. 
 

A terület jelenleg VI-TE.5.9.6.6 építési övezetbe tartozik 
(intézményi vegyes építési övezet, telepszerű (vegyes) építési 
karakter, szabadonálló általános beépítési mód, min. 5000 m2 
telekterület, max. 40% beépíthetőség, max. 9,5 m 
épületmagasság). Tekintettel, hogy néhány telek már 
társasházzal beépült, az építési övezet besorolását is célszerű 
módosítani, TV építési övezetre. Javasolt építési övezet: VT-
TE.5.9.6.6 építési övezetbe tartozik (intézményi vegyes építési 
övezet, telepszerű (vegyes) építési karakter, szabadonálló 
általános beépítési mód, min. 5000 m2 telekterület, max. 40% 
beépíthetőség, max. 9,5 m épületmagasság). A lakóutca 
feltárás a mellékelt szabályozási tervrészlet szerint korrigálható. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességébe n 
semleges hatású. A számított biológiai aktivitási s zint 
változatlan.  
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13. számú módosítás: 
Báger tó melletti -- közlekedési területek 
nyomvonalának módosítása 
A tehermentesítő út nyomvonalát és szabályozási 
szélességét felül kell vizsgálni az M1 északi autópálya 
csomópontjára és az Alkotmány utca kikötésre való 
tekintettel. 

Javasoljuk az út szabályozási szélességének csökkentését 22 
m-re, és a felszabadult területet a tó mellett húzódó véderő 
bővítéséhez csatolni. A közlekedési alátámasztó munkarészben 
a tehermentesítő út szükségtelen kiépítést külön is indokoljuk. 
A tó melletti jelenlegi kavicsos út ideiglenes megoldásnak 
tekinthető, még akkor is, ha aszfaltozva lesz. A jelölt távlati 22 
m szabályozási területen megépítendő gyüjtőút a szükséges 
közelítési kapcsolatokat megoldja. Az ideiglenes út a véderdőn 
belül kiépíthető, távlatban javasoljuk a tóparti gyalogútként 
felhasználni.  
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás el őnyös, mert a 
gazdaságos úthálózat kialakítását segíti el ő, valamint a 
véderd ő növelésével a jelen 2021/2 évi módosítások egy 
része miatt keletkez ő biológiai hiányokat pótolja.  

14. számú módosítás: 
HÉSZ egyes el őírásainak felülvizsgálata, kiegészítése 
1. LKE építési övezet előírásainál a telken elhelyezhető 

rendeltetési egységek értelmezését egyértelművé 
kell tenni. 

2. A lakótelkeken elhelyezhető főfunkciókat 
egyértelműen kell meghatározni.  

3. A kertvárosi lakó építési övezetben telekmérethez kell 
kötni az elhelyezhető lakásszámot, különös 
figyelemmel az újonnan kialakított lakóparkokra 

4. Az újonnan tervezett lakóutcák minimális 
szabályozási szélességét felül kell vizsgálni, 
szabályozni kell az utcák fásítását is 

5. A magánutak minimális szélességi előírását felül kell 
vizsgálni. 

6. A társasházak közös zöldfelületi használatát 
szabályozni kell. 

7. Az Oték előírása alapján újra a helyi építési 
szabályzatban kell a kerítés magasságára 
vonatkozó előírásokat szerepeltetni 

8. Az MKE kertes mezőgazdasági övezet előírásait felül 
kell vizsgálni 

9. A rendelet rajzi mellékleteinek felsorolását javítani 
kell 

10. A Kökény utca menti LK kisvárosi lakó építési 
övezet sajátos előírásait ki kell terjeszteni a Petőfi 
utca – Kökény utca közötti tömbre 

11. Az Itató menti területekre vonatkozó sajátos 
előírások (SP) szövegéből a csónakház kizárólagos 
építésére vonatkozó előírásokat törölni kell 

12. A Határőr út – Kiskapu utca közötti tömb új 
szabályozása során telekmérethez kell kötni az 
elhelyezhető lakások számát, előírást kell tenni a 
fásításra 

13. A lakásokhoz előírt parkoló számot az OTÉK 
módosítással összhangban kell hozni 

 

1. Az OTÉK módosult 2021.VII.16. hatállyal: 44. § (2) A kerítés 
legnagyobb magasságát a helyi építési szabályzat 
megállapíthatja. Korábban a helyi építési szabályzat 
(továbbiakban: Rendelet) 44.§ (6) bekezdésben szerepelt, hogy 
a hátsó és oldalsó kerítés 2,50 m magas tömör lehet, de ezt a 
2018. XII. 5. hatállyal töröltük. A kerítésre vonatkozó előírások 
átkerültek a településképi rendeletbe. Most viszont újra a 
Rendeletben kell szabályozni. A 2,50 m kerítésekkel 
kapcsolatban több panasz is érkezett, ez indokolatlan 
magasság, 2,20 m is elég. Ez mind előregyártott elemekből, 
mind pl. Leier elemekből kialakítható magasság. A formai 
előírásokat továbbra is a településképi rendelet tartalmazza, 
erre utalni kell. Az új bekezdés szövege az alábbi: 
6.§ (6) A telek oldalsó és hátsó telekhatárán tömör kerítés 
legfeljebb 2,20 m magassággal építhető. A kerítések formai 
kialakítására vonatkozó előírásokat a Mosonmagyaróvár város 
településképének védelméről szóló 42/2017. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
2. A Rendelet 8.§ (3) bekezdése szerint: „Lakótelken - a 
telepszerű tömbtelkes beépítés kivételével - legfeljebb két 
főfunkciójú épület helyezhető el.” A lakótelek nem egzakt 
meghatározás. a konkrét besorolást, lakó építési övezet (LKE, 
LK, LN) kell alkalmazni. A módosított szöveg: 
8.§ (3) Lakó építési övezetekben- a telepszerű tömbtelkes 
beépítés kivételével - legfeljebb két főfunkciójú épület 
helyezhető el. 
 
3. 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. 14-16 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. A lakó utaknál a 14 m 
szélesség lesz előírva. 
 

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. A növelés indokolt különösen az építési 
hellyel határos (pl. az eresz 50 cm-t kinyúlhat az út fölé) 
magánutak esetében. Az Útügyi Osztály előírásának 
megfelelően a magánutakat közforgalom elől elzárt 
magánútként kell meghatározni, kettőnél több telket 
megközelítő magánút szélessége pedig egységesen 10 m lesz. 
 A Rendelet 9.§. (2) és (6) bekezdése a fentiek alapján az 
alábbiak szerint módosul: 
(2) A közutak számára az OTÉK 26. § (2) bekezdésben, illetve 
a szabályozási tervben meghatározott építési területet 
biztosítani kell. A kiszolgáló út legkisebb szélessége, 
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amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli, egyoldali 
beépítés esetén 12,0 m, kétoldali beépítés estén minimum 14 
m. A szabályozási terven feltűntetett közlekedési területek 
közterületek.  
(6) Egy építési telek és legfeljebb két lakás (rendeltetési 
egység) megközelítését biztosító közforgalom elől elzárt 
magánút szélessége minimum 4,0 m. Kettő vagy több telek 
illetve kettőnél több rendeltetési egység feltárását biztosító 
közforgalom elől elzárt magánút szélessége 10,0 m. A 
közforgalom elől el nem zárt magánút szélessége 12 m. 
 
4. A közutak fásítására vonatkozó előírás a 21.§ (3) 
bekezdésének kiegészítésével oldható meg. A 16 m széles 
utaknál a legalább egyoldali fásítás minden esetben kötelező 
lesz. 
A Rendelet 21. § (3) bekezdésének szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
(3) A szabályozási terven feltüntetett fasorok, utcafásítások 
telepítése kötelező. Az újonnan kialakított 16 m-es szabályozási 
szélességű utaknál, függetlenül attól, hogy a szabályozási terv 
jelöli-e, az egyoldali fásítás telepítése kötelező. 
 
5. A Rendelet korábban tartalmazta önálló bekezdésként a 
rendelet rajzi mellékleteinek felsorolását. Ezt jogalkotási 
előírások miatt korábban töröltük. Emiatt viszont a szabályozási 
terv, mint 12. rajzi melléklet jelenleg nincs nevesítve a rendelet 
szövegében. Ezt pótolni kell. A 22.§-ban a szabályozási tervet 
12. rajzi mellékletként meg kell jeleníteni. Ugyanitt törlendő a 7. 
és 8. rajzi mellékletek felsorolása, mivel ezek korábban törölve 
lettek. A felsorolásból hiányzó 11. rajzi mellékletet viszont 
pótolni kell. Ezek alapján a 22. § az alábbiak szerint módosul: 
22. § A város közigazgatási területére vonatkozóan a rendelet a 
szabályozási terv (12. rajzi melléklet) mellett, azzal 
összhangban 
a) érvényességi (0. jelű rajzi mellékletben)  
b) belterület-külterület (1. jelű rajzi mellékletben)  
c) beépítésre szánt-beépítésre nem szánt (2. jelű rajzi 
mellékletben) 
d) rendeltetési (3. jelű rajzi mellékletben)  
e) építési (4. jelű rajzi mellékletekben)  
f) közmű (5. jelű rajzi mellékletekben)  
g) zaj elleni védelmi (6. jelű rajzi mellékletben)  
h)  
i)  
j) korlátozási (9. jelű rajzi mellékletekben)  
k) sajátos (10. jelű rajzi mellékletekben)  
l) sajátos parkolási (11. jelű rajzi mellékletekben)  
előírási területeket is jelöl. 
 
6. 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. A főépületek mellett legfeljebb 
egy melléképület építhető. A korábban, kizárólag az újonnan 
kialakítandó lakóparkokra vonatkozó előírást – 800 m2 telek 
alatt csak egy lakás – törölni kell. Általános előírás lesz, hogy 
700 m2 alatti telken csak egy lakás építhető. A korábban 
bevezetett 1,5 parkoló / lakás előírást is javítani kell, mivel az 
OTÉK szerint csak 1 parkoló követelhető meg.  
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 m2-ben 
meghúzni. 30 % megengedett beépítés mellett ez bruttó 210 
m2 épület, melynek hasznos alapterülete kb. 160 m2. Ez két 80 
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m2-es lakást eredményezhet. 
Fentiek figyelembe vételével a 30.§ LKE kertvárosi lakó építési 
övezetre vonatkozó előírások az alábbiak lesznek: 
30. § Kertvárosias lakó építési övezet (LKE) rendeltetési 
előírásai az alábbiak: 
(1) A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy 
kertes, legfeljebb két önálló, rendeltetési egységelhelyezésére 
szolgál. 
(2) A területen 
a) elhelyezhetők: 
aa) kétlakásos lakóépület, vagy két egylakásos lakóépület, 
ab) az OTÉK 13. § (2) bekezdés szerinti épület, 
ac) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 
gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, 
ad) gépkocsi tároló személygépkocsik számára, illetve nem 
állandó emberi tartózkodásra szolgáló egyéb melléképület, 
ae) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti 
melléképítmények közül az a)-e), illetve j) alpontok szerinti 
építmények továbbá, ha a telek területe legalább 700 m2 
állattartási építmény, legfeljebb 10 m2 alapterülettel. A 
főépítmény(ek) mellett legfeljebb egy melléképítmény építhető. 
b) nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás más rendeltetésű 
épületben sem. 
c) szállás jellegű épület legfeljebb 4 szoba egységgel 
(üdülőegységgel). 
Ettől eltérni a Cserháti utca - Malom-ági Lajta - Lajta folyó által 
határolt területen lehet. 
d) zajjal, bűzzel járó, nagymértékű gépjármű forgalmat 
indukáló, az építési karakterhez nem illeszthető tevékenységek 
létesítményeit (pl. autószerelő, autófényező, fémmegmunkáló, 
lakatos, gumijavító, asztalosműhelyt, építő- és tüzelőanyag 
telepet, nagykereskedelmi raktárt, húsfeldolgozó, műanyag 
feldolgozó üzemet, stb.) elhelyezni nem szabad. 
(3) - 
(4) Az építési övezet telkeinek legalább 50%-át zöldfelülettel 
kell kialakítani. 
(5) A parkolóhelyek számát az alábbiak szerint kell 
meghatározni: 
a) lakások esetén 1 db parkoló/lakás 
b) más rendeltetési egység estén az OTÉK 4. melléklete 
alapján. 
(6) Az építési övezet területén 6,5 m megengedett 
épületmagasság estén két terepszint feletti szint létesítető. 
(7) Meglévő, kialakult lakótelkek magánúttal történő 
megosztása esetén a kialakuló telkeken csak egy lakás 
(rendeltetési egység) építhető. 
(8) - 
(9) A 700 m2 területet el nem érő telkeken csak 1 db lakás 
(rendeltetési egység) helyezhető el. 
 
7. Az OTÉK 2021.VII. 16-tól hatályos új 29.§ (2b) bekezdése az 
MKE kertes mezőgazdasági övezetben már nem engedi 
lakóház építését. Ezt a helyi építési szabályzatban is így kell 
szerepeltetni, az erre vonatkozó korábbi előírásokat - Rendelet 
50. § (4) és (6) bekezdése, a (7) bekezdés c) pontja - törölni 
kell. Új előírásként rögzíteni kell, hogy lakóépület nem építhető. 
A módosítást mindenképp támogatjuk, számos esetben 
problémát jelentett az infrastruktúra nélküli zártkerti területeken 
lakóépület megjelenése. Pontosítottuk az épületmagasságokat 
is. A Rendelet szöveg a fentiek alapján az alábbi lesz: 
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. 
(3) Az 1500 m2-t meghaladó területű telken egy gazdasági 
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épület legfeljebb 3%-os beépítettséggel helyezhető el. A 
megengedett épületmagasság 4,5 m. 
(4) - 
 (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) - 
       (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) - 
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. 
(8) Az övezet telkein lakóépület nem helyezhető el. 
 
8. A helyi építési szabályzat előző módosítása során a Kökény 
utca - Petőfi utca közötti tömbben a Petőfi utca felőli telkek is 
LK kisvárosi lakó építési övezetbe kerültek. Az ide vonatkozó 
korábbi sajátos előírásokat (MV) – 85.§ (7) bekezdés –melyek 
csak a Kökény utcai oldalra vonatkoztak az egész tömbre ki kell 
terjeszteni. 
 (7) A Kökény utca –Petőfi utca által határol tömb LK építési 
övezetbe tartozó telkein 
a) legfeljebb két lakás építhető, 
b) a legkisebb zöldfelületi arány 40%. 
 
9. A Rendelet 100.§ Sport- és szabadidőcentrum sajátos 
előírásai (SP) sajátos előírásoknál a csónakház építésével 
kapcsolatos előírásokat törölni kell. A (3) bekezdés a) 
pontjában szerepel, hogy a KR/F-EGY övezetben csak 
csónakház építhető. Ez hibás szöveg, mivel az egész, 
egykoron a sportcentrumnak fenntartott terület ebbe az 
övezetbe tartozik. Az a) pont utolsó mondatát törölni kell. 
Ugyanitt a c) pont a csónakház építésére kijelölt övezet 
parkolási előírásait részletezi. A csónakházat tartalmazó 
második mondat törlésre kerül. A (3) bekezdés a) és c) 
pontjának javított szövege az alábbi. 
(3) A KR/F idegenforgalmi-rekreációs rendeltetésű területekre 
vonatkozó előírások 
a) A KR/F területen elhelyezhetők: a sportoláshoz, szabadidős-, 
rekreációs tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények, 
szálláshely szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, 
igazgatási, közösségi szórakoztató létesítmények, kulturális 
funkciójú épületek, valamint ezek kiszolgáló létesítményei és 
sportpályák. Lakóépületek a területen nem helyezhetők el, csak 
szolgálati lakás építhető.  
c) A KR/F területen elhelyezendő épületek OTÉK szerinti 
parkoló igényének 70%-át kell biztosítani.  
 
10. Az LKE övezetben bevezetjük, hogy a 700 m2 alatti telken 
csak egy lakást építhető. (Ld. 30.§ új (9) bekezdése)  
Az építési törvény kártalanítási szabályai szerint nem jár 
kártalanítás a szabályozás hátrányos módosítása miatt, ha az 
építési jog keletkezésétől számított 7 éven belül nem történt 
meg a jog szerinti telekalakítás vagy beépítés. Emiatt tömeges 
kártalanítási igényre nem kell számolnunk a 2015-ben hatályos 
szabályozás okán. 
A Kiserdő út melletti területen, a Duna-lakópark II. ütem 
területén (Götz Irén utca mentén) 700 m2 a minimális 
telekterület. A két legutóbb szabályozott lakóparknál (Gazdász 
utca mellett illetve az Akadémia-dűlő III. ütemnél) maga a 
beruházó kérte a korlátozást, ez szerepel is a Rendeletben. A 
korábbi lakóparkok kialakítása 7 évnél régebben történt. 
Egyetlen nagyobb lakópark a Gyöngyös telep folytatása, ahol 
2021-ben lettek a telkek kialakítva 500 m2 minimális területtel. 
Így itt alkalmazzuk a kivételt, amit a területre vonatkozó sajátos 
előírások között lehet szerepeltetni.  
108/A. § Halászi út menti terület sajátos előírásai (H) 
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(3) Az LKE kertvárosi lakó építési övezetben a Rendelet 30.§ 
(9) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. 
 
11. A Határőr út – Kiskapu utca közötti tömböt újra kell 
szabályozni, mivel az itt kialakított 3 hektáros ingatlanon nem 
valósult meg a tervezett új piarista ingatlanközpont. A hatályos 
szabályozás az iskola építéséhez szükséges beépítési 
paramétereket – 50 % beépíthetőség, 12,5 m épületmagasság 
– tartalmazza. A szabályozási terv módosítását az Alátámasztó 
munkarész 1. pontja tartalmazza. A lakóterület kevésbé intenzív 
szabályozásán túl telekmérethez kívánjuk kötni az elhelyezhető 
lakások számát, a zöldfelület kialakítását és a gépjármű 
elhelyezést (állami főépítész előírta) is szabályozzuk. Az új 
előírásokat a területre vonatkozó új 108/G.§ sajátos előírások 
között lehet szerepeltetni. 
108/G. § Határőr utca és környéke sajátos előírásai (HA) 
(1) Az LK építési övezetben  
a) a megengedett lakásszám telkenként 1 lakás/100 m2  
b) a telkek be nem épített területének minden 100 m2-e után 1 
db nagy lombkoronát növelő fa ültetése kötelező. 
c) a szükséges gépkocsi elhelyezés 50%-át épületen belül kell 
megoldani. 
 
További módosítások az állami főépítész véleményezési 
szakaszban tett javaslatai alapján 
 
12. Általános rossz gyakorlat, hogy a többszintes 
társasházaknál (legtöbbször csak az előírt minimum méretű) 
zöldfelületet a beruházók eladják a földszinti lakóknak saját 
használatú telekrészként. Ezáltal a többi lakónak nem marad 
zöldfelület. Elő kell írni, hogy ilyen esetben a minimális 
zöldfelület legalább felének közös használatban kell maradnia. 
A javasolt új rendelkezés az alábbi lett volna: 
 

30/A. § A lakó funkciót megengedő építési övezetekben lévő 
többszintes társasházak esetében az előírt minimális 
zöldfelületnek legalább a felét közös használatban kell 
megtartani. 
 

Az állami főépítész javasolta, hogy az a rendelkezés ne a 
Rendeletben, hanem a településképi rendeletben kapjon helyet. 
A Képviselő-testület határozatában a javaslatot elfogadta, így 
ez nem kerül bele a Rendelet szövegébe. 
 
13. Az állami főépítész a véleményezési szakaszban javasolta 
a Rendelet 9/A rajzi mellékletének – Változtatási tilalom és 
szabályozási vonal miatti korlátozások tervlapja – hatályon kívül 
helyezését. A rajzi mellékletben a változtatási tilalommal érintett 
területek ábrázolása nem követhető aktuálisan, mivel az önálló 
rendelettel rendelhető el, illetve törölhető (vagy szűnik meg 3 év 
után), így nincs mindig összhangban a hatályos 
szabályozással. Az észrevételnek helyt adva a Képviselő-
testület úgy döntött, törli a 9/A rajzi mellékletet. 
 

A 9/A rajzi melléklethez a Rendelet 75.§-a tartalmaz 
előírásokat, értelemszerűen ezeket is törölni kell 
 

A Rendelet 75. §-a törlésre kerül. 
 

A Rendelet 9/A. jelű rajzi mellékletét képező „Változtatási 
tilalom és szabályozási vonal miatti korlátozások tervlapja” 
törlésre kerül. 
 
14. Az Állami Főépítész Iroda előírta, hogy a helyi építési 
szabályzat parkolószámra vonatkozó előírásait összhangba kell 
hozni az OTÉK módosított előírásaival. Az OTÉK 2021. IV.22.-i 
hatállyal az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

42.§ (2a)  A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló 
rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban 
meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani, azzal, hogy a helyi építési szabályzat kötelezően 
legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő. 
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120.§ (2) Ha a helyi (kerületi) építési szabályzat a MódR7. 
hatálybalépésekor olyan rendelkezést tartalmaz, amely alapján 
a 42. § (2a) bekezdésében foglalt felső értéknél több 
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, akkor a helyi 
(kerületi) építési szabályzat e rendelkezése szerinti számú 
személygépkocsi helyett kötelezően egy személy-gépkocsi 
elhelyezését kell biztosítani. 
 

    Az OTÉK 4. melléklet 1. sora, mely a lakásokra vonatkozóan 
megállapította a darabszámot, ezzel együtt törlésre került. 
   

A helyi építési szabályzat a lakó és vegyes területfelhasználású 
övezetekben (LN, LK, LKE, VT, VI) rendelkezik a lakásokhoz 
tartozó parkolók számáról, lakásonként 1,5 db-ot írva elő. Az 
érintett 28-31.§ érintett bekezdéseiben ezt módosítani kell 1 db 
/ lakás mértékűre. 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítások előnyösek, mert a 
környezetkímélő használatot segítik elő, a lakóterületek 
beépítés intenzitását csökkentik, a klimatikus hatások 
csökkentését irányozzák elő. A biológiai aktivitási érték 
számítását nem érintett. 
 

15. számú módosítás: 
Építési övezet határának módosítása, az 5263/2 és 
5258/1 hrsz. telken 
A telek tulajdonosa kéri, hogy az ingatlan kerüljön 
tervezett belterületbe 

Az 5258/1 telek a joghatályos terv szerint GE-TE. 6.6.7.6.(BA) 
építési övezetbe tartozik (egyéb gazdasági sajátos építési 
övezet, telepszerű (vegyes) építési karakter, szabadonálló 
telepszerű beépítési mód, max. 1200 m2 telekterület, max. 50% 
beépíthetőség, max. 9,5 m épületmagasság). A kérés szerint 
ami, városrendezési szempontból támogatható, a főépítészi 
véleménnyel egyetértésben, GK, azaz kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági építési övezetbe sorolható,az összevonandó az 
5263/2 telekkel azonos építési övezetbe. Így az összevont két 
telek építési övezete GK-TE.6.7.7.7.(BA) jelű lesz 
(kereskedelmi, szolgáltató gazdasági sajátos építési övezet, 
telepszerű (vegyes) építési karakter, szabadonálló telepszerű 
beépítési mód, max. 1500 m2 telekterület, max. 50% 
beépíthetőség, max. 10,5 m épületmagasság). 
 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hat ású, 
a számított biológiai aktivitási érték változatlan marad.  
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3.8 Tervezői nyilatkozatok 
 

3.8.1Tervezői nyilatkozat a területrendezési tervi elhatározáso k érvényesítésér ől 
Mint a Mosonmagyaróvár településrendezési tervek 2021/2 évi részmódosítását készítő tervezők 
nyilatkozunk, hogy az általunk összeállított tervanyag összhangban van az Országos Területrendezési 
Tervvel és a Győr-Sopron-Moson megye területrendezési tervével, mind területfelhasználás, mind 
térségi infrastruktúra-hálózatok és építmények, mind térségi övezetek vonatkozásában. 
 
Nagy Ágnes településrendező tervező 
 
Molnár Attila településrendező tervező  

 
Mezey András közlekedéstervező  
 
Kurcz Judit tájépítész 
 
2021. november 10. 
 
 
3.8.2 Tervezői nyilatkozat a joghatályos tervek alátámasztó munk arészeinek kiegészítésér ől 
Mint a Mosonmagyaróvár 2021/2. évi településrendezési terveinek részmódosítását készítő felelős 
tervezők az alábbi nyilatkozatot adjuk:  
 
1. A 2021/1. évi településrendezési részmódosítások a többször részlegesen módosított 2009. évben 

jóváhagyott településrendezési tervmódosítás alábbi alátámasztó fejezeteit érintik (a teljes 
alátámasztó fejezeti listából aláfestéssel jeleztük az érintett fejezeteket): 

„2. Alátámasztó munkarészek 
2.1.A tervhierarchiában felsőbb tervek és térségi tervek városra vonatkozó tartalma 

2.1.1. A jogérvényes OTRT Mosonmagyaróvárra vonatkozó tartalma 
2.1.2. Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve és a módosítás alatt álló OTRT kapcsolata 
2.1.3. Megyei Mellékúthálózat Fejlesztési Program 
2.1.4. Megyei Turizmusfejlesztési Koncepció 
2.1.5. Mosonmagyaróvári Kistérség Fejlesztési Koncepció 

2.2.A településszerkezeti terv és a város településfejlesztési koncepciójának kapcsolata 
2.2.1. A rendszerváltást követő időszak településfejlesztési áttekintése 

2.2.1.1. A rendszerváltás utáni első településfejlesztési koncepció  
2.2.1.2. A településfejlesztési koncepció 2000. évi aktualizálása  
2.2.1.3. A településfejlesztési koncepciót módosító 107/2003. (VI.27.) Kt. határozat 

2.2.2. A településfejlesztési koncepció 2007-es aktualizálása és hatásai a település-szerkezeti tervre 
2.2.2.1. A fejlesztési koncepció városi infrastruktúrát befolyásoló javaslatai 
2.2.2.2. A fejlesztési koncepció területfelhasználási hatásokkal járó javaslatai 
2.2.2.3. A fejlesztési koncepció környezetvédelmi és zöldfelületi hatásokkal járó javaslatai 

2.3. A közlekedési hálózat változásai 
2.3.1. Mosonmagyaróvár gyorsforgalmi és főút hálózata 
2.3.2. A szigetközi kapcsolatok 
2.3.3. A várost elkerülő gyűrű 
2.3.4. A gyűjtőút hálózat változásai 

2.4. A területfelhasználás változásainak indoklása 
2.4.1. A területfelhasználás rendszerét meghatározó alapelvek 
2.4.2. A közlekedéshálózati változások területfelértékelő és fejlődést inspiráló hatásai 

2.5. Örökségvédelmi hatásvizsgálat 
2.5.1. Régészeti értékek 
2.5.2. A város térbeli fejlődésének története, védelemre érdemes városszerkezeti emlékek 
2.5.3. Országos védettségű műemlék objektumok (és fotóik) 
2.5.4. Helyi védelem alatt álló épített értékek 

2.5.4.1. Védett utcavonalak, városszerkezet 
2.5.4.2. Tömbvédelem alá eső összefüggő építészeti együttesek 
2.5.4.3. Városi önkormányzati rendelettel védett egyedi épületek 
2.5.4.4. Helyi védelem alatt álló köztéri műalkotások 
2.5.4.5. Fénykép dokumentáció a védett épületekről 

2.5.5. Országos jelentőségű természeti értékek 
2.5.6. Természeti értékek helyi védelme 

2.5.6.1. Védett városi zöldterületek 
2.5.6.2. Védett városi erdők 
2.5.6.3. Védett városi intézménykertek 



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    158                                                            2022       VÁTERV95 
 

2.5.6.4. Zöldfelületi intézmények védettsége 
2.5.6.5. Védett fasorok 

2.5.7. A településszerkezeti változások védett értékekre várható hatásai 
2.6. Zöldfelületi rendszer és tájrendezés 

2.6.1. Zöldfelületi rendszer 
2.6.2. Tájhasználat, a természeti és táji értékek védelme 

2.7. A településszerkezeti változások környezeti értékelése (táblázatban összefoglalva a módosítások hatásai) 
2.7.1. A terv és a módosítások rövid ismertetése 
2.7.2. A környezeti állapot rövid bemutatása 
2.7.3. A településszerkezeti módosítások környezeti hatásai, következményei 

2.7.3.1. A terv megvalósulása esetén közvetlen vagy közvetett környezeti hatást kiváltó tényezők, okok 
feltárása 

2.7.3.2. A terv megvalósulása esetén várható környezetet érő hatások, következmények előrejelzése 
2.7.3.3. A környezeti következmények alapján a terv értékelése a környezeti szempontból elfogadható 

változat(ok) meghatározása  
2.7.4. Az esetleges káros hatások csökkentésére tett javaslatok hatékonyságának értékelése 

2.7.5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, amelyeket a terv által befolyásolt más tervekben 
figyelembe kell venni 

2.7.6. Összefoglaló 
2.7.7. Biológiai aktivitásérték számítása 

2.8. A változásokhoz szükséges közműháttér biztosíthatósága 
2.8.1. A közműellátottság fejlődése 
2.8.2. A közműellátás fejlesztéséhez szükséges legfontosabb intézkedések és fejlesztések a szerkezeti terv 
időtávjában 
2.8.3. Vízellátás 
2.8.4. Szennyvízcsatornázás 
2.8.5. Árvízvédelem 
2.8.6. Felszíni vízelvezetés 
2.8.7. Villamos energia ellátás 
2.8.8. Hőenergia ellátás (távhő, földgáz 
2.8.9. Megújuló energiaforrások (nap-, szélenergia, biogáz) 
2.8.10. Elektronikus hírközlés 
2.8.11. A madárvédelem és a közműellátás konfliktusa 

2.9. A megvalósításhoz szükséges önkormányzati döntések/feladatok 
2.9.1. Továbbtervezendő területek 
2.9.2. Önkormányzati elővásárlási joggal terhelendő területek 
2.9.3. Kötelezések (rekultivációs, felújítási/városkép-javítási)” 

2.10 Területi mérleg 
2. Az aláfestett munkarészeket a jelen egyeztetési dokumentációban a módosításoknak megfelelően 

kiegészítettük, aktualizáltuk.  
3. Az áthúzott munkarészeket a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet 

tartalmazza. 
4. Az egyéb alátámasztó munkarészek változatlan tartalommal továbbra is érvényben tartandók. 
 
2021. november 10. 
 
 
Nagy Ágnes településtervező: 
 
Molnár Attila településtervező:  
 
Kurcz Judit tájépítész: 
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1. sz. melléklet: A jóváhagyott egységes szerkezet szerinti helyi építési szabályzat  
 

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 12.) 
önkormányzati rendelete 

Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya és mellékletei 

1. § (1) A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területére 
terjed ki. 

(2) A város közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 
építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és 
lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és 
ezekre hatósági engedélyt adni a csak a jelen rendelet alapján lehet. 

(3) Az építési telkek beépítetlen részén, a meglévő épületekben és a beépítetlen telkeken kizárólag az 
engedélyezhető építmények rendeltetésével megegyező tevékenység végezhető. 

(4) A (3) bekezdés a meglévő szerzett jogokat nem érinti. (korábbi jogerős építési engedéllyel épített, 
használatbavételi engedéllyel rendelkező épületek). Ilyen esetben is a terület rendeltetését nem zavaró 
módon kell a tevékenységet végezni, az övezetre előírt határértékeket be kell tartani. 

 
2. §1 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § A rendelet alkalmazásában: 
1. A szabályozási vonal a közterület (közhasználatú terület) és a nem közterület tervezett határát jelöli. 
- Az első rendű szabályozási vonal csak a településszerkezeti terv módosításával együtt változtatható. 

(A szabályozási terven a közterület színezése mutatja, hogy a szabályozási vonal első- vagy másodrendű, 
illetve hogy a lehatárolt közterület közlekedési célú vagy zöldfelületi közterület.) 

- Másodrendű szabályozási vonal jelöli azokat a közterületi határokat, melyek részletes szabályozási 
terv keretében módosíthatók. 

- A meglevő és változatlanul maradó szabályozási vonalak (jelenlegi közterület felé eső telekhatárok) 
alaptérképi jelöléssel maradnak, azt vonalas grafikával a szabályozási terv nem tűnteti fel, a meglevő 
vonalakat nem takarja. 

2. Az (első- és másodrendű) irányadó szabályozási vonal szabályozási terv módosítása során 
pontosítható, de az elsőrendű átmeneti szabályozási vonal léte a tervezés számára kötelező, az a 
továbbtervezés során el nem hagyható. 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati 
rendelete 1. §. Hatálytalan: 2018. VI. 23-tól. 
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3. Kötelező építési vonal az a vonal, melyen az épület azon irányú homlokzatának legalább 60%-a kell 
álljon, a homlokzat többi része az építési vonaltól a telek belseje felé legfeljebb 5,0 m-rel eltérhet, de a 
közterület felé eltérés nem engedélyezhető. 

4. Az irányadó építési vonal az az építési vonal, amelytől a közterület felé eltérés nem, a telek belseje 
felé pedig legfeljebb 5,0 m-es eltérés engedélyezhető - akár a teljes homlokzathosszon. 

5. Megszüntető jel jelöli a megszüntetendő vonalakat. A jel azonos, függetlenül attól, hogy a 
megszüntetendő vonal telekhatárt, épületet vagy egyéb lehatárolást jelent. 

6. Védőterület határa keretezi azokat a területeket, amelyen belül a szabályrendelet szerinti építési 
korlátozás betartandó. (Pl. rádióadó miatt betartandó magasságkorlátozás, stb.) 

7.2 
8. Mellékfunkciójú épület (a korábbi OÉSZ fogalmak szerinti melléképület) az övezet rendeltetését 

kiegészítő funkció épülete. 
9. Földszinten kötelező publikus funkció jel jelöli azokat a beépítési szakaszokat, ahol az épület 

földszintjének utcai homlokzata mentén a homlokzathossz legalább felén publikus funkciót 
(kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, egészségügy, stb.) kell elhelyezni. Az épület földszintjének 
egyéb részein megengedett a lakófunkció. 

10. Kötelező gerincirány jel határozza meg a magastető gerincirányát azokban az esetekben, amikor a 
szomszédos épületek csatlakozása, ill. a városkép miatt a megadott gerincirány betartása kötelező. 

11. Csak szimbolikus kerítés létesíthető jellel jelölt telekhatáron a kerítés magassága nem haladhatja 
meg az 1,2 m-t és a kerítés csak áttört/átlátható módon, ill. sövény kialakításával létesíthető. 

12. Szabadonálló telepszerű (tömbtelkes) beépítési mód az, amikor a telken belül több, egymástól 
területileg elkülönülő építési hely jelölhető ki. Telepszerű beépítési mód esetén az épületeket a 
szabadonálló beépítés szabályai szerint kell elhelyezni. Az épületek egymás közötti távolsága nem lehet 
kevesebb, mint a tűztávolság. 

13.3 Intenzív kert: legalább 1 lombos fa/100m2, legalább 20 cserje/100m2, legalább 60% gyepfelület. 
14.4 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 - legfeljebb az adott telekméret 10%-ával - lehet térni. 

15.5 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. 

3. A szabályozási elemek típusai, a szabályozási terv legkisebb területe 

4. § (1) A szabályozási terv, valamint a jelen rendelet szabályozási előírásai I. és II. rendű kötelező, 
valamint irányadó elemeket egyaránt tartalmaznak. 

(2) I. rendű kötelező szabályozási elemek 
a) az építési övezeti illetve övezeti határ, amennyiben az területfelhasználási egység határával 

egybeesik, 
b) az I. rendű szabályozási terület, 
c) az általános közlekedési övezeten (az I. rendű közlekedési területen) belül a szabályo-zási tervlapon 

jelölt szabályozási elemek (úttengelyek, szabályozási szélességek stb.). 
(3) II. rendű kötelező szabályozási elemek a (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek (a II. 

rendű szabályozási területek és egyéb szabályozási elemek). 
(4) Az I. rendű, általános szabályozási elemek módosítására csak a településszerkezeti terv 

felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor. A II. rendű, részletes szabályozási elemek 
                                                           
2 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 1. §. Hatálytalan: 2016. VI. 30-tól. 
3 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §. 
Hatályos: 2016. VII. 23-tól. 
4 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 1. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
5 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 1. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
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módosítása belterületen legalább a tömb egészére, külterületen az érintett területfelhasználási egységre 
kiterjedő szabályozási terv készítésével, vagy meglévő szabályozási terv módosításával történhet meg. 

(5) A szabályozási terv készítésére kijelölt területre eső I. rendű szabályozási elemektől történő kisebb 
mértékű eltérést (pontosítást) a szabályozási terv készítése során indokolni kell. 

(6)6 A telekhatárok kismértékű (legfeljebb az adott telekméret 10%-a) változásával, korrekciójával az 
építési övezet, illetve övezet határa együtt mozoghat szabályozási terv módosítása nélkül. 

Az azonos területfelhasználású építési övezet, illetve övezet határa menti telekegyesítés esetén a 
kialakuló új telekre a kisebb intenzitású építési övezeti, illetve övezeti előírást kell alkalmazni. 

(7) A szabályozási terv módosítását kezdeményezni: 
a) beépítésre szánt területen, legalább a területfelhasználási egység területére és a közterületekkel 

határolt tömb területére, valamint legalább 5,0 ha területre, 
b) beépítésre nem szánt területen a területfelhasználási egység területére kiterjedően lehet. 
 
4/A. §7 

II. Fejezet 

Minden építési övezetre és övezetre vonatkozó általános előírások 

4. Az építés és telekalakítás általános szabályai 

5. § (1) Az előírt legkisebb telekméretet el nem érő, kialakult telek is beépíthető, ha az épület 
elhelyezésére vonatkozó szabályok (tűztávolság, elő-, oldal- és hátsókert méret) betarthatók. 

(2)8 A terepszint alatti építmény alapterülete a telekre vonatkozó beépítési % szerint számított értéknek 
maximum kétszerese, de legfeljebb a telekterület 75%-a lehet. Ahol az építési övezet nagyobb 
beépítettséget enged meg, ott a térszín alatti és feletti beépítettség azonos mértékű lehet. A terepszint 
alatti építményt csak építési helyen belül lehet elhelyezni. 

(3) Lakásokat is tartalmazó épület elhelyezése esetében a telek beépítettségének mértéke (75%-nál több 
nem lehet, függetlenül attól, hogy az építési övezeti előírás esetleg ennél többet megenged. 

(4) Azokon a kialakult beépített telkeken, ahol a meglevő beépítettség meghaladja az övezetben 
megengedhető maximumot, a főfunkciójú épület egy részének bontása után a lebontott rész 50%-a 
visszaépíthető akkor is, ha ez meghaladja az övezetre megengedhető maximális beépítettséget. 

(5) Ahol a kialakult beépítés az építési helyen kívüli épületrészt is tartalmaz, a meglevő épület 
felújítható, korszerűsíthető, de az építési helyen kívül eső épületrész nem bővíthető, területe és magassága 
nem növelhető. 

(6) A mellékfunkció épületének épületmagassága nem lépheti túl a 3,5 m-t. 
 
6. § (1) Zártsorú beépítés esetén az új épület párkánymagassága igazodjon a kialakult beépítéshez a TV 

és PV jelű karakterzónáknál ismertetett feltételekkel. 
(2) Zártsorú beépítés esetén a hátsókert irányú főfunkciójú épület középszárnyának mélysége csak az 

oldalhatáron mért 20,0 m mélységtől indított 45°-os szögön belül helyezkedhet el. 
(3) Zártsorú beépítés esetén, alápincézett, illetve két szintet meghaladó épület esetén építeni csak 

talajmechanikai szakvéleménnyel magalapozott módon szabad. 
(4) Mezőgazdasági rendeltetésű területen csak jellemzően nyeregtetős, a helyi építési hagyományoknak 

megfelelő, tájba illő épületek létesíthetők. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha azt a speciális és szükségszerű 
mezőgazdasági üzemi technológia feltétlenül szükségessé teszi. 

(5) Mezőgazdasági területen csak nem tömör kerítés létesíthető fából, drótfonatból és/vagy 
élősövényből. 

                                                           
6 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 2. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
7 Megsemmisítette: Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5043/2016/6. határozata. Hatálytalan: 2017. III. 8-tól. 
8 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
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(6)9 A kerítés építésére vonatkozó előírásokat a Mosonmagyaróvár város településképének védelméről 
szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

A telek oldalsó és hátsó telekhatárán tömör kerítés legfeljebb 2,20 m magassággal építhető. A kerítések 
formai kialakítására vonatkozó előírásokat a Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 
42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 
7. § (1)10 Távközlési célú adótornyok (rádiótelefon antennák) EG jelű gazdasági erdőben és MÁ jelű 

mezőgazdasági területen létesíthetők. Meglevő építmények felhasználásával rádiótelefon antennák a 0 
Hz-300GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra 
vonatkozó egészségügyi határértékekről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben foglalt 
határértékek betartása mellett telepíthetők oly módon, hogy lakófunkciót tartalmazó épületektől, illetve 
oktatási- és egészségügyi intézményektől a fő sugárzási irányban legalább 10 m távolságra essenek. 

(2) A történeti városrészekben kialakult, utcai oldalon zártsorú, az udvari traktusban fésűs beépítéseknél 
az alábbi előírásokat is meg kell tartani: 

a) A szabályozási terven feltüntetett övezeti jel értékei az utcai front 10 m mélységű sávjára 
vonatkoznak. 

b) Az udvari épületszárnyak közötti telepítési távolság 4,5 m épületmagasságig a kialakult állapotnak 
megfelelő lehet. Az udvari épületszárny a zártsorú utcai szárnyhoz kapcsolódóan oldalhatáron álló, 
tetőidoma azonban ennek ellenére nyeregtető is lehet. 

c) Az utcai fronton 10 m szélességben tűzfalas csatlakozás lehetőségét biztosítani kell. 
(3) Az építmények közötti legkisebb előírt távolság korlátlanul csökkenthető azokban az oldalhatáron 

álló módon beépített építési övezetekben, ahol a beépítési mód zártsorúra változott, ha az épületek a 
szomszéd telken álló épületekkel szembeni homlokzata tűzfalas kialakítású. 

(4)11 
(5) Eltérő épületmagasságú vagy eltérő beépítési módú építési övezetek csatlakozásánál, a csatlakozó 

ingatlanok mindegyikén az adott ingatlanra vonatkozó telepítési szabályok érvényesek még akkor is, ha 
ezáltal az építmények közötti telepítési távolság az egyébként előírthoz képest lecsökken. 

(6)12 Az oldalkert legkisebb mérete - amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli - oldalhatáros 
beépítési mód esetén a megengedett épületmagasság mértéke, szabadonálló és ikres beépítési mód esetén 
a megengedett épületmagasság fele, de minimum 3,00 m. 

 
8. § (1) A meglévő épület rendeltetésének módosítása csak akkor lehetséges, ha a megcélzott 

rendeltetésű épület az adott telken - a telekre vonatkozó övezeti előírások alapján - megépíthető lenne. 
(2) A telkek beépített és burkolt telekterületein kívüli telekrészt zöldfelületként kell kialakítani. A 

zöldfelületi telekrész minden megkezdett 100 m2-e után egy nagy lombkoronát növelő fa telepítése 
kötelező. A gazdasági telkeken a fásítást a telekhatárok mentén kell kialakítani és a zöldfelület mérete 
nem lehet kevesebb, mint a vonatkozó övezeti előírás értéke. 

(3) Lakótelken Lakó építési övezetekben- a telepszerű tömbtelkes beépítés kivételével - legfeljebb két 
főfunkciójú épület helyezhető el. 

(4) A város belterületén, kivéve az egyéb ipari gazdasági építési övezeteket, új beruházásként épülő 
vonalas közműlétesítmény csak térszín alatti vezetéssel készülhet. 

(5) Oldalhatáron álló beépítés esetén, egy utcaszakaszon (két sarokpont között) a beépítési oldalnak 
minden telken azonosnak kell lennie. Ahol a szabályozási terv a beépítési oldalt nem tűnteti fel, ott az 
oldalkertet a kedvezőbb tájolás szerint kell kijelölni (pl. kelet-nyugati tengelyű teleknél az északi oldalt). 

(6) Kialakult beépítés esetén, ahol a szabályozási terv nem jelöl kötelező építési vonalat a karakter-

                                                           
9 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
10 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
11 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 15. §. Hatálytalan: 2021. III. 22-től. 
12 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §. 
Hatályos: 2018. VII. 28-tól. 
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előírások szerinti előkert méretet (történeti városi karakter és polgárvárosi karakter esetén általában 
előkert nélkül, családiházas karakter esetén 5,0 m) kell betartani, ha ettől eltérő az utcában egységesen 
már kialakult előkertméret, akkor a meglevő előkertek által meghatározott vonalhoz kell igazodni. 

 
8/A. §13 (1) Az épületek egyes homlokzatainak tényleges magassága a megengedett épületmagasság 

mértékét nem haladhatja meg. Az e feletti épületrészek a homlokzati sík megengedett épületmagasság 
szerinti vonalához illesztett 45 fokos sík alatt lehetnek. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti homlokzati sík meghatározásánál a falsíktól konzolosan kiálló vagy 
alátámasztott előtetők, erkélyek nem vehetők figyelembe. 

(3)14 Kivételt képeznek a magastetős beépítések. Itt a padlástéri vagy tetőtéri szint homlokzati 
hosszának egyharmadán tetőfelépítmények elhelyezhetők. Oromfalak építhetők az OTÉK épületmagasság 
számítására vonatkozó előírásainak betartásával. 

(4)15 Az (1)-(3) bekezdések előírásait a 33. § és 34. § szerinti gazdasági építési övezetekben illetve 
valamennyi építési övezetben közoktatási és közegészségügyi létesítményeknél nem kell alkalmazni. 

 
8/B. §16 (1) A telkek építési helyen kívül eső részén tereprendezés csak megközelítési, csapadékvíz 

elvezetési vagy árvíz mentesítési célból végezhető. 
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tereprendezés támfal, rézsű építését teszi szükségessé, annak 

megvalósítása a tereprendezést végző feladata. Támfal, rézsű építése a szomszédos ingatlanok szerzett 
jogait nem sértheti. 

 
8/C. §17 (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. 

5. Közlekedési létesítmények előírásai 

9. § (1) A város területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt elhelyezni 
csak az OTÉK-nak, a hatályos jogszabályoknak, a szakági előírásoknak és jelen rendeletnek megfelelően 
szabad. 

(2) A közutak számára az OTÉK 26. § (2) bekezdésben, illetve a szabályozási tervben meghatározott 
építési területet biztosítani kell. A kiszolgáló út legkisebb szélessége, amennyiben a szabályozási terv 
másként nem jelöli, egyoldali beépítés esetén 12,0 m, kétoldali beépítés estén minimum 14 m. A 
szabályozási terven feltűntetett közlekedési területek közterületek.  

 (3) Az építési területen (szabályozási szélességen) belül csak a közút létesítményei és berendezései, 
közművek, valamint a közlekedést kiszolgáló építmények létesíthetők illetve növényzet telepíthető. 

(4) Új nyomvonalak esetén műszaki infrastruktúra-fejlesztést csak úgy szabad végezni, hogy - az utak 
mentén a közművek elhelyezése után - az utcafásítás területe biztosítható legyen. 

(5) Vasúti közlekedés: 
a) Országos közforgalmú vasútvonal illetve vasútállomás mindkét oldalán a szélső vágánytól mért 50,0 

m távolságon belül csak vasúti vagy postai építmény, illetőleg közút, gépjármű-várakozóhely, 
tömegközlekedési eszköz végállomása és közpark, továbbá olyan más építmény helyezhető el, amelyhez 
a vasúti hatóság hozzájárul. 

                                                           
13 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. §. 
Hatályos: 2016. IV. 30-tól. 
14 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §. 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
15 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 4. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
16 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 5. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
17 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 3. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
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Országos közforgalmú vasút szélső vágánya és lakóépületek között általában 50,0 m védőtávolságnak 
kell lennie. Túlnyomóan beépített lakóterületen lévő beépítetlen telek esetén ez a távolság az ott általában 
kialakult beépítésnek megfelelően csökkenthető a vasúti hatóság hozzájárulása esetén. 

b) A nagysebességű vasútvonal számára a szabályozási terven jelölt területsávot beépítetlenül fenn kell 
tartani. 

 
(6)18 Egy építési telek és legfeljebb két lakás (rendeltetési egység) megközelítését biztosító 

közforgalom elöl elzárt magánút szélessége minimum 3,00 4,0 m. Kettő vagy több telek illetve kettőnél 
több rendeltetési egység feltárását biztosító közforgalom elől elzárt magánút szélessége minimum 10,0 m. 
A közforgalom elől el nem zárt magánút szélessége 12 m.  

 
10. § (1)19 Az építési övezetek, övezetek rendeltetési előírásaiban meghatározott számú parkolót építési 

telken belül kell kialakítani. Kivételek az alábbi (a 11. rajzi mellékletben lehatárolt) terültek, ahol a (2)-
(6) bekezdések előírásait kell alkalmazni. 

a) A Pozsonyi út - Lajta folyó - Cserháti Sándor utca - Malomszer - Vízpart utca -Kórház utca - Szt. 
István k. u. - Régi Vámház tér - Fő utca - Malom patak által határolt terület. 

b) A Szent István király út (Családsortól a Soproni utcáig) - Hajós utca - Kis utca - József Attila utca 
(Kis utcától a Soproni utcáig) - Fuvaros utca (Virág utcáig) - Liliom utca - Mosonvár utca - Ostermayer u. 
- Munkácsy Mihály utca - Zsák utca - Családsor által határolt terület, valamint a Szt. István király út - 
Petőfi Sándor utca - Aranyossziget út - Magtár utca által határolt terület. 

c) A Szt. István király út - Gulyás Lajos út - Károly út - Erkel Ferenc út által határolt Gulyás Lajos utcai 
lakótelep és Móra Ferenc lakótelep területe, valamint a Szt. István király út - Erkel Ferenc út - Károly út - 
Mosonyi Mihály út által határolt városközponti területnek a Szt. István király út és a Flesch Károly út, 
illetve Széchenyi út közé eső része, beleértve ezen utcák keleti oldalán korábban, házgyári technológiával 
megépített lakóépületeket is. 

d) A Cserháti Sándor utca - Lajta folyó - Lucsony dűlő - Kígyó utca - Kolbai Károly út által határolt 
terület. 

e)20 úszótelken álló épületek környezete, 
f)21 meglévő zártsorú beépítés abban az esetben, ha az ingatlanra gépjárművel nem lehet behajtani. 
(2)22 Az (1) bekezdésben meghatározott területeken - indokolt esetben - a parkolóhelyek kialakítása 

közterületen, vagy közforgalom céljára átadott magánút területen is történhet, amennyiben azokat a 
létesítésükre kötelezett megállapodás alapján megépíti, vagy megépítteti. 

(3) A megállapodás alapján közterületen létesített parkolóhelyek továbbra is az önkormányzat 
tulajdonában maradnak, azokon a befizető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem 
szerez. 

(4) A megállapodás alapján parkolóhelyek kiépítésére és fenntartására befizetett összeget az 
önkormányzat elkülönítetten kezeli és azt csak az egyedi szabályok hatálya alá tartozó területeken 
létesített parkolók építésére használhatja fel. 

(5) A közterületi elhelyezés lehetőségét csak akkor szabad figyelembe venni, ha az adott létesítménytől 
számított 500 m-en belül a megfelelő számú parkoló kialakításának szakmai feltételei biztosítottak. A 
parkoló építések helyének, kialakításának kérdésében a Gazdasági Bizottság hozhat döntést. Amennyiben 
500 m-en belül nem áll rendelkezésre erre a célra alkalmas közterület, úgy megállapodás nem köthető. 

(6) A mosonmagyaróvári Szabadidő és Sportcentrum területén (a Kálnoki u. - Strand u. -1102. sz. u. - 

                                                           
18 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §. 
Hatályos: 2019. IX. 16-tól. 
19 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § 
(1). Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
20 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2). 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
21 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2). 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
22 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § 
(3). Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
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1401. sz. út tervezett új nyomvonala) az egyes létesítményekhez saját telken az OTÉK előírásai szerint 
számított gépkocsi parkoló számnak csak 70%-át kell biztosítani. 

(7)23 Az új piarista oktatási központhoz (helyrajzi szám: 5101/1) az OTÉK előírásai szerint számított 
gépkocsi parkoló számnak a 70%-át kell biztosítani. 

(8)24 Közterületen, engedéllyel kialakított ideiglenes, időszakosan üzemelő vendéglátó teraszokhoz 
parkolókat nem kell biztosítani. 

6. Közművek és hírközlés általános előírásai 

11. § (1) A ivóvíz és a termálvíz szolgáltatás, a szennyvíz- és a csapadékvíz elvezetés, a földgáz- és a 
távhő ellátás, a villamos energia, a hírközlés és a kábeltévé hálózatokat és építményeit, valamint azok 
védőtávolságát közterületen, vagy a közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben 
vezetett közművezeték nyomvonalára és közműépítmény helyére a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be 
kell jegyeztetni. 

(2)-(3)25 
(4) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 

elvezetéséről vagy elszikkasztásáról, belterületen a közvilágítás megépítéséről, az útrekonstrukciónál a 
meglevő közművek szükséges egyidejű felújításáról gondoskodni kell. 

(5) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a feleslegessé 
vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezetéknek az eltömedékelését szakszerűen 
meg kell oldani. 

 
12. § Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell 

biztosítani. A közművezetékek nyomvonalát úgy kell elrendezni, hogy az új utcákban fasor telepítését 
biztosítani lehessen. 

7. Közművek szakágankénti előírásai 

13. § A vízellátási közművek előírásai az alábbiak: 
(1) A beépített illetve beépítésre szánt területen a telek beépítésének feltétele a vezetékes vízellátás 

biztosítása, legkésőbb a használatbavételig történő kiépítése. 
(2)26 
(3) A tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vezeték hálózatról az oltóvíz kivételét földfeletti 

tűzcsapokkal kell biztosítani. A tűzcsapokat a védendő épülettől mérten 100 méternél közelebb kell 
elhelyezni. Azokban az építményekben, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból kivehető 
vízmennyiséget, az építmények oltóvíz ellátását a meglevő vezeték keresztmetszetének bővítésével, 
illetve helyi megoldással kiegészítve, oltóvíztároló építésével kell megoldani. 

(4) Mosonmagyaróvár és térségének vízellátását biztosító feketeerdei vízbázis hidrogeológiai 
védőterületén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

(5) A városi NA 400 és NA 500 ivóvíz távvezeték védőtávolsága 5,0-5,0 m, az NA 300 mm-nél kisebb 
keresztmetszetű vezetékek védőtávolsága 3,0-3,0 m, melyen belül épület nem helyezhető el. 

 
14. § A csapadékvíz-elvetés előírásai az alábbiak: 
(1)27 A nyílt árkokba - csapadékvíz elvezető csatornával el nem látott területen, zártsorú beépítés 

kivételével -, időszakos vagy állandó vízfolyásokba, felhagyott kutakba csapadékvíz bevezetése tilos. 

                                                           
23 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 6. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
24 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 4. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
25 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (1). Hatálytalan: 2016. VI. 30-tól. 
26 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (2). Hatálytalan: 2016. VI. 30-tól. 
27 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 5. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
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(2) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető. 
(3) A település közigazgatási területén a vizek és egyes közcélú vízi létesítmények mentén az azokkal 

kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladatok ellátásához a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznostásáról szóló Korm. rendeletben előírt 
szélességű parti sávokat szabadon kell hagyni. 

(4) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, horhos stb.) egyéb célra 
hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad. 

(5) A folyók vízminőség védelme érdekében a bevezető árkok vizét iszap- és homokfogón keresztül 
kell a befogadó vízfolyásokba vezetni. 

(6) A 20 illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel épülő parkoló felületekről és a 
szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába. Ezen parkolók csak összefüggő zárt burkolattal 
láthatók el, zöldbeton nem alkalmazható. 

 
15. § A szennyvízelvezetés előírásai az alábbiak: 
(1) Szolgáltatási, gazdasági területeken és lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén, a 

kibocsátott szennyvíz a közcsatornára csak abban az esetben köthető, ha a szennyezettsége megfelel a 
közcsatornára rákötött szennyvíz vízminőségi követelményeinek. Ettől eltérő szennyezettségű vizet a 
telken belül létesítendő szennyvíz-kezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell 
tisztítani. 

(2) A tervezett fejlesztési területek előkészítési fázisában a tereprendezéssel összehangolva kell 
megtervezni a terepviszonyoktól függő felszíni vízelvezetést és szennyvízcsatornázást. 

 
16. § Az ár és belvízvédelem előírásai az alábbiak: 
(1) A Mosoni Duna, a Lajta és a Lajta bal parti csatorna partján a vízoldali és a mentett oldali 

töltéslábtól mért 10,0-es fenntartási sávon belül csak gyepművelést szabad folytatni, oda semmiféle 
építmény nem helyezhető el, továbbá olyan tevékenység nem végezhető, amely a szakfeladatok 
elvégzését akadályozza. 

(2) A Lajta és a Lajta bal parti csatorna közötti területet biztosítani kell árvízvédelmi szükségtározó 
számára. E területen épület nem építhető. 

(3) Az árvízvédelmi töltés biztonsága érdekében külterületen a mentett oldal lábvonalától mért 110,0 
m-en belül anyaggödröt megnyitni és az épületek alá pincét, térszín alatti garázst építeni tilos. 

(4)28 
 
17. § A villamosenergia-ellátás előírásai az alábbiak: 
(1) Az új beépítésre szánt illetve történeti városias karakterű területen új (közép-, kisfeszültségű és 

közvilágítási) villamos energia ellátási hálózatot csak földkábeles elhelyezéssel szabad építeni. A már 
beépített területeken a gazdasági területek kivételével a meglevő hálózat rekonstrukciójánál, illetve a 
hálózat építéssel járó felújítása során, csak földalatti vezetést szabad alkalmazni. 

(2) A beépítésre nem szánt területeken a villamosenergia-ellátás hálózatainak földfeletti vezetése 
fennmaradhat területgazdálkodási okokból. A villamos kisfeszültségű és közvilágítási, továbbá a 
távközlési szabadvezetékeket közös, egyoldali oszlopsoron kell vezetni. 

(3) Mosonmagyaróvár közigazgatási területén áthaladó nagyfeszültségű villamos távvezetékek 
védőterülete a tengelytől mérten: 

- 400 kV-os villamos távvezeték 38-38 m, 
- 220 kV-os villamos távvezeték 25-25 m, 
- 120 kV-os villamos távvezeték 18-18 m, 
A biztonsági övezeten belül bárminemű építési tevékenység csak az áramszolgáltató hozzájárulásával 

végezhető. 
 

                                                           
28 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (3). Hatálytalan: 2016. VI. 30-tól. 
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18. § A földgázenergia-ellátás előírásai az alábbiak: 
(1) A középnyomású földgázhálózatról vételező ingatlanok gázellátására egyedi nyomás-szabályozókat 

kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók csak az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők 
fel, vagy a telkek udvarán helyezhetők el térszín feletti vagy térszín alatti kivitelezéssel, a közterület felől 
növényzettakarással. 

(2) A nagynyomású szénhidrogén szállítóvezeték biztonsági övezetében tilos: 
- csőszéltől mérten 40-40 m mindennemű építési tevékenység, 
- 5-5 m távolságon belül fák ültetése, 
- 3-3 m-en belül bokrok és cserjék ültetése és 
- 50 cm-nél mélyebb talajművelés, 
- tűzrakás, illetve anyagok égetése, 
- anyagok ideiglenes vagy állandó tárolása és 
- 15-15 m távolságon belül árasztásos öntözés, 
- szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, 
- rizstelep, halastó és víztározó létesítése. 
A közigazgatási területen áthaladó nagyközép nyomású vezetékek biztonsági övezete 9,0-9,0 m. A 

védősávon belül épület nem építhető. 
 
19. § Új távhő vezetéket csak föld alatt szabad vezetni. 
 
20. § A hírközlés előírásai az alábbiak: 
(1) A beépítésre szánt területen városrendezési szempontból a tervezett és a rekonstrukcióra kerülő 

távközlési hálózatokat földkábelbe illetve alépítménybe helyezve földalatti vezetéssel kell megépíteni, 
kivéve, ha a meglevő légvezeték mellé azonos oszlopsorra szerelhető. 

(2) A beépítésre nem szánt területen, ahol a föld feletti vezetés, átmenetileg területgazdálkodási okból 
fennmarad, a távközlési szabadvezetéket a 0,4 kV-os és a közvilágítási vezetékkel közös oszlopsoron kell 
vezetni. 

(3) Közcélú és egyéb 4,0 m-t meghaladó hírközlési építmény (antenna, antennatorony) telepítése csak 
településképi és látványtervi vizsgálatokkal alátámasztott helykiválasztás alapján történjen. 

(4) Mosonmagyaróvár rádióállomás védőterületén előírt magasságkorlátozást az alábbiak szerint kell 
betartani: 

a) 70 m-ig 9 m 
b) 140 m-ig 17 m 
c) 200 m-ig 26 m 
d) 260 m-ig 36 m magasság korlátozás érvényes. 
e) 260 m-en belül a beépítés nem haladhatja meg a 10%-ot. 

8. Zöldfelületek előírásai 

21. § (1) A szabályozási terven jelölt helyeken a telken belül kötelezően előírt védőfásításokat kell 
megvalósítani. A fásítás kipusztult egyedeit folyamatosan, maximum kétvegetációs időszak alatt pótolni 
kell. 

(2) Minden közterületen kivágott fa esetén kötelező a kivágott fa 2-szeres törzsátmérőjével megegyező 
összes átmérőjű fa telepítése. (A törzsátmérő a talaj felett 50 cm magasságban értendő.) 

(3) A szabályozási terven feltüntetett fasorok, utcafásítások telepítése kötelező. Az újonnan kialakított 
16 m-es szabályozási szélességen belül, függetlenül attól, hogy a szabályozási terv jelöli-e, az egyoldali 
fásítás telepítése kötelező. 

(4) Az utcákon tervezett zöldsávokat intenzív, a kifejlett állapotban összefüggő lombkoronát alkotó 
fásítással kell ellátni, kivéve az útkereszteződések látóháromszögeit, ahol 50 cm-nél magasabb növényzet 
nem telepíthető. 

(5) A közhasználatra nem szánt védő-zöldsávokat 80% borítottságú erdőterületként, cserjével vegyesen 
kell kialakítani. 



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    169                                                            2022       VÁTERV95 
 

(6)29 Az építési övezetekben a legkisebb zöldfelületi fedettséget, ha azt a jelen rendelet előírásai nem 
módosítják, az OTÉK 2. sz. mellékletének táblázata alapján kell biztosítani. 

A telek zöldfelületébe - az OTÉK 5. számú melléklete szerinti tetőkerteken és vízfelületeken túl - 
kizárólag a természetes, növényzettel borított felületek számíthatók be. 

A parkolók és közlekedőfelületek részleges zöldfelületei (gyephézagos beton burkolat, műanyag 
gyeprács) a számításnál nem vehetők figyelembe. 

8/A.30 Hulladékgazdálkodás előírásai 

21/A. §31 Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak az önkormányzat vonatkozó 
rendelete és a vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások együttes figyelembe vételével 
engedélyezhető. 

a) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó 
jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható. 

b) Külszíni anyagnyerő hely területét az anyagnyerés megszüntetése után a tulajdonos, üzemeltető 
köteles rekultiválni, újrahasznosításra előkészíteni. 

III. Fejezet 

A város egyes területeire vonatkozó előírások 

9. Területhez köthető előírások témakörei 

22. § A város közigazgatási területén vonatkozóan a rendelet a szabályozási terv (12. rajzi melléklet 
mellett) mellett, azzal öszhangban 

a) érvényességi (0. jelű rajzi mellékletben) 
b) belterület-külterület (1. jelű rajzi mellékletben) 
c) beépítésre szánt-beépítésre nem szánt (2. jelű rajzi mellékletben), 
d) rendeltetési (3. jelű rajzi mellékletben) 
e) építési (4. jelű rajzi mellékletekben) 
f) közmű (5. jelű rajzi mellékletekben) 
g) zaj elleni védelmi (6. jelű rajzi mellékletben) 
h) települési értékvédelmi (7. jelű rajzi mellékletekben), 
i) táj és természetvédelmi (8. jelű rajzi mellékletekben), 
j) korlátozási (9. jelű rajzi mellékletekben) 
k) sajátos (10. jelű rajzi mellékletekben) 
l) sajátos parkolási (11. jelű rajzi mellékletben) 

előírási területeket is jelöl. 

10. Érvényességi (0. jelű rajzi mellékletben lehatárolt) területek és előírásai 

23. § A 01. jelű területeken a rendelet előírásait kell érvényesíteni. 

11. Belterület-külterület (1. jelű rajzi mellékletben lehatárolt) előírásai 

24. § (1) A tervlap az alábbi területi egységeket határolja le: 
a) 1.1 jelű terület meglevő-megmaradó belterületet 
b) 1.2 jelű tervezett belterületet 
c) 1.3 jelű meglevő, külterületként megmaradó területet 
(2) A bel- és külterületen a szabályozási terv és a jelen rendelet szerinti tevékenységek folytathatók. A 

                                                           
29 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 3. §. 
Hatályos: 2016. IV. 30-tól. 
30 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 6. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
31 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 6. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
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tervezett belterületen a belterületbe vonásig minden olyan tevékenység (építés) tilos, ami a terv szerinti 
belterületi használatot/beépíthetőséget ellehetetlenítené vagy megnehezítené. Belterületbe vonás után a 
szabályozási terv és a jelen rendelet szerinti tevékenységek végezhetők. 

12. Beépítésre szánt, beépítésre nem szánt terület (2. jelű rajzi mellékletben lehatárolt) 
előírásai 

25. § (1) A tervlap az alábbi területi egységeket határolja le: 
a) beépítésre szánt 
b) beépítésre nem szánt 

területeket. 

(2) 2.1. jelű beépítésre szánt területbe tartoznak az OTÉK szerinti beépítésre szánt területfelhasználású 
területek. A területen a vonatkozó építési övezeti előírásokat kell megtartani. 

(3) 2.2. jelű beépítésre nem szánt területbe tartoznak az OTÉK szerinti beépítésre nem szánt területek. 
A területen a vonatkozó övezeti előírásokat kell megtartani. 

13. Építési övezetek, övezetek (3-4. jelű rajzi mellékletekben lehatárolt területek) jelölése 

26. § (1) Az építési övezeti előírások 
a) rendeltetési 
b) építési 

előírásokból állnak. 

(2) Az építési övezet jelében az első betűjel a rendeltetést jelzi. A betűjel arra utal, hogy az építési 
övezet, melyik területfelhasználási egységbe tartozik. A betűjelek tartalmát a rendeltetési előírások, a 
számkódok tartalmát az építési előírások adják meg. 

(3) Az építési övezet jelében 
a) a második betűjel az építési karakterre 
b) az első szám a beépítési módra 
c) a második szám a legkisebb teleknagyságra és a megengedett telekméretekre 
d) a harmadik szám a legnagyobb megengedett beépítettségre 
e) a negyedik szám a megengedett legnagyobb épületmagasságra utal. 
(4) Az övezeteket betűjelek azonosítják, melyek arra utalnak, hogy az övezet melyik 

területfelhasználási egységbe tartozik. A betűjelek tartalmát a rendeltetési előírások adják meg. Az 
övezeteknek nincs külön építési előírása. A beépítésre vonatkozó szabályokat a rendeltetési előírások 
tartalmazzák. 

14. Építési övezetek, övezetek (3. jelű rajzi mellékletekben lehatárolt területek) fajtái 

27. § (1) A szabályozási terv a város közigazgatási területén 
a) lakó 

aa) nagyvárosias lakó (továbbiakban LN) 
ab) kisvárosias lakó (továbbiakban LK) 
ac) kertvárosias lakó(továbbiakban LKE) 

b) vegyes 
ba) településközponti (továbbiakban VT) 
bb) intézményi (továbbiakban VI) 

c) gazdasági 
ca) kereskedelmi, szolgáltatói (továbbiakban GK) 
cb) egyéb ipari (továbbiakban GE) 

d) üdülő 
f) üdülőházas üdülő (továbbiakban ÜÜ) 
g) hétvégiházas üdülő (továbbiakban ÜH) 
h) különleges (továbbiakban K) 
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ha) rögzített funkciójú különleges (továbbiakban KR) 
hb) hulladék elhelyezési és kezelési különleges (továbbiakban KH) 
hc)32 
hd) mezőgazdasági üzemi (továbbiakban KM) 

építési övezeteket, továbbá 

i) közlekedési (továbbiakban KÖ) 
ia) elsőrendű közúti közlekedési (továbbiakban KÖ1) 
ib) másodrendű közúti közlekedési (továbbiakban KÖ2) 
ic) vasúti közlekedési (továbbiakban KÖV) 

j) zöld (továbbiakban Z) 
ja) elsőrendű közpark (továbbiakban Z1) 
jb) másodrendű közpark (továbbiakban Z2) 
jc) kizárólagos közpark (továbbiakban ZK) 

k) erdő (továbbiakban E), 
ka) védelmi erdő (továbbiakban EV) 
kb) gazdasági erdő (továbbiakban EG) 
kc) közjóléti erdő (továbbiakban EK) 

l) mezőgazdasági (továbbiakban M) 
    la) kertes mezőgazdasági (továbbiakban MKE) 

lb) általános extenzív mezőgazdasági (továbbiakban MÁ1) 
lc) általános intenzív mezőgazdasági (továbbiakban MÁ2) 
ld) korlátozott rendeltetésű mezőgazdasági (továbbiakban MK) 

m) vízgazdálkodási (továbbiakban VG) 
ma) felszíni víz (VG1) 
mb) vízmű (VG2) 

n)33 bányászati célokat szolgáló különleges (továbbiakban KB) 
övezeteket jelöl. 

15. Lakó építési övezetek rendeltetési előírásai 

28. § (Nagyvárosias lakó építési övezet (LN) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 

elhelyezésére szolgál. 
(2) A területen elhelyezhetők: 
a) az OTÉK 11. § (2) bekezdésekben foglalt előírások szerinti épület 
b) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági tevékenység céljára szolgáló 

épület, 
c) gépkocsi tároló személygépjárművek számára, továbbá 
d) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti melléképítmények közül az a)-e), illetve j) alpontok 

szerinti építmények. 
(3) A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség 10%. 
(4)34 A parkolóhelyek számát az alábbiak szerint kell meghatározni: 
a) lakások esetén 1 db parkoló/lakás 
b) más rendeltetési egység estén az OTÉK 4. melléklete alapján. 
 
29. § Kisvárosias lakó építési övezet (LK) rendeltetési előírásai az alábbiak: 

                                                           
32 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 
1. § (1). Hatálytalan: 2015. VII. 25-től. 
33 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2). 
Hatályos: 2015. VII. 25-től. 
34 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §. 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
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(1) A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 
lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A területen elhelyezhetők: 
a) az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti épület, 
b) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági tevékenység céljára szolgáló 

épület, 
c) gépkocsi tároló 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek számára, 
d) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti melléképítmények közül az a)-e), illetve j) alpontok 

szerinti építmények, 
e)35 szállás jellegű épület legfeljebb 8 szoba egységgel (üdülőegységgel). 
Ettől eltérni a Cserháti utca - Malom-ági Lajta - Lajta folyó által határolt területen lehet. 
(3) A területen nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás más rendeltetésű épületben sem. 
(4)36 A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség 25%. 
(5)37 A parkolóhelyek számát az alábbiak szerint kell meghatározni: 
a) lakások esetén 1 db parkoló/lakás 
b) más rendeltetési egység estén az OTÉK 4. melléklete alapján, 
 
30. § Kertvárosias lakó építési övezet (LKE) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, legfeljebb két önálló főépítmény, 

rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
(2) A területen 
a) elhelyezhetők: 

aa) legfeljebb egy kétlakásos lakóépület, vagy két egylakásos lakóépület, 
ab) az OTÉK 13. § (2) bekezdés szerinti épület, 
ac) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági tevékenység céljára szolgáló 

épület, 
ad) gépkocsi tároló személygépkocsik számára, illetve nem állandó emberi tartózkodásra szolgáló 

egyéb melléképület, 
ae) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti melléképítmények közül az a)-e), illetve j) 

alpontok szerinti építmények továbbá, ha a telek területe legalább 700 m2 állattartási építmény, 
legfeljebb 10 m2 alapterülettel. A főépítmény(ek) mellett legfeljebb egy melléképítmény építhető. 
b) nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás más rendeltetésű épületben sem. 
c)38 szállás jellegű épület legfeljebb 4 szoba egységgel (üdülőegységgel). 
Ettől eltérni a Cserháti utca - Malom-ági Lajta - Lajta folyó által határolt területen lehet. 
d)39 zajjal, bűzzel járó, nagymértékű gépjármű forgalmat indukáló, az építési karakterhez nem 

illeszthető tevékenységek létesítményeit (pl. autószerelő, autófényező, fémmegmunkáló, lakatos, 
gumijavító, asztalosműhelyt, építő- és tüzelőanyag telepet, nagykereskedelmi raktárt, húsfeldolgozó, 
műanyag feldolgozó üzemet, stb.) elhelyezni nem szabad. 

(3) Az építési övezetben egy telken akkor is legfeljebb csak két önálló rendeltetési egység építhető, ha a 
telken két épület építése lehetséges. 

(4) Az építési övezet telkeinek legalább 50%-át zöldfelülettel kell kialakítani. 

                                                           
35 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1). 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
36 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § 
(2). Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
37 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § 
(3). Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
38 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § 
(1). Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
39 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete 4. § 
(1). Hatályos: 2016. III. 12-től. 
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(5)40 A parkolóhelyek számát az alábbiak szerint kell meghatározni: 
a) lakások esetén 1 db parkoló/lakás 
b) más rendeltetési egység estén az OTÉK 4. melléklete alapján. 
(6)41 Az építési övezet területén 6,5 m megengedett épületmagasság estén két terepszint feletti szint 

létesítető. 
(7)42 Meglévő, kialakult lakótelkek magánúttal történő megosztása esetén a kialakuló telkeken csak egy 

lakás (rendeltetési egység) építhető. 

(8)43 Újonnan kialakítandó lakóparkokban a 800 m2 területet el nem érő építési telkeken 1 db lakás 
(rendeltetési egység) helyezhető el. 

(9) A 700 m2 területet el nem érő telkeken csak 1 db lakás (rendeltetési egység) helyezhető el. 
 

16. Vegyes építési övezetek rendeltetési előírásai 

31. § A településközponti építési övezet (VT) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 
épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró 
hatással a lakófunkcióra. 

(2) A területen a lakófunkción kívül az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti épületek 
helyezhetők el. 

(3) Az építési övezetben elhelyezhető továbbá 
a) gépkocsi tároló 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek számára, 
b) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti melléképítmények közül az a)-e), illetve j) alpontok 

szerinti építmények 
(4) A megengedhető legkisebb zöldfelületi fedettség 10%. 
(5)44 A parkolóhelyek számát az alábbiak szerint kell meghatározni: 
a) lakások esetén 1db parkoló/lakás 
b) más rendeltetési egység estén az OTÉK 4. melléklete alapján. 
 
32. § Intézményi építési övezet (VI) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1)45 A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál. A területen az OTÉK 17. § (2) bekezdésében 
foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők továbbá 
a) az OTÉK (3) bekezdés alatt felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó és a 

személyzet számára lakások 
b) önálló lakóépületek 
c) gépkocsi tároló 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek számára, 
d) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti melléképítmények közül az a)-e), illetve j) alpontok 

szerinti építmények 
(3) A zöldfelület megengedett legkisebb aránya a be nem épített terület 50%-a, de nem lehet kisebb, 

mint a telekterület 20%-a. 

                                                           
40 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § 
(2). Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
41 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (3). 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
42 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 7. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
43 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 7. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
44 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §. 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
45 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 7. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
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(4) Az újonnan kialakítandó intézményi felhasználású területeken a teljes területegység legalább 7,5%-
án közhasználat elől el nem zárt parkfelületet kell létesíteni. 

(5)46 A parkolóhelyek számát az alábbiak szerint kell meghatározni: 
a) lakások esetén 1 db parkoló/lakás 
b) más rendeltetési egység estén az OTÉK 4. melléklete alapján. 

17. Gazdasági építési övezetek rendeltetési előírásai 

33. § Kereskedelmi, szolgáltatói építési övezet (GK) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) A terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek 

elhelyezésére szolgál. 
(2) A területen az OTÉK 19. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is meg kell tartani. 
(3) A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség 20%. ha a sajátos előírások másként nem 

intézkednek. 
(4) Az egyes építési telkeken belül a szükséges parkolóhelyek számát, ha a 10. § előírásai másként nem 

határozzák meg, az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani 
 
34. §47 Egyéb ipari gazdasági építési övezet (GE) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) A terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás elhelyezésére 

szolgál. 
(2) A területen elhelyezhetők még 
a) kereskedelmi és szolgáltató célú építmények, parkolóházak és üzemanyagtöltő állomások, 
b) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakások. 
(3) A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség 25% ha a sajátos előírások másként nem 

intézkednek. 
(4) Az egyes építési telkeken belül a szükséges parkolóhelyek számát, ha a 10. § előírásai másként nem 

határozzák meg, az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 

18. Üdülő építési övezetek rendeltetési előírása 

35. § Üdülőházas építési övezet (ÜÜ) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) A terület hosszabb tartózkodásra alkalmas építmények elhelyezésére szolgál. Az elhelyezhető 

építmények körét az OTÉK 22. § (1) bekezdése szabályozza. 
(2) Az építési övezetben lakóépületek csak szolgálati lakásként és csak üdülőépület (kemping, 

üdülőtábor, stb.) telkén helyezhető el. Önálló telek a meglevő szolgálati lakóépülethez sem alakítható ki. 
(3) Az építési övezetben elhelyezhető továbbá 
a) ellátó és szolgáltató, kiskereskedelmi, és vendéglátó építmények, 
b) sportépítmények, 
c) gépkocsi tároló személygépjárművek számára, 
d) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti melléképítmények közül az a)-e), illetve j) alpontok 

szerinti építmények, valamint lóistálló. Folyadék és gáztároló melléképítmény csak terepszint alatti, fedett 
kialakítással helyezhető el. 

(4) A telkek legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani, ha a sajátos előírások másként nem 
rendelkeznek. 

(5) Az egyes építési telkeken belül a szükséges parkolóhelyek számát, ha a 10. § előírásai másként nem 
határozzák meg, az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 

 
36. § Hétvégi házas építési övezet (ÜH) rendeltetési előírásai az alábbiak: 

                                                           
46 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 8. §. 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
47 Módosította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 8. §. 
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(1) A terület legfeljebb két üdülőegységes épületek elhelyezésére szolgál. 
(2) Üdülőépületen kívül csak a területen üdülők kiszolgálására szolgáló 
a) ellátó és szolgáltató, kiskereskedelmi, és vendéglátó építmények, 
b) sportépítmények, 
c) személygépjármű-tárolók, 
d) kerti építmények, 
d) az OTÉK 1. sz. mellékletének 86. pontja szerinti melléképítmények közül az a)-e), illetve j) alpontok 

szerinti építmények, 
helyezhetők el. 

(3) A telkek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani, ha a sajátos előírások másként nem 
intézkednek. 

(4) Az egyes építési telkeken belül a szükséges parkolóhelyek számát, ha a 10. § előírásai másként nem 
határozzák meg, az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 

19. Különleges építési övezetek rendeltetési előírása 

37. § Rögzített funkciójú különleges építési övezet (KR) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezetben csak a szabályozási tervlapon jelölt funkciójú és azt kiszolgáló építmények 

helyezhetők el. A területen a tulajdonos, a használó illetve a személyzet számára szolgáló lakás(ok), 
valamint oktatási és szociális épület(ek) is létesíthetők. 

(2) Az építési övezet a rögzített funkció szerint az alábbiak lehetnek: 
a) KR/A temető, 
b) KR/B felsőoktatási, 
c) KR/C kórház, 
d) KR/D sportközpont, 
e) KR/E termálközpont, 
f) KR/F idegenforgalmi/rekreációs központ, 
g) KR/G szabadidőközpont, 
h) KR/H strand, 
h) KR/I kemping, 
i) KR/J piac, 
j) KR/K templom, 
k) KR/L lőtér, 
l) KR/M rádióállomás, 
m) KR/N kulturális, 
n) KR/O szélerőmű-park 

különleges építési övezet. 

(3) A telkek legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani, ha a sajátos előírások másként nem 
intézkednek. 

(4) Az építési övezet területén a napenergia-hasznosítás berendezései elhelyezhetők. 
(5) Az egyes építési telkeken belül a szükséges parkolóhelyek számát, ha a 10. § előírásai másként nem 

határozzák meg, az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 
 
38. § Hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló különleges építési övezet (KH) rendeltetési 

előírásai: 
(1) A területen csak a települési illetve ipari/termelési hulladék kezelésére, elhelyezésére szolgáló 

építmények és telephelyek (lerakók) helyezhetők el (pl. szennyvíztisztító, vörösiszap lerakó, 
hulladékudvar). A felügyelő személyzet számára szolgáló őrház, tartózkodási helyiség, valamint szociális 
épület létesíthető. 

(2) A vörösiszap tárolók területén csak a vörösiszap tárolásával és kezelésével összefüggő építmények 
helyezhetők el. 

(3) A telkek legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani. 
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(4) Az építési övezet területén a napenergia-hasznosítás berendezései elhelyezhetők. 
(5) A szükséges parkolóhelyek számát az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 
39. §48 
 
40. § Mezőgazdasági üzemi (továbbiakban KM) rendeltetési előírásai az alábbiak: 
(1) Jellemzően a növénytermesztés, állattenyésztés, továbbá ezekkel összefüggő termék-feldolgozás és 

tárolás, a mezőgazdasági szolgáltatás épületeinek, építményeinek elhelyezésére kijelölt terület. 
(2) A területen elhelyezhetők olyan kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági tevékenységi célú 

építmények is, amelyek az állattenyésztéssel, közegészségügyi és környezeti szempontból 
összeegyeztethetők. 

(3) A területen a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó, ill. a személyzet számára 
szolgáló lakás(ok), a gazdasági tevékenységhez kötődő iroda, oktatási- és szociális épület is létesíthető. 

(4) A telek legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani, melyen belül a telekhatárok mentén 10-10 
m széles sűrűn telepített kétszintű (fa és cserjeszint) védő-zöldsáv létesítendő. 

(5) A szükséges parkolóhelyek számát az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 

20. Közlekedési övezetek előírásai 

41. § Elsőrendű közúti övezet (K1) előírásai az alábbiak: 
(1) A terület az országos és városi fő és gyűjtő közutak elhelyezésére szolgál. 
(2) A területen az OTÉK 26. § (3) bekezdése szerinti épületek helyezhetők el. 
 
42. § Másodrendű közúti, gyalogos és kerékpáros övezet (K2) előírásai az alábbiak: 
(1) A terület kiszolgáló utak, gyalogos és kerékpáros utak elhelyezésére szolgál. 
(2) Az önálló gyalogút, illetve kerékpárút legkisebb szabályozási szélessége 3,0 m. 
 
43. § (Vasúti közlekedési övezet (KV) előírásai az alábbiak: 
(1) Az övezet vasúti közlekedés céljára kijelölt terület. 
(2) A területen csak az országos közforgalmi vasúti, ill. az ahhoz kapcsolódó építmények, 

berendezések, valamint az utazóközönséget kiszolgáló létesítmények (vendéglátás, kereskedelem, 
váróterem stb.) építményei helyezhetők el. 

21. Zöldövezetek előírásai 

44. § Elsőrendű közpark övezet (ZP1) előírásai az alábbiak: 
(1) Területén elhelyezhetők: 
a) a pihenés és testedzés építményei (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér), 
b) a vendéglátás építményei (szálláshelyek kivételével), 
c) az ismeretterjesztés építményei, a terület fenntartását szolgáló épület. 
(2) Az övezetben a megengedett legnagyobb beépítettség 3% lehet, a zöldfelület legkisebb aránya 70%. 

A közhasználat elől elzárt terület nem haladhatja meg a 10%-ot. 
(3) Önálló építményt igénylő reklámok nem helyezhetők el. 
(4) A zöldövezet telkén épület legfeljebb 6,0 m épületmagassággal helyezhető el. 
(5) A szükséges parkolóhelyek számát az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 
 
45. § Kizárólagos közpark övezet (ZK) előírásai az alábbiak: 
(1) Közparkok céljára kijelölt terület, kizárólagosan zöldfelületi hasznosítással, 0% beépít-hetőséggel. 

A zöldfelület legkisebb aránya 70%. 
(2) Területén a pihenés, a testedzés, ismeretterjesztés és a játék nem épület jellegű építményei, továbbá 

köztárgyak helyezhetők el. 

                                                           
48 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 
1. § (3). Hatálytalan: 2015. VII. 25-től. 
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(3) Nyomvonal jellegű építmények (közmű) és műtárgyaik és nyilvános illemhelyek csak a felszín alatt 
helyezhetők el. 

(4) Önálló építményt igénylő reklámok nem helyezhetők el. 
(5) A szükséges parkolóhelyek számát az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 
 
46. § Másodrendű közpark (közkert) övezet (ZP2) előírásai az alábbiak: 
(1) A közkert céljára - a településszerkezeti terven más területfelhasználáson (pl. lakóterületen) belül - 

kijelölt terület, zöldfelületi hasznosítással, 3% beépíthetőséggel. A zöldfelület legkisebb aránya 70%. 
(2) Területén a pihenés, a testedzés, ismeretterjesztés és a játék nem épület jellegű építményei, továbbá 

köztárgyak helyezhetők el. 
(3) Nyomvonal jellegű építmények (közmű) és műtárgyaik és nyilvános illemhelyek csak a felszín alatt 

létesíthetők. 
(4) Önálló építményt igénylő reklámok nem helyezhetők el. 

22. Erdőövezetek előírásai 

47. § Védelmi rendeltetésű erdőövezet (EV) előírásai az alábbiak: 
(1) Védelmi erdőövezet az általában védelmi rendeltetésű (iparterületet vagy közműlétesítményt 

körülvevő, ill. jelentős közlekedési területek: főutak, vasúti területek mellett húzódó) ill. védett (pl. 
tájvédelmi körzet területén levő) erdők területe. 

(2) Területén csak köztárgyak, utak, nyomvonal jellegű vezetékek, közműépítmények helyezhetők el 
akkor, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Épület a védelmi erdőben 
nem helyezhető el. 

 
48. § Gazdasági rendeltetésű erdőövezet (EG) előírásai az alábbiak: 
(1) A gazdasági erdőövezet gazdasági rendeltetésű erdők területe, ahol az erdőgazdálkodással és 

vadgazdálkodással, továbbá az oktatással és kutatással összefüggő építmények helyezhetők el. 
(2) Területén elhelyezhetők: 
a) az erdő rendeltetésének megfelelő üzemi építmények, 
b) szolgálati lakó- és szállásépületek, őrházak és ezek melléképületei, melléképítményei (pl. erdészház, 

munkásház stb.), 
c) vadászház, vendégház, 
d) oktatási-kutatási építmények, 
e) közlekedési és szállítási építmények. 
(3) A (2) bekezdés a), b), c) és d) pontjai szerinti építmények akkor helyezhetők el, ha a telek 

(összefüggő erdőterület) nagysága legalább 10 ha. A beépítés mértéke nem haladhatja meg a 0,5%-ot. 
(4) Az övezetben csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájba illő, nyeregtetős, legfeljebb 3,5 

m épületmagasságú épület létesíthető. 
 
49. § Közjóléti rendeltetésű erdőövezet (EJ) előírásai az alábbiak: 
(1) Az övezet az egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdők területe, ahol csak közjóléti 

rendeltetésű építmények helyezhetők el. 
(2) Területén elhelyezhető: 
a) közlekedési létesítmény, 
b) a szabadidő eltöltését és a testedzést szolgáló építmények (erdei tornapálya, kerékpárút, turistaút, 

pihenőhely, esőbeálló, sportpálya stb.), 
c) sátorozóhely. 
(3) A (2) bekezdés szerinti építmények akkor helyezhetők el, ha a telek (összefüggő erdőterület) 

nagysága legalább 10 ha. A beépítés mértéke nem haladhatja meg a 5%-ot. 

23. Mezőgazdasági övezetek előírásai 
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50. §49 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. 

(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. 
(8) Az övezet telkein lakóépület nem helyezhető el. 
 
51. § Általános (extenzív) mezőgazdasági övezet (MÁ1) előírásai az alábbiak: 
(1) Üzemi (árutermelő) mezőgazdaság céljára kijelölt terület. 
(2) Területén elhelyezhető építmények: 
a) pince, fóliasátor, üvegház, 
b) bármely mezőgazdasági üzemi, raktározási és egyéb gazdasági épület, 
c) lakó- és szállásépület. 
(3) Az MÁ 1 jelű mezőgazdasági övezetben épületet elhelyezni csak 100 000 m² telekterületet elérő 

telken szabad, szabadonálló beépítési móddal, a telek beépítettsége legfeljebb 1,5% lehet és az 
épületmagasság nem haladhatja meg a 4,5 m-t, ettől eltérni csak a mezőgazdasági üzemi technológia (pl. 
gabonaszárító/tároló) alapján lehet. 

(4) Birtokközpont kialakítható az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdések előírásai alapján. 
 
52. § (1) A rendelet hatályba lépését megelőzően kialakított mezőgazdasági üzemek (majorok) területén 

a kialakult beépítettség felújítás, átépítés esetén is megőrizhető, illetve legfeljebb 20%-ig növelhető, ha a 
zöldfelületi arány a telek területének legalább 30%-át eléri. 

(2) Azokon a mezőgazdasági területeken, amelyeket a szabályozási terv szélerőmű telepítésére 
alkalmas területbe sorol, a mezőgazdasági művelés fenntartása mellett a szélerőművek létesítményei 
elhelyezhetők. 

 
53. § Korlátozott funkciójú mezőgazdasági övezet (MK) előírásai az alábbiak: 
(1) Környezet-, táj- és természetvédelmi érdekből csak olyan mezőgazdasági tevékenység folytatható, 

amely a táji természeti értékeket, a felszíni és felszín alatti vizeket nem károsítja. 
(2) Területén épületek nem létesíthetők. 
(3) Területén az OTÉK 32. § szerinti építmények, műtárgyak csak akkor alakíthatók ki, ha azok a táji és 

természeti értékeket nem károsítják, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 

                                                           
49 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 9. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
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szakhatósági előírásoknak megfelelnek. 

24. Vízgazdálkodási övezet előírásai 

54. § Vízgazdálkodási övezet (VG) előírásai az alábbiak: 
(1)50 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)51 A VG1 övezetben csak a vízügyi jogszabályokban megengedett épületek, építmények helyezhetők 

el. 
(3)52 A VG2 vízmű terület övezetén csak a vízművek létesítményei, vízpalackozó üzem épületei 

helyezhetők el. 
a) a létesítmények és épületek által elfoglalt terület nem haladhatja meg a telek-terület 10%-át 
b) az épületmagasság legfeljebb 6,5 m lehet 
 
54/A. §53 Bányászati célokat szolgáló különleges övezet (KB) rendeltetési előírásai: 
(1) A területen csak a bányaműveléssel összefüggő, valamint a bányászati termékeket feldolgozó 

létesítmények (pl. kavicsbányánál betonkeverő-telep), építmények helyezhetők el ideiglenes jelleggel, a 
bányaművelés időtartamának végéig. A beépítettség nem haladhatja meg a 2%-ot. A bányászat 
megszűntével a területet rekultiválni kell és a bánya övezetet más rendeltetési övezetbe kell átsorolni. 

(2) A területen a technológiai létesítményeken kívül csak a dolgozók számára szolgáló tartózkodási 
helyiség, valamint szociális építmény helyezhető el. 

(3) Új felszíni művelésű bányanyitás lakóterülettől, üdülőterülettől, vegyes területtől 500 m-en belül, 
valamint tájképvédelmi övezet és örökségvédelmi terület 500 m-es körzetében nem engedélyezhető. 

(4) Tájképvédelmi övezet területén a 0502/1-25 és 0504/1-17 helyrajzi számú külszíni kavicsbányák 
esetén a következő előírások tartandók be: 

a) Tájképvédelmi területen levő külszíni bányászati hasznosítás során átalakított terület tájba illesztése 
illetve a terület újrahasznosítása érdekében a bányaterületet rekultiválni kell, melyet a bányászati 
tevékenység ütemében folyamatosan kell megvalósítani. 

A bányaterület rekultiválása során: 
aa) legalább 50 m széles területsáv alakítandó ki a tó felület körül, 
ab) a beültetési kötelezettség jellel jelölt területen háromszintű növényzet telepítendő, 
ac) a tó partszegélyén burkolt felület (betonnal, térkővel, zúzalékkal végzett kitöltés, szegély) nem 

alakítható ki, 
ad) a tó partszakaszának legalább egyharmadán természetközeli állapot alakítandó ki. 
(5) A szükséges parkolóhelyek számát az OTÉK 4. sz. melléklete szerint kell biztosítani. 
 
54/B. §54 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%. 

25. Építési övezetek építési előírásai 

                                                           
50 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 10. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
51 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 10. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
52 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 10. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
53 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4). 
Hatályos: 2015. VII. 25-től. 
54 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 11. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
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55. § (1) Az építési övezet kódja a szabályozási terven az alábbi formában jelenik meg: 
pl. LKE- CS.3.1.5.3., ahol az 
a) első betűjel (LKE) a telek rendeltetési (a példa szerinti esetben kertvárosias lakóterület), 
b) a második betűjel (CS) az építési karakter (a példa szerinti esetben családi házas), 
c) az első számjel a beépítési mód, 
d) a második számjel a teleknagyság, 
e) a harmadik számjel a beépítési %, 
f) a negyedik számjel az épületmagasság 

előírásait jelenti. 

(2) Az alkalmazott számjelek jelentését és az egyes karaktereken belül alkalmazható határértékeket az 
1. számú táblázat tartalmazza. 

(3) Ahol a kódszám értéke 0, ott az érték nincs meghatározva, ahol a kódszám értéke 1, ott a kialakult 
állapot fenntartható. A kialakult 1 besorolású ingatlanok megosztása - ha egyéb tilalom nem áll fenn (pl. 
védett telekstruktúra esetén) - a 2. számú táblázat előírásai szerint történhet. 

(4) A kialakult telkeken telekrendezés (korrekció) lehetséges, a telek oldalhatára legfeljebb 2,0 m-rel 
változtatható, a telkek hátsó telekhatárai a telekmélység illetve telekterület 2. számú táblázat szerinti 
értékeinek megtartásával korrigálhatók. 

(5) Azok a telkek is beépíthetők, amelyek az építési kód szerinti teleknagyságot nem érik el, ha az 
épület telepítésével az országos előírások betarthatók. 

(7)55 A kialakult telekállapot estén a telkek akkor vonhatók össze, ha a kialakuló telek utcai 
telekszélessége a környezetre jellemző telekszélesség kétszeresét nem haladja meg.  Ettől eltérni abban az 
esetben lehet, ha a beépítés tömege az eredeti telekstruktúra jellegét követi, és az beépítési tervekkel 
alátámasztott. 

(8)56 Zártsorú beépítésű saroktelken az övezeti előírásban meghatározott beépítési % az előírt mérték 
legfeljebb 50%-ával megemelhető - ha az építési övezeti előírások vagy a területre vonatkozó sajátos 
építési előírások másként nem rendelkeznek -, de nem haladhatja meg sem az OTÉK 2. mellékletében 
meghatározott, az adott területhasználathoz kötött legfelső értéket, sem a 75%-ot. 

(9)57 Kialakult épületmagasság (1) kódszámú jelölése esetén a megengedhető mértéket a telken és a 
környező ingatlanokon álló épületek meglévő magasságának figyelembevételével kell meghatározni. 

 
56. § (1) Az építési karakterek fajtái (a területeket a 4. számú rajzi melléklet tervlapja határolja le) az 

alábbiak: 
a) TV jelű történeti városi, 
b) PV jelű polgárvárosi, 
c) CS jelű családi házas (és zöldövezeti villaszerű) 
d) TE jelű telepszerű (vegyes), 
e) EGY jelű egyedi 

építési karakterek. 

57. § (1) A TV jelű történeti-városi karakter előírásai az alábbiak: 
(2) A területen jellemzően a történeti városmagok jellegzetes, sajátos karakterű területei tartoznak. 
(3) A területen csak a környezetébe illeszkedő építészeti kialakítású épület helyezhető el. 
(4) Foghíjtelek beépítése esetén a szomszédos épületek csatlakozó homlokzatmagasságától eltérni 

legfeljebb 1,5 m-t lehet. 
(5) A területen csak magastetős épületek építhetők el, jellemzően az utcával párhuzamos gerinccel. 
(6) A hagyományos építőanyagok dominanciáját az új építéseknél is biztosítani kell. 
(7) Az 1. számú táblázat szerinti 100% beépítettség csak kivételes esetben és a lakófunkció kizárása 

                                                           
55 Módosította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §. 
56 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. § 
(1). Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
57 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. § 
(2). Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
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esetén alkalmazható. 
 
58. § (1) A PV jelű polgárvárosi karakter előírásai az alábbiak: 
(2) A zónába jellemzően a városias karakterű, általában zártsorúan, többnyire előkert nélkül beépült 

területek tartoznak. 
(3) Önálló mellékfunkciójú építmény nem helyezhető el, kizárólag kerti építmény (lugas, tűzrakó hely, 

stb.) létesíthető. Gépkocsi tároló csak az épület tömegével egybeépítve építhető, kivéve a két utcára nyíló 
telkeknél, ahol a főfunkciójú épület megléte esetén a gépkocsi tároló a második utcafrontra is építhető. 

(4) Foghíjtelek beépítése esetén zártsorú beépítési módban a szomszédos épületek csatlakozó 
homlokzatmagasságától eltérni legfeljebb 1,9 m-t lehet. 

 
59. § (1) A CS jelű családiházas karakter előírásai az alábbiak: 
(2) A zónába jellemzően a családi házakkal beépített, zöldbe ágyazottan elhelyezett, előkertes, laza 

beépítésű területek tartoznak. 
(3) A területen újonnan, ha a szabályozási tervlap másként nem szabályozza, 5,0 m előkertet kell 

létesíteni. 
 
60. § (1) A TE jelű telepszerű (vegyes) karakter előírásai az alábbiak: 
(2) A területbe a vegyes, telepszerű karakterű, (volt tömbtelkes, lakótelepi, ipartelepi) telepszerű 

beépítési móddal - egy telken több építési hellyel illetve több azonos funkciójú épülettel és akciószerűen - 
beépült területek tartoznak. 

(3) A kialakult magassági besorolásba tartozó vegyes zónákban az épület magassága nem növelhető. A 
lapostetős épületekre magastető építhető 45 foknál nem magasabb tetőhajlásszöggel. 

(4) A területen meghatározott épületmagasság túllépése csak egyéb ipari gazdasági területen és 
kizárólag a technológia által indokolt mértékben engedélyezhető (pl. gyárkémény, toronytechnológia, 
gabonasiló). 

(5) Kialakult beépítési % besorolású építési övezetekben kizárólag a meglevő beépítések esetében a 
kialakult beépítettség 5%-kal növelhető, de csak abban az esetben, ha ez az épület rehabilitációját, 
funkcionális használatát vagy a városképet (a homlokzat építészeti arculatát) javítja, illetve, ha meglevő 
gyalogos áramlási irányok mellett képez térfalat vagy funkcionális kiegészítést (pl. üzletsor). Ipartelepi 
kialakult beépítés esetén a beépítettség további túllépése nem engedélyezhető. 

 
61. § (1) Az EGY jelű egyedi karakter előírásai az alábbiak: 
(2) Egyedi karakterzónába tartoznak azok a területek, melyek beépítése nem sorolható be más 

karakterbe (pl. templomok, sportcsarnok, egyéb egyedi jellegű épületek). 

1. számú táblázat 

Az egyes építési karakteren belül az építési övezetek kijelölésénél alkalmazható építési paraméterek 

 téma  megnevezés  kód  Történeti 
városi 

karakter TV 

 Családi 
házas 

karakter 
CS 

 Polgárvárosi 
karakter PV 

 Telepszerű 
karakter TE 

 Egyedi 
karakter 

EGY 

 Beépítési mód 

   Zártsorú  2  X    X  
kivételesen 

 X 

   Oldalhatáros  3  X  X  X    X 

 Beépítési 
mód 

 Ikres  4    X      X 

   Szabadonálló általános  5    X  kivételesen  X  X 

   Szabadonálló telepszerű  6        X  X 

 Legkisebb telekterület (m
2

) 
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   300  2  X    X    X 

   500  3  X  X  X    X 

 minimális  700  4  X  X  X    X 

 telekterület  900  5    X  X    X 

   1200  6    X  X  X  X 

   1500  7    X  közintézmény  X  X 

   3000  8      esetén  X  X 

   5000  9        X  X 

  

 Legnagyobb beépítés (%) 

   3  2          X 

   15  3    X      X 

 maximális  25  4    X    X  X 

 beépítés  30  5  X  X  X  X  X 

   40  6  X  X  X  X  X 

   50  7  X    X  X  X 

   75  8  X    X  garázs 
esetén 

 X 

   100  9  X        X 

 Legnagyobb épületmagasság (m) 

   3,5  2    X    X  X 

   4,5  3  X  X  X  X  X 

 max.  6,5  4  X  X  X  X  X 

 épület-  7,5  5  X  társasház  X  X  X 

 magasság  9,5  6  X    X  X  X 

   10,5  7  X    X  X  X 

   12,5  8  X    X  X  X 

   16,0(20,0)  9        X  X 

2. számú táblázat 

Az egyes telekterületekhez tartozó telek szélességi és mélységi előírások a különböző beépítési módok szerint 

       telekszélesség beépítési mód szerint 

 Legkisebb 
telekmélység 

 Legkisebb 
telekterület 

m
2 

 Telek-
terület 
kódjele 

 zártsorú  
oldalhatáron 

álló 

 ikres  
szabadonálló 

általános 

 
szabadonálló 

telepszerű 

 25  300  2  8         

 25  500  3  10  14  9  14   

 30  700  4  12  14  9  16   

 30  900  5  12  16  12  18   

 40  1200  6  15  16  12  18  20 

 50  1500  7  15  16    20  25 

 60  3000  8        30  30 

 100  5000  9        40  40 

25. Az 5. számú rajzi mellékletben lehatárolt terültekre vonatkozó, a beépítési feltételeket 
szabályozó közmű előírások 

62. § (1) Az A/1 jelű területeken a telkek csak a városi csatornahálózatra történő csatlakozás esetén 
építhetők be. A csatornahálózat kiépítéséig zárt szennyvíztározó építhető, de a csatornahálózat kiépítése 
után a hálózatra való rákötés egy éven belül kötelező. 

(2) Az A/2 jelű területen a telek csak a kommunális szennyvizek egyedi szennyvíztisztító 
kisberendezésének üzembe helyezése kötelezettségével, vagy a városi csatornahálózatra való 
rákapcsolódás esetén építhetők be. 

(3) Az A/3 jelű egyedi közműpótló műtárgyra kapcsolható területen a telkek csak a zárt 
szennyvíztározó megépítése (vagy a vezetékes csatornahálózatra való rákötés) esetén építhető be. A 
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területen a 3000 m2-nél nagyobb telkeken egyedi szennyvízkezelő kisberendezés is alkalmazható. 
(4) Erdőövezetben építmények csak akkor helyezhetők el, ha az épülettel egyidejűleg az épület 

funkciójához és méretéhez szükséges zárt szennyvíztározó is megépül (vagy az építmény közcsatornára 
csatlakozik) vagy helyi egyedi szennyvíztisztító kisberendezés létesül. 

(5) Az MÁ jelű általános mezőgazdasági övezetben ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági 
épület, valamint állattartó építmény csak akkor építhető, ha az érintett hatóságok engedélyével egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezés kerülhet kiépítésre és az így megtisztított szennyvíz elöntözhető, 
elszikkasztható vagy befogadóba vezethető. Ha a csatornahálózatra való rákapcsolódás lehetősége 
biztosított, a hálózatra való rákötés kötelező. 

(6) Az MKE jelű kertes mezőgazdasági övezetben raktározási és gazdasági épület, valamint lakó- és 
szállásépület csak akkor építhető, ha a csatornahálózatra való rákapcsolódás biztosított illetve ennek 
hiányában az építéssel egyidejűleg az épület funkciójához és méretéhez szükséges zárt szennyvíztározó is 
megépül. 

 
63. § (1) A B jelű területeken csak környezetbarát energiahordozó használható fűtési és technológiai 

energiaként, szilárd tüzelés a (3) bekezdés kivételével nem alkalmazható. Kötelező a vezetékes 
energiaellátás (villany, földgáz) vagy megújuló (napenergia/szélenergia) igénybevétele. 

(2) A telek csak a vezetékes energiaellátásra való csatlakozás, vagy környezetbarát megújuló 
(napenergia/szélenergia) felhasználása esetén építhető be. 

(3) Lakásonként (vagy intézményegységenként) egy fafűtéses tüzelőberendezés létesíthető. 
 

26. A 6. számú rajzi mellékletben lehatárolt terültekre vonatkozó, zaj elleni védelmi előírások 
64. §58 

27. A 7. számú rajzi mellékletekben lehatárolt terültekre vonatkozó települési értékvédelmi előírások 

65. §59 
 
66. §60 
 
67. §61 
 
68. §62 
 
69. §63 
 
70. §64 

28. A 8. számú rajzi mellékletekben lehatárolt terültekre vonatkozó táj- és 

                                                           
58 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (4). Hatálytalan: 2016. VI. 30-tól. 
59 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
60 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
61 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
62 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
63 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
64 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
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természetvédelmi előírások 

71. §65 
 
72. §66 
 
73. §67 

29. A 9. számú rajzi mellékletekben lehatárolt terültekre vonatkozó tilalmi, illetve 
korlátozási előírások 

74. § A tilalmi és korlátozási előírások az alábbi tervlapokon jelölt területekre vonatkoznak: 
a) a 9/A számú melléleten lehatárolt változtatási tilalmi, tervezett szabályozási vonal miatti korlátozási, 
b) a 9/B számú mellékleten lehatárolt környezetvédelem miatti tilalmi illetve korlátozási, 
c) a 9/C számú mellékleten lehatárolt közmű infrastruktúrák védőterülete miatti korlátozási, 
d) a 9/D számú mellékleten lehatárolt közlekedési infrastruktúrák védőterülete miatti korlátozási, 
e) a 9/E számú mellékleten lehatárolt 200 m-es beépítés mentes sáv miatti korlátozási 

területekre. 

75. § A 9/A számú melléleten lehatárolt változtatási tilalom, tervezett szabályozási vonal miatti 
korlátozás miatti területekre vonatkozó előírások az alábbiak: 

(1) A 9/A1 jelű változtatási tilalmi területen a területre készítendő szabályozási terv jóváhagyásáig, 
illetve legfeljebb három évig építési és telekalakítási tilalom van érvényben. 

(2) A 9/A2 jelű tervezett szabályozási vonal miatti korlátozási területen beépítetlen telken építeni csak a 
szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal szerinti telekalakítást követően szabad. 

 
76. §68 A 9/B számú melléleten lehatárolt környezetvédelem miatti tilalmi, illetve korlátozási területre 

vonatkozó előírások az alábbiak: 
(1) A 9/B.1. jelű hidrogeológiai „A” védőidommal érintett területre eső telkeken kizárólag a 

vízkivételhez kapcsolódó épületek (vízmű kutak, kiszolgáló épületek, vízpalackozó üzem) építhetők. 
(2) A 9/B.2. jelű hidrogeológiai „B” védőidommal érintett területre eső telkeken kizárólag olyan 

épületek helyezhetők el és olyan tevékenység végezhető, mely a vízbázis természetes védettségét nem 
csökkenti. 

(3) A 9/B.3. vízminőség-védelmi területen gondoskodni kell a tisztított szennyvíz kivezetéséről. A 
regionális szennyvízgyűjtő és tisztító rendszerre csatornahálózaton történő csatlakozás kivételével 
szennyvizet a védelmi területre bevezetni nem lehet. 

(4) A 9/B.3. jelű bűzös telephely védőterületére eső területen szállásjellegű és lakó-, pihenési célú, 
intézményi, épület nem létesíthető. 

 
77. § A 9/C számú melléleten lehatárolt közmű infrastruktúrák miatti korlátozási területre vonatkozó 

előírások az alábbiak: 
(1)-(2)69 
 
78. § A 9/D számú melléleten lehatárolt közlekedési infrastruktúrák miatti korlátozási területre 

                                                           
65 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
66 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
67 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
68 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 12. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
69 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (5). Hatálytalan: 2016. VI. 30-tól. 
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vonatkozó előírások az alábbiak: 
(1)-(2)70 
(3) A 9/D3 jelű tervezett nagysebességű nemzetközi vasút védőterületére eső telkeken illetve 

telekrészeken építési tevékenység nem folytatható. 
 
79. §71 A 9/E jelű 200 m-es beépítés mentes sáv miatti korlátozás területén újonnan beépítésre szánt 

terület nem jelölhető ki. 

30. Az 10. számú rajzi mellékletben lehatárolt terültekre vonatkozó sajátos előírások 

80. § Az alábbi sajátos előírások felülírják a szabályozási tervalapon jelölt építési kódok előírásait. 
 
81. § A Lajta-lakókert (1. és 2. ütem) sajátos előírásai (LA) 
(1) A lakó építési övezetek közös sajátos előírásai az alábbiak: 
a) A terület lakótelkein csak lakóépület építhető. A lakóépületek földszintjén a lakóterületet nem zavaró 

publikus funkciók (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, egészségügyi létesítmény, iroda) 
elhelyezhetők, de az egyéb funkciók alapterülete nem haladhatja meg az épületen belül a lakófunkció 
alapterületét. Az előkertben a publikus funkcióhoz tartozó terasz, díszburkolat elhelyezhető, de az 
előkertben parkoló nem létesíthető. 

b) A terület lakótelkein csak egy épület helyezhető el. Gépkocsi tároló vagy lakóépületen belül vagy a 
lakóépület tömegéhez szervesen kapcsolódva létesíthető. A területen pincegarázs előkerti megközelítéssel 
nem létesíthető. 

c)72 
(3) A kisvárosias építési övezetekben a sajátos előírások az alábbiak: 
a)-c)73 
d) A telkenkénti legkisebb zöldfelület a telekterület 40%-a, sarokteleknél 25%. 
e)74 
(4) A kertvárosias építési övezetekben a sajátos előírások az alábbiak: 
a)-d)75 
e) A telken belüli legkisebb zöldfelületi arány 60%, 
f)76 
g)77 
(5) Az intézményi vegyes építési övezetekben a sajátos előírások az alábbiak: 
a)-c)78 
d) A teleken belül kötelező legkisebb zöldfelületi arány 40%. 
(6)79 

                                                           
70 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (6). Hatálytalan: 2016. VI. 30-tól. 
71 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 13. §. Hatályos: 2021. III. 22-től. 
72 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
73 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
74 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
75 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
76 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
77 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
78 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
79 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
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(7)80 A sportcsarnokhoz tartozó parkolók száma az OTÉK előírásai alapján számított mennyiség 70%-a 
lehet. 

 
82. § Óvár Történeti Belváros sajátos előírásai (OT) 
(1)81 A rendeltetés sajátos előírásai: 
a) A Fő utca, Magyar utca, illetve a Városkapu tér menti épületeknél a felsőbb szinteken a lakófunkció 

megtartható, a földszint utcai homlokzata mentén csak közhasználatú (publikus) funkció helyezhető el. 
b) A Malom-ági Lajta mentén, a folyó felőli építési vonalon álló épületek homlokzatának földszintjén 

csak közhasználatú funkció helyezhető el. 
(2) Az építés sajátos előírásai: 
a) Zártsorú beépítési mód esetén a saroktelek beépítettsége 75%-ig növelhető akkor is, ha ez 

meghaladja az övezeti előírás 1,5-szeresét. 
b)-d)82 
(3)83 
(4)84 A394/1 helyrajzi számú ingatlanon a megengedett épületmagasság a meglévő épület eredeti 

állapotának helyreállításához szükséges mértékben túlléphető. 
(5)85 A 118 és a 121 helyrajzi számú ingatlanok VT-TV.2.1.1.1 (OT) jelű sajátos építési övezeti 

előírásai az alábbiak: 
a) beépítési mód zártsorú, 
b) telekterület kialakult, 
c) beépíthetőség kialakult, 
d) zöldfelületi fedettség kialakult, 
e) épületmagasság és az utcai párkánymagasságok kialakultak. 

(6)86 A 119 és 120 helyrajzi számú ingatlanok VT-TV.2.1.X.1 (OT) jelű sajátos építési övezeti előírásai 
az alábbiak: 

a) beépítési mód zártsorú, 
b) telekterület kialakult, 
c) beépíthetőség maximum 85% (X jel), 
d) zöldfelületi fedettség kialakult, 
e) épületmagasság és az utcai párkánymagasságok kialakultak, 
f) a Soós János utcai oldalon új beépítésnél a csatlakozó, meglévő épületszárnyak párkánymagassága 

nem léphető túl, 
g) a 30 cm, vagy annál nagyobb törzsátmérőjű fákat meg kell tartani. 

(7)87 A 122 helyrajzi számú ingatlan VT-TV.2.1.9.1 (OT) jelű sajátos építési övezeti előírásai az alábbiak: 
a) beépítési mód zártsorú, 
b) telekterület kialakult, 
c) beépíthetőség 100%, 
d) zöldfelületi fedettség 0 %, 

                                                           
80 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §. 
Hatályos: 2018. VI. 23-tól. 
81 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 4. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
82 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
83 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
84 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 9. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
85 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete 1. §. 
Hatályos: 2021. IX. 18-tól.  
86 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete 1. §. 
Hatályos: 2021. IX. 18-tól. 
87 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete 1. §. 
Hatályos: 2021. IX. 18-tól. 
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e) épületmagasság és az utcai párkánymagasságok kialakultak. 
(8)88 A Fő út – Városház utca – Soós János utca – Deák Ferenc tér által határolt tömbben, a különböző 
építési övezetekben lévő egyes épületek között - a tűzvédelmi előírások betartásával, az iskolai funkciók 
szükségessége esetén – az átjárás biztosítható. 
 

83. §89 
 
84. §90 
 
84/A. §91 Lucsony utca menti területekre vonatkozó sajátos előírások: 
(1) A Lucsony utcáról nyíló telkeken 6,50 m megengedett épületmagasság mellett legfeljebb két 

terepszint feletti szint építhető. 
(2) Az épületek Lucsony utcai homlokzatmagassága legfeljebb 4,50 m lehet. 
 
85. § Mosonmagyaróvár városközpont sajátos előírásai (MV) 
(1)-(4)92 
(5) A városközpont Szent István király u. - Mosonyi Mihály u. - Károly u. - Erkel u. által határolt 

területén az épületek fűtése csak távfűtéssel vagy teljes egészében megújuló energiaforrásokkal oldható 
meg. 

(6) A Tiszavirág utca- Elza utca mentén a Mosoni-Duna felé eső telkeken legalább 8 m, egyéb helyeken 
legalább 5 m előkertet kell megtartani. 

(7)93 A Kökény utca - Petőfi utca által határolt tömb LK építési övezetbe tartozó telkein 
a) legfeljebb két lakás építhető, 
b) a legkisebb zöldfelületi arány 40%. 
 
86. § Gabonarakparti iparterület sajátos előírásai (GA) 
(1) A közpark területén csak a jelen rendeltben megengedett létesítmények helyezhetők el. 

Gyerekjátszótér nem helyezhető el. 
(2) A Gabonarakpart melletti telephelyek előkertjei beültetési kötelezettség alatt állnak, ezért a minden 

100 m2 előkertterületre egy nagy lombkoronát növelő fa ültetése kötelező. 
(3)94 
(4)95 Az építési övezet kódjában, a megengedett beépítés helyén szereplő X érték 65%-ot jelent. 
 
87. § Kötöttárugyár területének sajátos előírásai (KÖ) 
(1) A rendeltetés és építés sajátos előírásai: 
a) A területen új lakóépület nem építhető, a meglevő lakóépület nem bővíthető. 
b) Ha az építési övezeti besorolás kialakult telekméretet jelez, a telkek egymás közötti határvonalának 

változtatása 2,0 m-en belül lehetséges. 
c) Ahol a kialakult beépítés az építési helyen kívüli épületrészt is tartalmaz, a meglevő épület 

felújítható, korszerűsíthető, de az építési helyen kívüli beépítés területe és az épület épületmagassága nem 

                                                           
88 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete 1. §. 
Hatályos: 2021. IX. 18-tól. 
89 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
90 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
91 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 21/2020. (IV. 27.) rendelete 1. §. Hatályos: 2020. V. 27-től. 
92 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
93 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 4. §. 
Hatályos: 2016. IV. 30-tól. 
94 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 15. §. Hatálytalan: 2021. III. 22-től. 
95 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 21/2020. (IV. 27.) rendelete 2. §. Hatályos: 2020. V. 27-től. 
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növelhető. 
d) A tervezett tömbfeltáró út felől kerítés nem építhető, legfeljebb 1,0 m magas élősövény létesíthető. 

Tömör kerítés a Kötöttárugyári út felől nem építhető. 
e) A területen nem létesíthetők silók, kohászati és nehézvegyipari üzem, betonkeverő-telep, 

élelmiszeripari létesítmény. 
(2) Az infrastruktúra sajátos előírásai: 
a) A területen szennyvíz előtisztító csak zárt technológiával létesíthető. 
b) Az OTÉK előírásai szerinti parkoló kapacitást telken belül kell biztosítani 
(3)96 A GE-TE.6.1.6.7.(KÖ), GE-TE.6.1.7.7.(KÖ), GE-TE.6.1.9.7.5.(KÖ) építési övezetekben az előírt 

zöldfelületi fedettségen túl további +5% zöldfelületi fedettséget kell biztosítani. 
 
88. § Barátság úttól nyugatra eső terület sajátos előírásai (BA) 
(1) A területre a szabályozási terven jelölt telekosztások csak irányadóak. Az építési övezeti előírások 

betartásával ettől eltérő telekosztás is engedélyezhető. 
(2)97 
(3) A Barátság út felől 20,0 m-es előkerttel, ezen belüli 15,0 m-es védőfásítással helyezhetők el 7,5 m 

épületmagasságú épületek, ha azok funkciója üzemi jellegű kutatóhely, üzemi jellegű termelő, raktározó 
vagy szolgáltató építmény, bányászattal kapcsolatos üzemi építmény. Az előírást a Gyertyán utca és az 
Alkotmány út között fekvő, a Barátság úttal határos ingatlanok beépítésénél kell alkalmazni. 

(4) Az egykori lőporgyári épületegyüttes elbontása előtt a meglevő állapot tervi dokumentálását a 
bontási tervhez mellékelni kell. 

(5) A 6.7.7.9. kódszámú építési övezetben az előkert mérete 10,0 m, más építési övezetekben 5,0 m. A 
hátsókert és oldalkert méreteket az OTÉK szerint kell megállapítani. 

 
89. §98 
 
89/A. §99 Ipartelep sajátos előírásai (IP) 
Az 5091/1 helyrajzi számú ingatlanon jelölt építési helyeken belül csak garázsok építhetők, az építési 

hely 100% kihasználásával, legfeljebb 3,50 m épületmagassággal. Az épületeket a tér felőli oldalon 
fásítással kell takarni. 

 
90. § Zichy Mihály u. sajátos előírásai (ZI) 
(1) Zártsorú beépítésnél semmiféle mellékfunkciójú épület nem építhető. A gépkocsi tárolást a 

főfunkciójú épületben kell megoldani. 
(2) Szabadonálló vagy oldalhatáron álló beépítésnél a hátsókert méret megtartásával mellékfunkciójú 

épület a főépület mögött építhető. Gépkocsi tárolót az építési övezet által meghatározott beépítési mód 
szerint lehet építeni, a korábbi előírás, miszerint garázs bármely oldalhatáron létesíthető érvényét 
vesztette. A gépkocsi tároló épületmagassága nem haladhatja meg a 3,5 m-t. 

 
91. § „ Ipari, Logisztikai és Üzleti Park sajátos előírásai (ÜP) 
(1)100 
(2) A rendeltetés sajátos előírásai: 

                                                           
96 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §. 
Hatályos: 2017. VI. 24-től. 
97 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (VI. 26.) önkormányzati 
rendelete 2. §. Hatálytalan: 2017. VII. 22-től. 
98 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 

rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 

99 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §. 
Hatályos: 2019. IX. 16-tól. 
100 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 15. §. Hatálytalan: 2021. III. 22-
től. 
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a) A szabályozási terven jelölt GK jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetben a jelen 
rendeletben meghatározott építményeken túl elhelyezhető még vendéglátó és szálláshely szolgáltató 
létesítmény is. 

b)101 
c)102 
(3) Az építés sajátos előírásai: 
a)103 
b) Az építési hely határai a telekhatároktól mért 10,0 m-re húzódnak, kivéve, ha egyéb előírás (pl. 

vonalas létesítmények védőterülete, vezetékek védőövezete, tűztávolság, stb.) nagyobb távolság 
megtartását nem írja elő. 

c)104 
(4) A régészeti védelem alatti területeken a vonatkozó országos jogszabályok szerint kell eljárni. 
(5) A Megyei csatorna telkén belül a zárszelvényű csatorna külső falsíkjától mért 3-3 m-es távolságban, 

a nyitott csatorna külső rézsűjétől mért 7-7 m-en belül építményt elhelyezni nem szabad. 
 
92. § MOTIM telephely sajátos előírásai (MO) 
(1) A felszín alatti vizek egyedi határértékei: pH=10, szulfát=1000 mg/l, arzén=0,2 mg/l, fluorid=10 

mg/l. A területre környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, melynek javaslatot kell adnia a 
talajvízbe került szennyeződések továbbterjedésének megakadályozására. 

(2) A telephelyen az iparvágányok nem szűntethetők meg, üzemeltethetőségüket biztosítani kell. 
(3) A Műkorund üzletág parkolási igényét nem kell telken belül kielégíteni, a Timföldgyári utcában 

közterületi parkolók is figyelembe vehetők a parkoló kapacitás biztosításához. 
(4) A telephelyen áthaladó, több telek ellátását szolgáló közművezetékek és a városi távhő-vezeték nem 

szűntethetők meg. 
 
93. § Istvánpuszta sajátos előírásai (IS) 
(1) A különleges idegenforgalmi területen szálláshely szolgáltató épületek (szálloda, panzió, 

apartmanház), a lovagláshoz, a lovas turizmushoz és az ezzel kapcsolatos lótartáshoz kapcsolódó 
épületek, építmények, takarmánytároló, a pihenést, testedzést, szabadidős tevékenységet szolgáló 
létesítmények, a tulajdonos és a személyzet szolgálati lakása(i), valamint a terület fenntartásához 
szükséges építmények helyezhetők el. Önálló hulladéktároló a területen nem létesíthető. 

(2) A 0261/12 és 0261/1 helyrajzi számú telkeken a 30 cm mélységet meghaladó földmunkákat 
megkezdésük előtt nyolc nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságának be kell 
jelenteni 

(3) A területen csak magastetős épület engedélyezhető 30-45° hajlásszöggel. A tetőhéjalás anyaga nem 
lehet szürke pala vagy hullámpala. 

 
94. § Krisztinamajor sajátos előírásai (KR) 
(1) A területen mellékfunkciójú épület nem építhető. 
(2) A helyi védettségű épületek esetén az eredeti állapot megtartása, illetve felkutatása és helyreállítása, 

a korhű anyagok használata, az eredeti homlokzatmagasság és tetőidom megtartása kötelező. A tetőtér 
hasznosítása a meglevő tetőtéri ablakok méretének, ritmusának és formájának figyelembe vételével, a 
karakter megtartásának valósítható meg. 

(3) Az autópálya zajhatása a területen nem haladhatja meg nappal a 60 dB, éjjel az 50 dB értéket. A 
területet - ha az a határértékek betarthatóságához szükséges - védőfásítással kell védeni. 

                                                           
101 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 15. §. Hatálytalan: 2021. III. 22-
től. 
102 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 4/2021. (II. 18.) rendelete 15. §. Hatálytalan: 2021. III. 22-
től. 
103 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
104 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
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95. § Vadvirág utca és Nárcisz utca közötti terület sajátos előírásai (VA) 
(1) A területen egyházi és egészségügyi épület nem helyezhető el. 
(2) Kereskedelmi szolgáltató rendeltetésű telken az oldalkert mérete legalább 4,0 m legyen. 
(3) A hátsókert legkisebb mélysége a kereskedelmi szolgáltató, illetve kisvárosi lakó funkciójú telkeken 

6,0 m lehet. 
 
96. § MOFÉM Ipari telephely sajátos előírásai (MF) 
(1) A rendeltetés sajátos előírásai: 
a) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen oktatási, egészségügyi és szociális épület nem 

építhető. 
b)105 A terület kisvárosias lakóterületbe sorolt telkein 1 db legfeljebb 6 önálló rendeltetési egységet 

tartalmazó épület helyezhető el. Önálló épületként gépkocsi tároló nem építhető. 
c) Egyéb ipari gazdasági területen az OTÉK 20. § (5) szerinti épületek nem helyezhetők el. 
(2) Ha az építési övezet kialakult telekviszonyt jelöl, a telkek változtatása nem, illetve csak a 

szabályozási terven jelölt módon lehetséges, kivéve a telkek közötti belső telekhatárok 2,0 m-en belüli 
korrekcióját. 

(3) Egy építési telken belül több főfunkciójú épület elhelyezésénél az egymással szemben levő 
homlokzatok távolsága nem lehet kevesebb az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasságnál - 
kivéve, ha a tűzvédelmi előírások ennél nagyobbat tesznek szükségessé. 

(4) Telephelyenként egy 100 m2-t nem meghaladó méretű portaépület építhető építési helyen kívül a 
bejárat melletti telekhatár és az építési hely közötti területsávban. 

(5) A területen levő mélyfúrású kút belső védőtávolsága 10,0 m. A védőterületre mindenkor a 
vonatkozó kormányrendelet előírásai érvényesek. 

 
97. § Moson temető melletti terület sajátos előírásai (TM) 
(1) Gépkocsi tároló pincében az előkert felőli megközelítéssel csak akkor építhető, ha a gépkocsi tároló 

padlószintje és a járda szintje közötti különbség nem haladja meg a 80 cm-t és az előkert mélysége 
legalább 5,0 m. 

(2)106 
(3) A temető területén csak tömör kerítés alkalmazható, melynek minimális magassága 2,0 m. 
(4) A telken belüli kötelező védőfásításban sírhelyek elhelyezhetőek, de a síremlékek között is fásítást 

kell alkalmazni. 
(5) A temető bővítési területét 120,50 mBf. magasságra fel kell tölteni. 
 
98. § Laktanya köz és környéke sajátos előírásai (LK) 
(1) Tetőteret beépíteni meglevő épület esetén csak az épületmagasság (párkányzat) és a tetősík 

változatlanul hagyásával lehet. 
(2) Városképi és városszerkezeti védelem alatt álló telken tetősíkból kiugró tetőablak közterületről 

látható tetősíkon sem új, sem meglevő épület tetőterének beépítésekor nem alkalmazható, csak tetősíkba 
helyezett ablakok építhetők. 

(3) A Duna u. - Aranyossziget u. - Óvoda köz által határolt területen a megengedhető legnagyobb 
beépítettség 75%. 

(4)107 A Szent István király út 152-166. alatti ingatlanokon, oldalhatáros beépítés esetén az utcai 
telekhatáron tömör kerítés és faanyagú kapu kialakítása kötelező. 

 

                                                           
105 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §. 
Hatályos: 2017. VI. 24-től. 
106 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (8). Hatálytalan: 2016. VI. 30-tól. 
107 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1). 
Hatályos: 2014. XII. 13-tól. 
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99. § Királyhidai út és környéke sajátos előírásai (KI) 
(1) Kereskedelmi gazdasági területen a Királyhidai útra merőleges mellékutcában sorgarázs is építhető. 

A gépkocsi tároló épületmagassága nem haladhatja meg a 3,0 m-t. 
(2) Lakótelkeken garázs csak magastetővel épülhet, legfeljebb 2,5 m homlokzatmagassággal és 

legfeljebb 4,0 m gerincmagassággal. 
 
100. § Sport- és szabadidőcentrum sajátos előírásai (SP) 
(1) A terv teljes területére vonatkozó - általános - előírások: 
a) A területen az 1.számú táblázatában foglalt értékektől eltérő - az eltérés kiemelésére betűvel jelzett - 

értékek is alkalmazhatók: 

aa) legkisebb telekméret X = 15 000 m2 

ab) legnagyobb beépítési % Y = 20% 
ac) legnagyobb épületmagasság: Z = 18,0 m 

b) A területen közművek csak térszín alatt vezethetők. 
c) A területen üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető. 
(2) A területen belüli kertvárosi lakóterületekre vonatkozó előírások: 
A kertvárosi lakó építési övezetekben maximum kétlakásos lakóépületek építhetők. Kertvárosi 

lakóterületen nem helyezhetők el igazgatási, oktatási és kulturális, szórakoztató, egyházi, egészségügyi és 
szociális építmények, személygépjármű tárolók, parkolóházak, üzemanyagtöltő állomás. A lakótelkeken a 
legkisebb zöldterületi arány 60%, a parkolási igényt teljes egészében telken belül kell kielégíteni. 

(3) A KR/F idegenforgalmi-rekreációs rendeltetésű területekre vonatkozó előírások 
a) A KR/F területen elhelyezhetők: a sportoláshoz, szabadidős-, rekreációs tevékenységekhez 

kapcsolódó létesítmények, szálláshely szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási, 
közösségi szórakoztató létesítmények, kulturális funkciójú épületek, valamint ezek kiszolgáló 
létesítményei és sportpályák. Lakóépületek a területen nem helyezhetők el, csak szolgálati lakás építhető. 
A KR/F-EGY övezetben csak csónakház építhető. 

b) Ahol KR/F rendeltetésű területen az építési övezet legfeljebb 7,5 m épületmagasságot jelöl, az 
épületmagasság az épület funkciójának függvényében túlléphető: szálláshely szolgáltató épület legfeljebb 
16,0 m, sportlétesítmény legfeljebb 9,5 m épületmagasságig építhető. 

c) A KR/F területen elhelyezendő épületek OTÉK szerinti parkoló igényének 70%-át kell biztosítani. 
kivéve a KR/F-EGY csónakház építésére kijelölt övezetben, ahol a parkolási igényt teljes egészében 
telken belül kell biztosítani. 

d) A KR/F rendeltetésű területen, a telken belüli minimális zöldfelületi arány 30%, kivéve a csónakházi 
területet, ahol ez az érték 50%. 

e) A KR/F rendeltetésű területen a telekalakításokhoz a területre vonatkozó beépítési tervet kell 
készíteni. 

(4) A ZP rendeltetésű területre vonatkozó előírások: 
A ZP zöldterületen csak a szabad stranddal kapcsolatos építmények (öltözők, zuhanyozók) helyezhetők 

el. A zöldfelületi arány min. 80% legyen, a beépítettség legfeljebb 2%. Az OTÉK szerinti parkolási igény 
70%-át kell kielégíteni. 

(5)108 Az 1105 helyrajzi számú ingatlanon legfeljebb kétszintes épület építhető. 
 
101. § Akadémia-dűlő I. ütem sajátos előírásai (AK) 
(1) Az Akadémia-dűlő 1. ütemétől északra kijelölt tartalék fejlesztési területen nem jelölhető ki: egyéb 

ipari gazdasági terület, jelentős zavaró hatású terület, nyersanyaglelőhely és hulladéklerakó vagy 
hulladékkezelő terület. 

(2)109 
(3) Különleges rendeltetésű szabadidős és sportterületen elhelyezhető létesítmények: 
a) a pihenés és testedzés létesítményei, sportpályák, szabadtéri sportlétesítmények 

                                                           
108 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 21/2020. (IV. 27.) rendelete 3. §. Hatályos: 2020. V. 27-től. 
109 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
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b) sportlétesítmények megléte esetén az ezeket kiszolgáló épületek, a tulajdonos számára 
ingatlanonként legfeljebb egy lakóegységes lakóépület. 

(4) A telken belüli legkisebb zöldfelületi arány 50%, a burkolt felület legnagyobb mértéke 20%. 
(5)-(6)110 
(7)111 Az elkerülő út nyomvonala és a Mosoni-Duna közötti kisvárosi lakó építési övezet építési telkein 

a minimális zöldfelület aránya 30%. A telkek be nem épített területének minden 100 m2-e után 1 db nagy 
lombkoronát növelő fa ültetése kötelező. 

 
102. § Fertősor környéke sajátos előírásai (FS) 
(1) Az építési telken elhelyezett főfunkciójú épületek homlokzatainak egymás közötti távolsága nem 

lehet kevesebb az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasságnál. 
(2) Meglevő épületek a telekalakításnál kerülhetnek oldalhatárra, ha az oldalhatárra kerülő homlokzat 

tűzfal. Egy épület csak akkor kerülhet két telekre (zártsorú vagy ikres beépítéssel), ha a telekhatáron az 
épület dilatált. Egy - megbonthatatlan - szerkezetű épület nem kerülhet két telekre, a különböző 
tulajdonviszonyok ez esetben telekrendezéssel nem, csak albetétesítéssel rendezhetők. 

(3) A gazdasági és központi vegyes építési övezetekben a telkek legkisebb zöldfelületi borítottsága 

30%. A telek zöldfelületi részén 100 m2-enként legalább egy nagy lobkoronát növelő fát kell elhelyezni. 
A gazdasági telek más területfelhasználással érintkező határa mentén takarófásítást kell létrehozni. 

(4)112 
 
103. § Óvári temető mögötti terület sajátos előírásai (TO) 
(1) A központi vegyes építési övezetekben a jelen rendelet szerint elhelyezhető létesítmények közül 

csak: igazgatási épületek, kereskedelmi és szolgáltató épületek, egyházi épületek és szociális valamint 
egészségügyi épületek építhetők, a temető közelsége - kegyeleti távolság - miatt a jelen rendeletben 
felsorolt többi funkció nem helyezhető el. 

(2) A telken belüli legkisebb zöldfelületi arány: 
a) a központi vegyes rendeltetésű területen 30%, amely több szintű növényállomány telepítése esetén - 

az OTÉK számítási módoknak megfelelően - feléig, de legfeljebb a be nem épített terület 50%-áig (az 
építési övezetben előírt 50%-os maximális beépítettség esetén 25%-ra) csökkenthető 

b) a lakótelkeken minimálisan 40% (az építési övezet szerinti 40% beépíthetőség és a jelen rendeletben 
lakótelkekre megengedett 20% burkolt felület mellett) 

(3) Növényzettel takart (befuttatott) zajvédő-falat kell létesíteni a központi vegyes rendeltetésű terület 
lakótelkek és temető felé néző határán. 

(4) 30 cm-t mélységet meghaladó földmunka megkezdése előtt azt a Hansági Múzeumnak be kell 
jelenteni. 

 
104. § Északi üdülőterület (Kapitányrét)sajátos előírásai (ÉÜ) 
(1) A területen csak olyan tevékenység folytatható, amely kielégíti az üdülőterületre előírt környezeti 

határértékeket. 
(2) A területen talajszennyező módon tevékenység nem folytatható, talajszennyező módon anyagok 

nem tárolhatók. 
(3) A területen közvetlenül vagy közvetetten vízszennyező tevékenység nem végezhető. 
(4)113 
(5) A csapadékvizeket a zöldfelületeken meg kell tartani, csak az elfolyó vizeket kell 

                                                           
110 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
111 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §. 
Hatályos: 2017. VII. 22-től. 
112 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 56. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 
113 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati 
rendelete 10. §. Hatálytalan: 2019. IV. 22-től. 
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csapadékcsatornába vezetni. 
(6)114 
(7)115 A 0414/8 helyrajzi számú ingatlan keleti, a 0396 helyrajzi számú úttal határos oldalán 25 m 

szélességben őshonos, tájra jellemző fafajokból álló védőfásítást kell kialakítani a szomszédos 
természetvédelmi területek zavarásának mérséklése érdekében. 

 
105. § Mosoni temető és környéke sajátos előírásai (MT) 
(1) A különleges rendeltetésű temető zóna területén csak tömör kerítés alkalmazható, melynek 

minimális magassága 2,0 m. Áttört anyag (drótháló, fém rács, falécezés) nem alkalmazható. 
(2) A telken belüli kötelező védőfásításban sírhelyek elhelyezhetőek, de a síremlékek között is fásítást 

kell alkalmazni. 
(3) A temető bővítési területét 120,50 mBf magasságra fel kell tölteni. 
 
106. § Akadémia-dűlő II. ütem sajátos előírásai (A2) 
(1) Kertvárosias lakó építési övezetben kerti építmények, mellékfunkciójú építmények a főfunkciójú 

épület alapterületének legfeljebb 50%-áig terjedő alapterülettel helyezhetők el. 

(2) Kertvárosias lakó építési övezetben állattartási építmények, kizárólag a 700 m2-t meghaladó 
területű telkeken és 10 m² -t meg nem haladó bruttó alapterülettel helyezhetők el. 

(3) A területen talajszennyező módon tevékenység nem folytatható, talajszennyező módon anyagok 
nem tárolhatók. 

(4) A területen közvetlenül vagy közvetetten vízszennyező tevékenység nem végezhető. 
(5) A csapadékvizeket a zöldfelületeken meg kell tartani, csak az elfolyó vizeket kell 

csapadékcsatornába vezetni. 

(6)116 A 61. § 2 sz. táblázata szerinti 700 m2 telekterülethez tartozó telekmélységtől eltérően a tervezett 
telkek legkisebb telekmélysége 25 m lehet. 

 
107. § Pozsonyi úti lakóterület sajátos előírásai (PO) 
(1) Településközpont vegyes- és kisvárosi lakó építési övezetekben a telek legkisebb zöldfelületi 

borítottsága nem lehet kisebb a telekterület 30%-ánál. 
(2) A területen vállalkozásként csak olyan tevékenység folytatható, amelynél a kibocsátott szennyvíz 

szennyezettsége a közcsatornára való rákötés előírásainak megfelel. 
(3) Olyan burkolt felületek esetében, ahol a felszíni vizek szénhidrogén származékokkal való 

szennyeződésének veszélye fennáll, a felszíni vizeket csak szénhidrogénfogó műtárgyon (olajszűrőn) 
átvezetve szabad a csapadékcsatornába vezetni. 

(4) Építeni csak a teljes közműellátás (vezetékes ivóvíz, városi szennyvízhálózatba bekötött 
szennyvízelvezetés, gyűjtőúton zárt csapadékcsatornás, lakóutcában legalább nyíltárkos felszíni 
vízelvezetés, villamosenergia ellátás) biztosítása esetén szabad. 

 
108. § Déli gazdasági terület sajátos előírásai (DI) 
(1) Telephelyen belüli burkolt felületekről felszíni vizek csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethetők 

a záportározókba. 
(2) A területen megkívánt levegővédelmi besorolás a D zónának megfelelő. 

 Légszennyező anyag  Éves kibocsátás határértéke  Veszélyességi fokozat 

 Kén-dioxid (ug/m
3

) 
 50  III. 

 Nitrogén-dioxid (ug/m
3

) 
 40  II. 

                                                           
114 Hatályon kívül helyezte: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (IX. 21.) önkormányzati 
rendelete 1. § (1). Hatálytalan: 2018. X. 20-tól. 
115 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2). 
Hatályos: 2018. X. 20-tól. 
116 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 21/2020. (IV. 27.) rendelete 4. §. Hatályos: 2020. V. 27-től. 
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 Szén-monoxid (ug/ m
3

) 
 3 000  II. 

 Szálló por (ug/ m
3

) 
 40  III. 

 Ülepedő por 
 120 t/km

2  IV. 

(3) Új létesítmények elhelyezésénél tűréshatár nem vehető figyelembe. 
(4) Az építési telken elhelyezett főfunkciójú épületek homlokzatainak egymás közötti távolsága nem 

lehet kisebb az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasságnál. 
 
108/A. §117 Halászi út menti terület sajátos előírásai (H) 
(1) A 0319/166-167 és a 0319/173-174 helyrajzi számú ingatlanokon önálló lakóépület illetve kizárólag 

szállásépület nem helyezhető el. 
(2)118 Az LKE kertvárosi lakó építési övezetben a gyalogos-kerékpáros utak felől az előkert minimális 

mérete 3,00 m. 
(3) Az LKE kertvárosi lakó építési övezetben a Rendelet 30.§ (9) bekezdésében foglaltakat nem kell 

alkalmazni. 
 
 
108/B. §119 Károly utca Gulyás Lajos utca és Móra Ferenc utca közé eső szakaszának keleti teleksorára 

vonatkozó sajátos előírások (K) 
(1) Az érintett építési telkeken legfeljebb 6 önálló rendeltetési egység létesíthető. 
(2) Az ingatlanokon az előírt legkisebb zöldfelületi arány 30%. 
 
108/C. §120 A Kiserdő-lakóterület sajátos előírásai (KI): 
(1)121 Az LK kisvárosi lakó építési övezetben 

a) építési telkenként 25 m2/lakás intenzív, pihenő- és játszókertként kialakított zöldfelületet kell 
biztosítani 

b) az építési telkekhez kialakítható kapubehajtó szélessége nem haladhatja meg az 6,0 m-t 
c) a 9,50 m és 12,50 m megengedett épületmagasságú építési telkeken a kötelezően kialakítandó 

parkolók 50%-át épületen belül kell elhelyezni. 
(2)122 Kiserdő út déli oldalán nagy lombkoronájú fákból utcai fasort kell létrehozni. 
(3)123 A zöldfolyosókat háromszintű növényzettel kell betelepíteni, azokon legfeljebb gyalogos és 

kerékpáros közlekedésre alkalmas burkolat készíthető. 
 
108/D. §124 Szent István király út sajátos előírásai (SZ) 
(1) A villasor védett épületeinek telkén új, önálló épület, építmény csak az alábbiak szerint helyezhető 

el: 
a) a védett épület utcai homlokzata elé épület, építmény nem telepíthető, 
b) az oldalkertek irányában a védett épület arra néző homlokzatmagasságának megfelelő mértékű 

                                                           
117 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2). 
Hatályos: 2014. XII. 13-tól. 
118 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 21/2020. (IV. 27.) rendelete 5. §. Hatályos: 2020. V. 27-től. 
119 Megállapította: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 5. §. 
Hatályos: 2016. IV. 30-tól. 
120 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §. 
Hatályos: 2016. VII. 23-tól. 
121 Megállapította:Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § 
(1). Hatályos: 2018. XII. 14-től. 
122 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2). 
Hatályos: 2018. XII. 14-től. 
123 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2). 
Hatályos: 2018. XII. 14-től. 
124 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete 11. §. 
Hatályos: 2019. IV. 22-től. 
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telepítési távolságot kell tartani, 
c) a védett épület mögött új épület az ingatlanra vonatkozó előírások betartásával telepíthető. 
(2) A villasor védett épületeihez hozzáépíteni az alábbiak szerint lehet: 
a) a védett épülethez hozzáépíteni csak az utcai homlokzati síktól a hátsókert irányában mért 3 m 

távolságon túl lehet, 
b) a hozzáépítés homlokzatmagassága és gerincmagassága nem haladhatja meg a védett épületét, 
c) a hozzáépítés az épület védendő homlokzati elemeit nem szüntetheti meg. 
 
108/E. §125 Akadémia-dűlő III. ütem sajátos előírásai (A3): A lakópark LKE kertvárosi lakó építési 

övezetbe tartozó építési telkein 800 m2 telekterület alatt csak egy lakás (vagy egy, a 30. § szerinti 
rendeltetési egység) építhető. 

 
108/F. §126 Bolyai iskola és környéke sajátos előírásai (B): A Szent István király út - Gulyás Lajos utca 

- Kórház utca - Csaba utca által határolt tömbben lévő 1594 és 1597 helyrajzi számú ingatlanokon a 
zöldfelületi fedettség minimuma 15%. 

 
108/G. § Határőr utca és környéke sajátos előírásai (HA) 
(1) Az LK építési övezetben  
a) a megengedett lakásszám telkenként 1 lakás/100 m2  
b) a telkek be nem épített területének minden 100 m2-e után 1 db nagy lombkoronát növelő fa ültetése 

kötelező 
c) a szükséges gépkocsi elhelyezés 50%-át épületen belül kell megoldani. 
 

 
 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

109. § (1) E rendelet 2014. szeptember 13-án lép hatályba. 
(2)127 

 Dr. Árvay István  Fehérné Bodó Mariann 

 polgármesteri jogkört  

gyakorló alpolgármester 

 jegyző 

 

 

 

 

  

                                                           
125 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 16/2021. (V. 6.) rendelete 1. §. Hatályos: 2021. VI. 5-től. 
126 Beiktatta: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete 2. §. 
Hatályos: 2021. IX. 18-tól. 
127 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2014. IX. 14-től. 
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2 sz. melléklet: Testületi határozat a módosítási k ezdeményezések befogadásáról 
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Az aláfestéssel megjelölt szervezetek adtak véleményt. 

 

sorsz. szervezet megnevezése a vélemény összefoglalása a városi főépítészi és tervezői válasz 

A  ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEZETEK, SZOLGÁLTATÓK 
1. 

2021. 
08.02 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 
Állami Főépítész 

-- ad.1.: Kifogást nem emel. Javasolja, hogy 
az épületmagasság ne legyen 7,5 m-
nél több. Javasolja a kisvárosi 
építési övezetben a lakásszám 
meghatározását, továbbá a parkolók 
és a hozzávezető út minimális 
méretének meghatározását. 

-- ad. 2.: Kifogást nem emel. 
-- ad. 3.: Nem ellenzi, de az építési magasság 

ne haladja meg a 6,5 m-t. Javasolja 
a lakásszám maximalizálását, a 
gépkocsik épületen belüli 
elhelyezését. Ha ez nem lehetséges, 
akkor a gépkocsi elhelyezési 
területét javasolja építési hellyel 
meghatározni, később itt 1 garázs is 
elhelyezhető lehetne. 

-- ad. 4.: Nem támogatja. 
 
 
 
-- ad. 5.: A 25%-ra emelést támogatja, 

javasolja az épületmagasság, illetve 
az épület legnagyobb pontjának 
meghatározását. 

-- ad. 6.: 7,5 m-nél nagyobb 
épületmagasságot nem támogatja. 
Kéri a parkolók kialakításának 
szabályozását, esetleg az építési 
hely meghatározását. 

-- ad. 7.: Kerüljön a telekre kötelező beültetési 
kötelezettség előírása. 

 
 
-- ad. 8.: Magán utak kialakítását csak végső 

esetben támogatja. 12. m alatt csak 
közforgalom elöl elzárt magánút 
ajánlott, de ipari építési övezetben 
ez sem lehet 10 m-nél kevesebb. 
Kéri az építési vonalak jelölését. 

 
 
 
 
 
-- ad. 9.: Nem kifogásolja. Kéri a közterület 

formájának átgondolását. 
 
 
 
-- ad. 10.: Nem támogatja, mert nincs 

meghatározva az ok és cél. 
 
 
 
 
 
 
-- ad. 11.: Az OTÉK szerinti szabályozási 

szélesség csökkentését nem 
támogatja. 

-- Az észrevételt figyelembe véve 7,5 m 
épületmagasságit javasolunk. 
Előírásként szerepeltetjük, hogy a 
szükséges gépkocsi elhelyezés 50%-át 
épületen belül kell megoldani. 
 
 
--  
6,5 m épületmagassági előírást 
javaslunk. Előírásként szerepeltetjük, 
hogy a szükséges gépkocsi elhelyezés 
50%-át épületen belül kell megoldani. 
 
 
 
 
 
-- Továbbra is javasoljuk a tömb 
egészén a kialakult épületmagasság 
előírást, a megváltozott épületmagasság 
számítás indokolja. 
-- A jelenlegi módosítási eljárásból 
kimarad az 5. sz. módosítás. 
 
 
-- Az építési helyet kijelöljük. A 9,5 m 
épületmagasságot Kolbai utca menti 
délre és északra elhelyezkedő 9,5 m-es 
épületmagassági előírás is indokolja.  
 

-- Az átadásra kerülő területen 
garázslehajtó épült ki. A telekhatár 
mentén kötelezően telepítendő fasort 
jelölünk. 
-- 10 m széles magánút kialakítást 
javaslunk, mely közterület elöl elzárt 
lehet. 
Az építési vonal helyett 10 m előkert 
megkötést javaslunk, az olasz kápolna 
láthatósága érdekében. Egyéb helyen 
nem tartjuk szükségesnek a beépítési 
vonal jelölését, és az építési hely 
általános előírásoktól eltérő 
lehatárolását, mert az megkötné a 
telekalakítást. 
-- A közterület többi telekrészén 
közművezetékek vannak és műtárgyak 
találhatók, ezért nem javasoljuk a 
kezdeményezett további közterületek 
átcsatolását. 

-- Az ingatlan a joghatályos tervek 
szerint is beépítésre szánt KM 
mezőgazdasági üzemi építési övezet. 
Nem tervezett más célú hasznosítás. 
Csak az önkormányzati kötelezettségek 
változnak. Ha más hasznosítási cél 
felmerül, azt csak módosítási eljárás 
keretében lehetne realizálni. 

-- A módosítás kimarad a jelenlegi 
eljárásból. 

3. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár településrendezési  tervek 2021/2 . évi módosítására érkezett. 
előzetes vélemények táblázatos összefoglalása . 
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-- ad. 12.: Az OTÉK szerinti szabályozási 

szélesség csökkentését, valamint a 
lakásszám növelését, a zöldfelületek 
csökkentését nem támogatja. 

-- ad. 13.: Kéri az OTÉK min szabályozási 
szélesség betartását. Kéri, hogy a 
tervezett keresztszelvény a 
csökkenő fásítás korrekcióját 
tartalmazza  

-- ad. 14.1.: Javasolja, hogy kerüljenek 
meghatározásra a kiegészítő 
épületek is, pl. garázs, nyári konyha. 
Pontosítani szükséges a 
melléképület fogalmát Melléképület-
e, amiben zuhany, wc. van és 2,5 m-
t meghaladja a belmagasságot? 

-- ad. 14.2.: Kerüljön meghatározásra a max. 
lakásszám, esetleg a zöldfelület 
arányában, vagy számszerűen, vagy 
egyéb módon. 

-- ad. 14.3.: Magánutak lehetőség szerint ne 
létesüljenek, ha igen szükséges 
azok létesíthetőségét konkretizálni. 
Javasolja a korábbi szigorítások 
folytatását. 

 
 
-- ad. 14.4.: Támogatja. 
-- ad. 14.5.: Támogatja. 
 
 
 
 
-- ad. 14.6.: Támogatja, de vizsgálni kell, hogy 

a HÉSZ-ben vagy a TKR-ben van-e 
a helye? 

-- Annak vizsgálatát kéri, hogy a ZP1 
övezeten keresztül megközelíthető telkek 
mikor tekinthetők építési teleknek, és 
beépíthetők-e? 

-- Kéri betartani az új beépítésire szánt 
területek kijelölésénél a CXXXIX tv. 12. § 
előírásait. Továbbá az ágazati jogszabályok 
is szigorodtak. 

-- A terveket vektoros formában létrehozott 
pdf-ben kéri, mely rajzi formátumban is 
lehetővé teszi a keresés használatát. 
-- 1 db összedolgozott egységes szabályozási 
terv is készüljön. 
-- A további észrevételei az egyeztetési 
folyamatra és a készítés során 
figyelembeveendő jogszabályokra és 
követelményekre vonatkoznak. 
-- Tájékoztat, hogy nincs folyamatban 
települést érintő területrendezési hatósági 
eljárás. 
-- A további eljárásban részt kíván venni . 

 
 
-- Csak a közlekedési területet kell 
rendezni, illetve a 1075/56 hrsz. ingatlan 
hátsó megközelítését biztosítani. Nem 
lesz lakó célú fejlesztés. 
-- 20 m szabályozási szélességet 
javaslunk, ahol útminta-
keresztszelvénnyel igazoljuk, hogy az út 
menti fásítás lehetséges. 
 
-- Pontosítjuk a melléképületek fogalmát. 
LKE építési övezetben telkenként 1 db 
nem állandó emberi tartózkodásra 
szolgáló max. 20 m2-es épület 
helyezhető el, melynek 
épületmagassága max. 3,5 m lehet. 
 
-- Telekterülethez javasoljuk kötni az 
elhelyezhető lakások számát. 
 
 
-- A közforgalom elöl elzárt, egy telket 
megközelítő magánút szélességét min. 4 
m-ben, több telket megközelítő 
közforgalom elöl elzárt magán út 
szélességét 6,5 m-ben, a közforgalom 
elöl el nem zárt magánút szélességét 12 
m-ben javasoljuk szabályozni.  
-- 
-- Egyoldalas beépítésű lakóutcát 
továbbra is min. 12 m-ben javasoljuk 
szabályozni. Kétoldali beépítésű 
lakóutca szabályozási szélességét 
viszont javasoljuk 16 m-re növelni.  

-- TKR-be áttesszük a javaslatot. 
 
 
-- Az OTÉK 33. § (1) bekezdés a) pontja, 
valamint az 1. melléklet 30. c) pontja 
egyértelműen szabályozza.  
 
-- Betartottuk, az új előírásokat. A z 
egyeztetési dokumentáció 3.3 fejezete 
erre külön kitér.  
 
-- Így fogjuk dokumentálni az egy 
állományba egybedolgozott 
szabályozási tervet. 

2. 
2021. 
06.18. 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, Hatósági 
Főosztály Bányászati 
Osztály 

   



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    200                                                            2022       VÁTERV95 
 

3. 
2021. 
07.26. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal, Agrárügyi 
és Környezetvédelmi 
Főosztály Erdészeti 
Osztály 

-- A módosítások közvetlen nem érintenek 
erdőterületeket. 
-- Az erdőket érintő jogszabályokra hívja fel a 
figyelmet. 
-- A település közigazgatási területén 
található erdőtervezett területek rendeltetés 
szerinti megosztásának állománya – és az 
erdészeti hatóság nyilvántartásában szereplő 
erdőterületek - letölthetők a megadott linkről. 
-- Felhívja a figyelmet arra, hogy erdőnek 
minősül az Adattárban erdőterületként, vagy 
szabad rendeltetésű erdőként nyilvántartott 
terület. 
-- Elektronikus dokumentációt kér. 
-- A további eljárásban részt kíván venni . 

--  

4. 
2021. 
08.02. 

Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Igazgatósága 

-- A 10. sz. módosítási terület jelenleg legelő 
művelési ágú fásosodó terület, melynek 
jelentős része természetközeli állapotban 
van. Nem derül ki a hasznosítás  
-- A többi módosítási terület védett területet 
nem érint, ezért eltérő véleményt nem ad. 
-- A további eljárásban részt kíván venni . 

-- Az ingatlan a joghatályos tervek 
szerint is beépítésre szánt KM 
mezőgazdasági üzemi építési övezet. 
Nem tervezett más célú hasznosítás. 
Csak az önkormányzati kötelezettségek 
változnak. Ha más hasznosítási cél 
felmerül, azt csak módosítási eljárás 
keretében lehetne realizálni. 
 

5. 
2021. 
08.05 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály, 
Földvédelmi és 
Földmérési Osztály 

-- Felhívja a figyelmet a 2007 évi CXXIX 
törvényre. 
-- A város közigazgatási területére megadja 
az átlagos és átlagosnál jobb minőségű 
területek kategóriáit. 
-- A belterületet érintő módosításokra nem 
tesz észrevételt. 
-- ad.10.: A belterületbe vonást nem 
támogatja. 
 
 
 
 
 
-- Elektronikus dokumentációt kér. 
-- A további eljárásban részt kíván venni . 

-- Figyelembe vettük. 
 
--  
 
 
 
 
-- Az ingatlan a joghatályos tervek 
szerint is beépítésre szánt KM 
mezőgazdasági üzemi építési övezet. 
Nem tervezett más célú hasznosítás. 
Csak az önkormányzati kötelezettségek 
változnak. Ha más hasznosítási cél 
felmerül, azt csak módosítási eljárás 
keretében lehetne realizálni. 
 
 

6. 
2021.  
07. 22. 

Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

-- Észrevételt nem tesz. 
-- Elektronikus dokumentációt kér. 
-- A további eljárásban részt kíván venni  

-- 

7. 
2021. 
07.23. 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

-- Felsorolja az Iparbiztonsági, a Polgári 
védelmi, a Tűzvédelmi, a Vízgazdálkodási, a 
Vízvédelmi követelményeket. 
-- A módosításokhoz észrevételt nem tesz. 
-- A további eljárásban részt kíván venni . 
-- Elektronikus dokumentációt kér. 

-- Figyelembe vettük. 
--  

8. 
2021. 
06.16 

Budapest Főváros 
Kormányhivatal Országos 
Közúti és Hajózási 
Főosztály Gyorsforgalmi 
Útügyi Osztály  

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 
-- A további eljárásban nem kíván részt 
venni . 

--  

9. 
2021. 
07.22 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzati 
Hivatal Területfejlesztési 
Iroda Megyei Főépítész 

-- Nem ellentétes az MTrT térségi övezeti 
előírásaival, ezért észrevételt nem tesz. 
-- Elektronikus dokumentációt kér. 
-- A további eljárásban részt kíván venni . 

-- . 

10. 
2021. 
07.27. 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási, 
Természetvédelmi 
Főosztály 

-- A módosítások a természetvédelmet 
nem érintik. Eltérő véleményt nem 
fogalmaz meg. 
-- Elektronikus dokumentációt kér. 
-- A további eljárásban részt kíván venni . 

--  
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11. 
2021. 
07.20. 

Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság Hivatala 

-- A vonatkozó jogszabályokra és a 
Magyar Mérnöki Kamara szakmai 
ajánlásaira hívja fel a figyelmet. 
-- papír vagy elektronikus dokumentációt 
kér. 
-- A további eljárásban részt kíván venni . 

-- Figyelembe vettük. 

12 
2021. 
07.27 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály, 
Közegészségügyi Osztály 

-- A módosításokhoz hozzájárul. 
-- Elektronikus dokumentációt kér. 
-- A további eljárásban részt kíván venni.  

--  
 

13. 
2021. 
07.21. 

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Légi 
navigációs és Repülési 
Hatósági Főosztály  

-- Hozzájárul a módosításokhoz. 
-- A további eljárásban nem kíván részt 
venni.  

--  

14. 
2021. 
06.21. 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

  

15. 
2021. 
08.05. 

Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 

-- 11. sz. módosítást kivéve a többi 
módosításhoz hozzájárul. 
-- A 11. sz. módosítás a 651/1 hrsz. 
ingatlanának megosztásánál hivatalos 
megkeresést kér.  
-- Minden módosításnál meg kell oldani a 
csapadékvíz megfelelő elvezetését.  
-- Az OTÉK 47.§ (8), (9) bekezdések 
előírásait be kell tartani. 
-- A további egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni.  

-- 
 
-- A módosítás visszavonásra került. 
 
 
-- A megvalósítás során megoldásra kerül. 
 
-- Betartottuk. 

16. 
2021. 
07.28. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály, 
Közegészségügyi Osztály 
1. 

-- Adatszolgáltatást ad: . 
- ásványi és gyógyvizes kutak helyére 

-- A további egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni. 

--  

17. 
2021. 
07.19. 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Rendőr –
Főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 

-- Észrevételt nem tesz.  
-- A további egyeztetési eljárásban nem 
kíván részt venni.  

--  

18. 
2021. 
07.27 

Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Győr-Moson-Sopron 
Megyei Igazgatósága 

-- Nem emel kifogást az alábbi kikötések 
mellett: 

- amennyiben a módosítások jelentős 
forgalomnövekedéssel járnak, úgy 
érintett útcsatlakozásokat felül kell 
vizsgálni. 
- a közlekedési csomópontok szükséges 
területét biztosítani kell. 
a többlet forgalom okozta zaj –
rezgésterhelés és légszennyezés 
növekedésért felelősséget nem vállal. 
- a 10. sz. módosításnál a 0354 hrsz. 
ingatlanfejlesztése esetén a 
Mosonmagyaróvár – Dunakiliti –Rajka 
összekötő út 0+572 szelvényéhez 
csatlakozó Háromvölgy utca meglévő 
közúti csomópont átépítése 
szükségessé válhat. 

-- Kéri, hogy az eljárás következ ő 
szakaszában keressék fel Társaságát, 
amennyiben érintettek a kezelésében 
lévő utak. 

-- Az észrevételeket a módosítások 
további tervezési szakaszában kell 
figyelembe venni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-- A belterületbe vonással a terven jelölt 
területfelhasználás nem változik. 
Amennyiben eltérő hasznosítást 
terveznének, arra csak egy új módosítás 
keretében kerülhet sor, és ennek 
keretében kell felülvizsgálni az úthálózatot 
és a közlekedési csomópontokat.  
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19. 
2021. 
07.22. 

Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 

-- Ágazati elhatározásokat nem fogalmaz 
meg. 
-- Adatszolgáltatást nem tartja indokoltnak. 
-- Mosonmagyaróvár állami célú 
légiközlekedéssel közvetlenül nem érintett. 
Közvetve érintett, ezért beépítésre szánt 
területen 100 m-nél, beépítésre nem szánt 
területen 50 m-nél magasabb építmények az 
állami célú légiközlekedést veszélyeztetik. 
-- A további egyeztetési eljárásban nem 
kíván részt venni.  

-- 
 

20. 
2021.0
8.19. 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési Mérésügyi 
és Fogyasztásvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 

-- ad 1-2: Kifogást nem emel. 
- új utak esetén az OTÉK –tól eltérő 
szabályozási szélességet nem javasol. 
- figyelembe kell venni az 19888 évi I. 
törvény 42/A§ (1) bekezdésében és az 
OTÉK 42.§-ában és 2. sz. mellékletében 
foglaltakat. 

-- ad 3: Kifogást nem emel. 
- két ingatlan összevonása esetén 
javasolja egy közúti kapcsolat 
megtartását a Steurer József utca felöl. 
- az építési hely kijelölésénél a 
kapubehajtó megfelelő kialakítást is 
figyelembe kell venni. 
- figyelembe kell venni az 19888 évi I. 
törvény 42/A§ (1) bekezdésében és az 
OTÉK 42.§-ában és 2. sz. mellékletében 
foglaltakat. 
- a parkolóhelyeket saját telken belül kell 
biztosítani. 

-- ad 4: Kifogást nem emel. 
- a parkolóhelyeket saját telken belül kell 
biztosítani. 

-- ad 5: Kifogást nem emel. 
- figyelembe kell venni az 19888 évi I. 
törvény 42/A§ (1) bekezdésében és az 
OTÉK 42.§-ában és 2. sz. mellékletében 
foglaltakat. 

-- ad 6: Kifogást nem emel. 
- a tervezett étterem bővítésénél 
figyelembe kell venni, hogy jelenleg 
sincs elég parkolóhely. Közterületen 
nem alakítható ki további parkolóhely. 
- figyelembe kell venni az 19888 évi I. 
törvény 42/A§ (1) bekezdésében és az 
OTÉK 42.§-ában és 2. sz. mellékletében 
foglaltakat. 
- a parkolóhelyeket saját telken belül kell 
biztosítani. 
- az építési hely kijelölésénél a 
kapubehajtó megfelelő kialakítást is 
figyelembe kell venni. 

-- ad 7: Kifogást nem emel. 
-- ad 8: Kifogást nem emel. 

- nem derül ki, hogy a tervezett magánút 
közforgalom elöl elzárt, vagy nem elzárt. 
- a közforgalom elöl elzárt magánutaknál 
min 10 m útterületet kell biztosítani. 
- a közforgalom elöl nem elzárt 
magánutaknál min 12 m útterülethez 
ragaszkodik. 
- az építési hely kijelölésénél a 
kapubehajtó megfelelő kialakítást is 
figyelembe kell venni. 
- figyelembe kell venni az 19888 évi I. 
törvény 42/A§ (1) bekezdésében és az 
OTÉK 42.§-ában és 2. sz. mellékletében 
foglaltakat. 
- a parkolóhelyeket saját telken belül kell 

-- A lakóutcák esetében a módosítás 16 m 
szabályozási szélességet javasol. 
 
 
 
 
 
- A Steurer József utca felöl lesz a közúti 
kapcsolat. 
 
 
- Figyelembe vettük. 
 
 
- Ez szerepel a helyi építési előírások 
között. 
 
 
- Ez szerepel a helyi építési előírások 
között. 
 
- Ez szerepel a helyi építési előírások 
között. 
-- Kimarad a jelenlegi módosítási 
eljárásból. 
. 
 
 
 
- Saját telken kell a szükséges parkolókat 
kialakítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
- Közforgalom elöl elzárt  utat javaslunk. 
 
 
- Közforgalom elöl elzárt 10 m széles 
magánútként javasoljuk az út területet 
biztosítani. 
 
- Figyelembe vettük. 
 
 
- Figyelembe vettük. 
 
 
 
- Ez szerepel a helyi építési előírások 
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biztosítani. 
- közforgalom számára nyitott 
közlekedési létesítmények csak a 
közlekedési hatóság engedélyével 
valósíthatók meg. 

-- ad 9: Kifogást nem emel. 
- a zöldfelületen található közművek ne 
kerüljenek magánterületre. 

-- ad 10: Kifogást nem emel. 
- vizsgálni szükséges, hogy a tervezett 
utak hol csatlakoznak a meglévő 
utakhoz. 
- új utaknál a szabályozási szélesség 
OTÉK szerinti legyen. 
- figyelembe kell venni az 19888 évi I. 
törvény 42/A§ (1) bekezdésében és az 
OTÉK 42.§-ában és 2. sz. mellékletében 
foglaltakat. 

-- ad 11: Nem támogatja. 
-- ad 12: Nem kifogásolja. 

- figyelembe kell venni az 19888 évi I. 
törvény 42/A§ (1) bekezdésében és az 
OTÉK 42.§-ában és 2. sz. mellékletében 
foglaltakat. 
- közforgalom számára nyitott 
közlekedési létesítmények csak a 
közlekedési hatóság engedélyével 
valósíthatók meg. 

-- ad 13: Kifogást nem emel. 
- vizsgálni kell, hogy mekkora forgalom 
várható a tervezett úton. és hogyan 
csatlakozik a meglévő úthálózathoz. 
- az OTÉK szerinti szabályozási 
szélességet biztosítani kell. 
- közforgalom számára nyitott 
közlekedési létesítmények csak a 
közlekedési hatóság engedélyével 
valósíthatók meg. 

-- ad 14/1-2, 4, 6: Nem kifogásolja. 
-- ad 14/3: Tisztázni kell, hogy a magánutak 

közforgalom elöl elzártak vagy sem. A 
nem elzártak esetén az OTÉK szerinti 
útterülete biztosítani kell. Az elzártak 
esetén min. 10 m területet kell 
biztosítani. 

 
-- ad 14/5Támogatja a lakóutcák 12 m-ről 16 

m-re való növelését. 
 
 
 
-- A további egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni. 
-- Elektronikus dokumentációt kér 

között. 
 
 
 
 
 
- Nem kerülnek magánterületre a 
közművek. 

-- Az ingatlan a joghatályos tervek 
szerint is beépítésre szánt KM 
mezőgazdasági üzemi építési övezet. 
Nem tervezett más célú hasznosítás. 
Csak az önkormányzati kötelezettségek 
változnak. Ha más hasznosítási cél 
felmerül, azt csak módosítási eljárás 
keretében lehetne realizálni. 
 
 
-- A módosítás visszavonásra került. 
 
- Figyelembe vettük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 20 m szabályozási szélességet 
javaslunk. 
 
- 20 m szabályozási szélesség elegendők. 
Ezt a közlekedési fejezetben útminta-
keresztszelvénnyel is igazoljuk. 
 
 
 
--  
-- A közforgalom elöl elzárt, egy telket 
megközelítő magánút szélességét min. 4 
m-ben, több telket megközelítő 
közforgalom elöl elzárt magán út 
szélességét 10 m-ben, a közforgalom 
elöl el nem zárt magánút szélességét 12 
m-ben javasoljuk szabályozni.  
-- Egyoldalas beépítésű lakóutcát 
továbbra is min. 12 m-ben javasoljuk 
szabályozni. Kétoldali beépítésű 
lakóutca szabályozási szélességét 
viszont javasoljuk 16 m-re növelni.  
 

Ö  ÖNKORMÁNYZATOK 
1. 

2021.  
08.22. 

Bezenye Község 
Önkormányzata 

-- Kifogást nem emel. 
-- A további egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni. 
-- Elektronikus dokumentációt kér. 

--  

2. 
 

Halászi Község 
Önkormányzata 

  

3. 
2021. 
08.09 

Feketeerdő Község 
Önkormányzata 

-- Az eljárás további szakaszában nem 
kíván részt venni 

-- 

4. 
2021. 
08.19. 

Károlyháza Község 
Önkormányzata 

-- Észrevételt nem tesz. 
-- A további egyeztetési eljárásban nem 
kíván részt venni.  

--  
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5. 
2021. 
08.09. 

Kimle Község 
Önkormányzata 

-- Észrevételt nem tesz. 
-- A további egyeztetési eljárásban nem 
kíván részt venni.  

--  

6. 
 

Máriakálnok Község 
Önkormányzata 

  

7. 
2021. 
08.27 

Mosonszolnok Község 
Önkormányzata 

-- Kifogást nem emel. 
-- A további egyeztetési eljárásban nem 
kíván részt venni.  

-- 

8. 
2021. 
08.22. 

Level Község 
Önkormányzata 

-- Kifogást nem emel. 
-- A további egyeztetési eljárásban nem 
kíván részt venni. 

--  

9.  
 

Újrónafő Község 
Önkormányzata 

 --  

10. 
 

Mosonudvar Község 
Önkormányzata 

 

--  

P PARTNEREK 
1. Mosonmagyaróvári 

Környezetvédő Egyesület 
  

2. Mosonmagyaróvári 
Városvédő Egyesület 

  

3.  Mosonmagyaróvári Civil 
Szövetség 

  

4. Mosoni Polgári Kőr   
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4. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár településrendezés i tervek 2021/2. évi módosítására érkezett 
előzetes államigazgatási vélemények részletezése 

1. 
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3. 
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4. 

 
  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    214                                                            2022       VÁTERV95 
 

5. 
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Az aláfestéssel megjelölt szervezetek adtak véleményt. 

 

sorsz. szervezet megnevezése a vélemény összefoglalása a városi főépítészi és tervezői válasz 

A  ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEZETEK, SZOLGÁLTATÓK 
1. 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 
Állami Főépítész 

-- ad.1.: Kifogást nem emel, támogatja a 7,5 
m épületmagasságot -- ad. 2.:  

--ad. 2.: Kifogást nem emel. 
-- ad. 3.: Kifogást nem emel, támogatja a 6,5 

m épületmagasságot. -- ad. 4.: Nem 
támogatja. 

-- ad. 4.: Jelen formájában támogatja. 
-- ad. 6.: Nem emel kifogást. 7,5 m 

épületmagasság legyen. Javsolja 
építési hely kijelölését. 

 
 
 
 
 
-- ad. 7.: Nem kifogásoja. 
-- ad. 8.: Az indoklás alapján elfogadja. 
-- ad. 9.: Az indoklás alapján elfogadja. 
-- ad. 10.: Az indoklás alapján elfogadja. 

Maradjon a KM övezet. 
-- ad. 12.: Az indoklás alapján elfogadja. 
-- ad. 13.: Az indoklás alapján elfogadja. 
-- ad. 14.1.: Az indoklás alapján elfogadja. 
-- ad. 14.2.: Az indoklás alapján elfogadja. 
-- ad. 14.3.: Magánutak lehetőség szerint ne 

létesüljenek, ha igen javasolja a 
előzőek szerinti szigorításokat.  

-- ad. 14.4.: Támogatja a szigorításokat. 
-- ad. 14.5.: Támogatja a szogorításokat. 
-- ad. 14.6.: Támogatja, de kéri az előírások 

áthelyezést a TKR-be. 
-- ad 15.. Támogatja. 
-- A terveket vektoros formában létrehozott 
pdf-ben kéri, mely rajzi formátumban is 
lehetővé teszi a keresés használatát. 
-- 1 db összedolgozott egységes szabályozási 
terv is készüljön. 
-- Javasolja a változtatási tilalom lap hatályos 
kívül való helyzését, mert az külön rendelet 
hagyja jóvá. 
-- Tájékoztat a további eljárási teendőkről. 

--   
 
-- 
 
 
 
-- 
-- A 7,5 m magasságot elfogadjuk. Az 
építési helyet kijelöljük, úgy, hogy a 
szomszédos, családiházas beépítésű 
teleketől nagyobb oldalkertek 
maradjanak el. Az előkert kialakult, a 
meglévő éteremmel való össezkötést 
biztosítani kell, miként az építési hellyel 
az 50% bepíthetőséget is. 
 

--  
-- 
-- 
-- 
 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
 

-- 
--  
-- 
 
-- 
-- A terveket vektoros formában is 
átadjuk. 
 
-- Készülni fog. 
 
-- 

2. 
 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, Hatósági 
Főosztály Bányászati 
Osztály 

-- Hatáskörébe tartozó erdekeket a 
módosításik nem érintenek. 

--  

3. 
 

Vas Megyei 
Kormányhivatal, Agrárügyi 
és Környezetvédelmi 
Főosztály Erdészeti 
Osztály 

-- A módosítások közvetlen nem érintenek 
erdőterületeket. 
-- A módosításokat nem kifogásolja. 

--  

4. 
 

Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Igazgatósága 

-- A 10. sz. módosítási terület jelenleg legelő 
művelési ágú fásosodó terület, melynek 
jelentős része természetközeli állapotban 
van. Ezért a gyepborította részen nem 
támogatja a beépítést. A jelenlegi övezeti 
besorolást javasolja. A belterületbevonást 
nem tatja indolkoltnak. 

-- A módosítás csak a tervezett 
belterület kijelölésére vonatkozik. A 
jelenlegi öveti besorolás változatlan 
marad. A tényleges belterületbe 
vonáskor tehetnek még észervételt. A 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási, 
Természetvédelmi Főosztálya a 
belterületbe vonást nem ellenezte, csak 

5. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár településrendezési  tervek 2021/2. évi módosítás egyezetési 
dokumentációjára érkezett vélemények táblázatos öss zefoglalása . 
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a gyep fenntartését emelte ki. Az állami 
főépítész és a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály, Földvédelmi és Földmérési 
Osztálya tudomásul vette a belterületbe 
vonást. 

5. 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály, 
Földvédelmi és 
Földmérési Osztály 

-- A belterületet érintő módosításokra nem 
tesz észrevételt. 
-- ad.10.: A belterületbe vonást tudomásul 
veszi. 

--  

6. 
 

Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

-- Észrevételt nem tesz. 
 

--  

7. 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

   

8. 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatal Országos 
Közúti és Hajózási 
Főosztály Gyorsforgalmi 
Útügyi Osztály  

-- Korábbi véleményt fenntartja. --  

9. 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzati 
Hivatal Területfejlesztési 
Iroda Megyei Főépítész 

-- Észrevételt nem tesz, kifogást nem emel. -- . 

10. 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási, 
Természetvédelmi 
Főosztály 

-- A módosítások a természetvédelmet 
nem érintik. Eltérő véleményt nem 
fogalmaz meg. 
-- A 10 sz. módosítási terület művelési 
ága legelő. A belterületbevonást nem 
ellenzi, de a gyep megőrzééstbkiemelten 
fontosnak tartja. 
-- Zajvédelmi, levegőtisztaság védelmi, 
hulladékgazdálkodási észrevételt nem 
tesz. 

--  
 

11. 
 

Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság Hivatala 

-- Hatáskörébe tartozó érdeket nem 
sértenek a módosítások. 

--  

12 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály, 
Közegészségügyi Osztály 

-- Felhívja a vonatkozó jogszabályokra a 
figyelmet. 

-- 

13. 
 

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Légi 
navigációs és Repülési 
Hatósági Főosztály  

  

14. 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

-- ad. 1-2. sz módosítások: Nem emel 
kifogást. 
-- ad. 3. sz módosítás: Műemléki értéket és 
történeti telekszerkezetet nem érint, de védett 
régészeti lelőhelyre esik. Nem emel kifogást. 
-- ad. 4, 6-10, 12-15.: sz módosítások: Nem 
emel kifogást. 
-- Felhívja a figyelmet a régészeti 
lelőhelyekkel kapcsolatos jogszabályokra. 

--  

15. 
 

Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 

-- Kifogást nem emel. -- 
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16. 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály, 
Közegészségügyi Osztály 
1. 

   

17. 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Rendőr –
Főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 

-- Kifogást nem emel, észrevételt nem tesz.  
 

--  

18. 
 

Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Győr-Moson-Sopron 
Megyei Igazgatósága 

  

19. 
 

Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 

  

20. 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési Mérésügyi 
és Fogyasztásvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 

-- ad 1.: Kifogást nem emel. A 14 m 
szabályozási szélességet elfogadja. A 
beláthatóság miatt a szabályozái vonlakat le 
kell sarkítani. 
-- ad 2.: Kifogást nem emel. 
-- ad 3.: Kifogást nem emel. 

- két ingatlan összevonása esetén 
javasolja egy közúti kapcsolat 
megtartását a Steurer József utca felöl. 
- az építési hely kijelölésénél a 
kapubehajtó megfelelő kialakítást is 
figyelembe kell venni. 

-- ad 4: Kifogást nem emel. 
-- ad 5: Kifogást nem emel. 

- figyelembe kell venni , hogy jelenleg 
sincs elég parkolóhely, és a 
közterülteken sem leh kialakítani. 

-- ad 6: Kifogást nem emel. 
-- ad 7: Kifogást nem emel. Közforgalaom elöl 
el nem zárt magút esetén a 12 m-el ért egyet. 
A közforgalom elöl elzár magánút esetén a 
6,5 m-t elfogadja, de javasolja a 
teherforgalom esetén a 10 m-t. 
-- ad 8: Kifogást nem emel. Úgy kell a 
telekhatárt kialakítani, hogy a zöldfelületen 
található közművek ne kerüljenek 
magánterületre. 
-- ad 9: Kifogást nem emel. 
-- ad 10: Kifogást nem emel. A 16,0 és 24,0 m 
szabályozási szélességeket elfogadja. 
-- ad 11: Kifogást nem emel. 22,0 m 

szabályozási szélességet elfogadja. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az 
ideiglenes út szilárd burkolattal csak a 
közlekedési hatóság engedélyével 
valósítható meg. Vizsgálni szükséges az 
útcsatlakozásokat, és azt, hogy mekkora 
forgalom várható. 

-- ad 12: Kifogást nem emel. A lakóutcák 14,0 
és 16,0 m szabályozási szélességét 
elfogadja. A közforgalom elöl el nem zárt 
magánútnál a 12,0 támogatja. Az elzárt 
magánutak esetén a 4,0 m-t elfogadja, ha 
max. 2 lakást közelit meg, de ha többet, úgy a 
6,5 m-t nem tartja eláégségesnek, javasdolja 
a 10,0 m-t. 
-- ad 13: Kifogást nem emel. 

--  
 
 
 
-- 
-- 
 
 
 
 
 
 
-- 
-- 
 
 
 
-- 
-- A javaslatot elfogadjuk. 
 
 
 
 
--  
 
 
 
-- 
-- 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 

Ö  ÖNKORMÁNYZATOK 
1. 
. 

Bezenye Község 
Önkormányzata 
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2. 
 

Halászi Község 
Önkormányzata 

  

3. 
 

Feketeerdő Község 
Önkormányzata 

  

4. 
 

Károlyháza Község 
Önkormányzata 

   

5. 
 

Kimle Község 
Önkormányzata 

.  

6. 
 

Máriakálnok Község 
Önkormányzata 

  

7. 
 

Mosonszolnok Község 
Önkormányzata 

  

8. 
 

Level Község 
Önkormányzata 

  

9.  
 

Újrónafő Község 
Önkormányzata 

  

10. 
 

Mosonudvar Község 
Önkormányzata 

 

 

P PARTNEREK 
1. Mosonmagyaróvári 

Környezetvédő Egyesület 
  

2. Mosonmagyaróvári 
Városvédő Egyesület 

  

3.  Mosonmagyaróvári Civil 
Szövetség 

  

4. Mosoni Polgári Kőr   
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1. 

 

  

6. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár településrendezési  tervek 2021/2. évi módosítás egyezetési 
dokumentációjára érkezett vélemények részletezése . 
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2. 
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3. 
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6. 

 
 
 



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    268                                                            2022       VÁTERV95 
 

7. 

 
  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    269                                                            2022       VÁTERV95 
 

8. 

 
  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    270                                                            2022       VÁTERV95 
 

9. 

 
  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    271                                                            2022       VÁTERV95 
 

10. 
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7. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár településrendezési  tervek 2021/2. évi módosítás egyezetési 
dokumentációjára érkezett vélemények jóváhagyása . 
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8. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár településrendezési  tervek 2021/2. évi módosítás partnerségi 
egyezetési feljegyzés jóváhagyása . 
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9. sz. melléklet: Egyeztet ő tárgyalás jegyz őkönyve . 
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10. sz. melléklet: Állami f őépítész záró-véleménye  
 

 
  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    293                                                            2022       VÁTERV95 
 

 

 
  



MOSONMAGYARÓVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 2021/2 ÉVI MÓDOSÍTÁSA teljes eljárás 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                    294                                                            2022       VÁTERV95 
 

 

 


