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TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE 

 
 

1., Halászi út - Kiserdő út összekötése, gyűjtőút nyomvonal kijelölése 
 

A következő évek tervezett legnagyobb közleke-
dési beruházása a Halászi út összekötése a Kis-
erdő úttal. Elsődleges célja a magyaróvári 
belváros tehermentesítése, a meglévő és az újabb 
lakóparkok forgalmának elvezetése a városköz-
pont irányába. Az út emellett megoldja az Itató 
melletti területek feltárást, elvezeti a forgalmat a 
Strand utcából is. A még beépítetlen területek 
feltárja, növelve azok fejlesztési esélyeit. Az út új 
nyomvonalon halad a kétsávos Lajta hídtól a 
Halászi útig, nem érinti a már beépített terüle-
teket. Az út hossza kb. 1,5 km. A Halászi úti 
csomópontban körforgalom fog kiépülni az új 
lakóparkok fejlesztőjének finanszírozása mellett. 
A tervezett út felső szakaszát kell új nyomvonalra 
helyezni, a jelenlegi szabályozás szerinti, de 
feleslegessé váló szakaszokat törölni kell.  
Az elkerülő út nyomvonala nem érintett, annak 
kiépítése továbbra is távlati cél. Beépítésre szánt 
terület kijelölése nem történik. Az új nyomvonal 
zömében gyenge minőségű (Sz4) szántókat érint. 

 
2., A tehermentesítő út déli szakaszán történt közlekedési terület módosítások átvezetése 
 
A tehermentesítő út 1. számú főút – 86. számú főút közötti szakasza nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházásként, a NIF égisze alatt valósul meg. A nyomvonalat (Kenyérgyári út 
– Ipari park K1 feltáró út) a szabályozási terv tartalmazza. Mivel ez a szakasz lesz a 86. számú főút 
nyomvonala, a csomópontokban három körforgalmat is beterveztek. Ez eltér a szabályozási tervtől. 
A körforgalmak miatt a szükséges telekalakításokat már elvégezték. A kiemelt beruházásokra 
vonatkozó jogszabályok alapján a telekalakításoknál nem kellett figyelemmel lenni a szabályozási 
tervre. Az önkormányzatnak viszont feladata, hogy az összhangot utólag megteremtse. Emiatt 
szükséges három helyen is a közlekedési terület módosítása. (A már bejegyzett telekalakításokat az 
E-közmű térkép tartalmazza.) Az ábrák a hatályos szabályozást illetve kék színnel az új közlekedési 
területeket mutatják be. 
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3., Cseresznyés utca - Huszár Gál utca összekötés nyomvonalának korrekciója 
 
A Cseresznyés utca Bartók Béla úti kereszteződése és a Huszár Gál utca között szakasza gyűjtő-
útként szerepel a szabályozási tervben. A kiépített út viszont ettől eltérő nyomvonalon fut. 
 

 
Az utat nem kívánjuk új nyomvonalra helyezni, ezzel a csomópont átalakításakor (a piarista iskola 
okán készült úttervek) sem számoltak az tervezők. Az útszakasz déli oldalán egy önkormányzati 
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tulajdonú, LK kisvárosi lakó építési övezetbe sorolt területrész található. A szabályozási terv szerint 
az út és a kerékpárút érinti a telket, így az nem alakítható ki. A szabályozási tervben a gyűjtőút 
nyomvonalát korrigálni kell. A LK kisvárosi lakó építési övezet az út egyik oldalán annyival 
növekszik, mint a másik oldalán csökken, de ez így is beépítésre szánt terület kijelölésével jár. 
 
4., Gyöngyös lakópark II. ütem, gyalogutak törlése 

 
Az újonnan kialakított lakópark szabályozási tervébe több okból 6 m széles közlekedési területek, 
gyalogutak is kerültek. Ezeknek forgalmi szerepe nincs, a határos ingatlanok megközelítése a lakó 
utakról biztosított. A beruházó kérelmezte a jelölt útszakaszok törését. Az utak területe a határos 
ingatlanokkal azonos lakó építési övezetbe kerülnek, hogy azokkal összevonhatók legyenek (önálló 
építési telekként nem alakíthatók ki). A módosítás beépítésre szánt terület kijelölésével jár. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5., Határőrút közlekedési területének (5095) korrekciója 
 
A Határőr út 7. alatti (helyrajzi szám: 5091/1) épület az egyetlen olyan az egész egykori tiszti 
lakótelepen, mely nem úszótelken áll, hanem saját ingatlannal bír, méghozzá 4135 m2 területtel. 
Az ingatlan nincs bekerítve, a lakók csak egy részét használják, a többi közterület jelleggel létezik. 
Az 5091/2 helyrajzi számú ingatlant viszont körülveszi, annak nincs közterület kapcsolata. Emiatt 
nem minősül építési teleknek, a rajta álló épület nem 
bővíthető. 
A hatályos szabályozási terv az épület és az út közötti 
telekrészt javasolja az ingatlanhoz csatolni az 
útkapcsolat biztosítására. Az ingatlan tulajdonosa 
kérelmezte ennek módosítását. Az épület előtt ugyanis 
járda, az alatt számos közmű fut, mely így az ő telkére 
kerülne. A járda és a közművek a további szakaszon az 
5901/1 helyrajzi számú ingatlanra esnek. A közterület 
használat ténylegesen kialakult, a telekhatárt indokolt 
ehhez igazítani. A közlekedési terület új határát az 
épület utcai homlokzatának vonalában, majd a járda 
mentén kell meghúzni. A területet az 5091/1 helyrajzi 
számú ingatlanból kell elvenni, de ez annak 
használatában érdemi változást nem okoz. 
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6., Mofém telepen garázsok és parkolók kialakítása 
 
A város 1960-as, 1970-es években kialakított lakótelepein egyre nagyobb gondot okoz a gépjár-
művek elhelyezése. Akkoriban a lakásokhoz nem, vagy csak azok kb. negyedéhez készültek 
garázsok az épületekben. A további parkolás az utak mentén volt megoldva. A gépjármű 
állomány jelentős növekedése és az ezzel járó problémák a Mofém telepen is jelentkeznek. Az 
utak telítettek, jobb híján a zöldparkok egy részét teszik tönkre a parkolással. A négyszintes 
társasházak úszótelken állnak, így nincs lehetőség telken belüli parkolásra vagy garázsok 
építésére. Ezt mindenképp közterület igénybevételével kell megoldani. A terület képviselője 
kezdeményezte a szabályozási terv módosítását önkormányzati terület érintően. A beruházást a 
Movinnov Kft. végezheti el területfejlesztéssel, vagy a felépített garázsok értékesítésével. 
A Szekeres Richárd utca menti található ZP zöldpark besorolású, mintegy 4.000 m2-es terület 
felhasználása lehet a megoldás. 
 

 
A zöldpark jelentős része jelenleg is közlekedési terület, innen közelíthető meg a határos garázs-
sor. A terület részben spontán fásult, ezek egy része is megtartható. A területen egy további 
garázssor építése és parkolók kialakítása tervezett. Ehhez a területet beépítésre szánt területbe 
kell sorolni. Beépítésre nem szánt (különleges) területen legfeljebb 10 % beépíthetőség jelölhető 
ki. A területet a szomszédos ingatlanokkal azonosan LK kisvárosi lakó építési övezetbe, de 
inkább különleges, közlekedési célú építmény elhelyezésére szolgáló építési övezetbe kell 
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sorolni. Meg kell határozni a beépítési paramétereket, ki kell kötni garázsok kizárólagos építését, 
ki kell jelölni az építési helyet és a zöldfelületeket. A kieső zöldfelületet (biológiai aktivitás-
értéket) a város közigazgatási területén belül kell pótolni. 
 
7., Gyöngyös telep beépítési paraméterek módosítása 
 
A Várallyai utca – Sólyom utca menti tömb eltérő beépítési paramétereket tartalmaz. A 
Gyöngyös lakóparkban eredendően egyforma volt a lakótelkek szabályozása: 25 % beépíthető 
terület és 6,50 m épületmagasság. A terület ennek 
megfelelően beépült zömében földszintes családi 
házakkal. Az érintett tömb saroktelkén és a 
mellette lévő asztalosműhely telkén korábban ezt 
már módosítottuk (30 % beépíthető terület és 4,50 
m épületmagasság). A tömb egy tulajdonosa két 
éve kérelmezte a saját telkén ugyanezen paramé-
tereket. Akkor ezt elutasítottuk azzal, hogy az 
egész tömbre célszerű szabályozást módosítani. 
Most a kérelmet valamennyi ingatlantulajdonos 
aláírásával nyújtották be. A tömb egészére a szabá-
lyozás módosítható azzal, hogy a beépíthető terület 
növelése 25 %-ról 30 %-ra csak az épületmagasság 
(6,50 m helyett 4,50 m) csökkentésével együtt 
támogatható. 
 
8., Móricz Zsigmond utca menti lakótömb módosítása 
 
A Kapucinus utca – Móricz Zsigmond utca menti tömböt érintően két kérelem is érkezett. 
Az egyik a 340 helyrajzi számú saroktelket érinti, melyen egy leromlott állagú épület áll. E 
helyett (várhatóan a 341 helyrajzi számú ingatlanon álló helyi védett épület bevonásával és 
felújításával is) új épületet (lakóházat) kívánnak építeni. A zártsorú saroktelken 60 % beépítés is 
megengedett, ez szükséges is egy L alakú épület építéséhez. A megfelelő számú parkoló és az 
előírt zöldfelület biztosítására megvásárolnák a 360 helyrajzi számú, üres ingatlant. Az 
összevonás akadálya az eltérő övezeti besorolás. 
Az ingatlan közúti megközelítése a Kapucinus utcáról nem biztosítható, csak a Móricz Zsigmond 
utcáról. Ez az érintett szakaszon 3 m széles. Az egész tömb feltárása ezen keresztül történik. A 
kérelmező felajánlotta, hogy a telkéből 3 m széles sávot átad az önkormányzatnak közterület 
bővítés céljára. Ezzel megoldódik a megközelítés és a közművek elhelyezése (a villany légkábel 
föld alá vihető). A szabályozás módosítása 
során a 360 helyrajzi számú ingatlan LK 
kisvárosi lakó építési övezetbe kell sorolni a 
szomszédos telkekkel azonos beépítési 
paraméterekkel. A közlekedési terület 
szélesítését szabályozási vonallal kell jelölni. 
A másik kérelem a 337 helyrajzi számú 
ingatlant érinti. Az itt álló épület jelenleg sem 
felel meg a szabályozási előírásoknak, az 
előírt 3,25 m oldalkert egyik oldalról sincs 
meg. Az épület felújítása, átalakítása emiatt 
nem oldható meg. Kérelmezték oldalhatáros 
beépítés kijelölését és 4 m oldalkert meghatá-
rozását. Ennek szabályozási akadálya nincs. 
Megvizsgálandó a szomszédos telek is, ahol 
ugyanez a probléma. 
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                Móricz Zsigmond utca eleje                    Móricz Zs. u. 6. alatti lakóház 
 
 
9., Gyári út 72. beépítési paraméterek módosítása 
 
A Gyári út mellett LKE kertvárosi lakó építési övezetben a beépíthető terület 25 %, a 
megengedett épületmagasság 4,5 m. A 4058 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa kérelmezte az 
épületmagasság emelését 6,50 m-re. Az épület jelenleg sem felel meg az előírásoknak, a tervezett 
átalakítást és bővítést pedig lehetetlenné teszik. Az utca jellemzően földszintes épületekkel 
beépített, de több (zömében oromfalas) épület sem felel meg az épületmagassági számításoknak. 
Megvizsgálandó egy telken, vagy a tömb egy részén az épületmagasság emelése. Az érintett 
telken az oldalkertet is szabályozni kell, mivel oldalhatáros beépítésnél az megegyezik az épület-
magasság mértékévek, azaz 6,50 m lenne. Ez jelenleg 4,50 m, melyet építési hely jelölésével 
lehet orvosolni. 
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I N D O K O L Á S 

a  
beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatos 69/2022. (IV.27.) Kt. határozathoz 

 
 

1.,  Garázsok építésére alkalmas építési övezet kijelölése 
 
A város 1960-as, 1970-es években kialakított lakótelepein egyre nagyobb gondot okoz a 
gépjárművek elhelyezése. Akkoriban a lakásokhoz nem, vagy csak azok kb. negyedéhez készültek 
garázsok az épületekben. A további parkolás az utak mentén volt megoldva. A gépjármű állomány 
jelentős növekedése és az ezzel járó problémák a Városközpont után az egyre inkább felértékelődő 
Mofém telepen is jelentkeznek. Az utak telítettek, jobb híján a zöldparkok egy részét teszik tönkre a 
parkolással. A négyszintes társasházak úszótelken állnak, így nincs lehetőség telken belüli 
parkolásra vagy garázsok építésére. Ezt mindenképp közterület igény-bevételével kell megoldani. A 
Szekeres Richárd utca menti található ZP zöldpark besorolású, mintegy 4.000 m2-es terület 
felhasználása lehet a megoldás. A kieső zöldfelület a közigazgatási területen belül pótolható (pl. a 
0334/3 helyrajzi számú EG gazdasági erdő területének növelésével a kijelölt közlekedési terület 
rovására). 
Ehhez a területet beépítésre szánt területbe kell sorolni. Beépítésre nem szánt (különleges) területen 
legfeljebb 10 % beépíthetőség jelölhető ki, ami nem elegendő erre a funkcióra. Új, kizárólag 
garázsok elhelyezésére szolgáló, különleges rendeltetésű építési övezetet kell a helyi építési 
szabályzatba beépíteni, meghatározva a beépítési módot, paramétereket, a zöldfelületet, stb. 
Ez az új építési övezet alkalmazható a későbbiekben a Városközpontban és az Ipartelepen is. 
A tervezett területfelhasználásra a város közigazgatási területén nincs megfelelő terület. 
 
2., Cseresznyés utca - Huszár Gál utca összekötés nyomvonalának korrekciója 
 
A Cseresznyés utca Bartók Béla úti kereszteződése és a Huszár Gál utca között szakasza gyűjtő-
útként szerepel a szabályozási tervben. A kiépített út viszont ettől eltérő nyomvonalon fut. 
Az utat nem kívánjuk új nyomvonalra helyezni, ezzel a csomópont átalakításakor sem számoltak az 
tervezők. Az útszakasz déli oldalán egy önkormányzati tulajdonú, LK kisvárosi lakó építési 
övezetbe sorolt területrész található. A szabályozási terv szerint az út és a kerékpárút érinti a telket, 
így az sem alakítható ki. A szabályozási tervben a gyűjtőút nyomvonalát korrigálni kell. A LK 
kisvárosi lakó építési övezet az út egyik oldalán annyival növekszik, mint a másik oldalán csökken. 
Ez részben beépítésre szánt terület kijelölésével jár, de a területi mérleg nem növekszik, új építési 
telek nem alakul ki. 

 
3., Gyöngyös lakópark II. ütem, gyalogutak törlése 

 
Az újonnan kialakított lakópark szabályozási tervébe több okból 6 m széles közlekedési területek, 
gyalogutak is kerültek. Ezeknek forgalmi szerepe nincs, a határos ingatlanok megközelítése a lakó 
utakról biztosított. Az utak területe a határos ingatlanokkal azonos lakó építési övezetbe kerülnek, 
hogy azokkal összevonhatók legyenek. A módosítás beépítésre szánt terület kijelölésével jár, de 
önálló lakóingatlanok nem alakulnak ki. A korrekcióval járó kijelölésre csak az adott területen van 
megfelelő terület. 

 


