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Bevezető 

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt városok számára a 

TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum.  

A TVP az alábbi 9 táblázatból áll: 

1. FVS stratégiai célmátrix 

2. FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések 

3. FVS-TOP Plusz kapcsolat 

4. Projekttábla - 1. prioritási tengely 

5. Projekttábla - 2. prioritási tengely 

6. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 

7. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 

8. Ütemezés 

9. Összesített indikátorvállalások 

0. Verziókövetés 

A TVP első, IH általi elfogadást követő változásokat ismerteti, milyen okból és milyen jellegű változások 

történtek az előző elfogadott verzióhoz képest, ezek a módosítások milyen okokra vezethetők vissza. 

1. Stratégiai beágyazottság 

A fenntartható városfejlesztési stratégia fejlesztéseinek a célrendszeren kell alapulnia, az abban meg-
fogalmazott célok megvalósulását kell szolgálnia.  

1.1 Jövőkép 
A 2015-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepció a város térségi szerepére, az ellátandó közfunk-

cióira és szolgáltatásaira vonatkozóan az alábbi jövőképet fogalmazza meg: 

2030-ra Mosonmagyaróváron a fejlett, környezetkímélő ipari vállalkozások, illetve a természeti és 

épített örökségre épülő egészségmegőrző turizmus megerősödésével a lakosság életminőségét meg-

határozó közlekedési, környezeti és lakhatási állapot is javul, ennek köszönhetően a város népessé-

gének dinamikus növekedése mellett a helyi társadalom szerkezete kedvező irányban mozdul el, 

kohéziója erősödik. 

2030-ra Mosonmagyaróvár a térségi szerepkörét tovább erősítve jelenlegi vonzáskörzetét, település-

hálózati szerepét megtartva a környező településekkel erősebb kapcsolatot alakít ki. A szoros együtt-

működés kiterjed a turizmus, a munkaerő- és szakképzési politika, a településüzemeltetés, az oktatás 

és a szociális ellátás és a digitalizáció területére is.  

A város országos, illetve regionális szerepkörét a felsőfokú agrárképzésben tarthatja meg, és a Sziget-

köz kiváló adottságai révén a turisztikában tehet szert nagyobb térségre kiterjedő vonzásra. Megyei 

funkciói közül a több lábon álló ipar, a kórház és az erős középfokú oktatási szerepkör említhető meg. 

Közlekedési centrum szerepe teszi lehetővé, hogy Mosonmagyaróvár a várostérségében a szolgáltatá-

sok, igazgatási funkciók, szociális ellátás központja legyen. 
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A társadalmi jövőkép szerint a város népességének dinamikus növekedése folytatódik, köszönhetően 

Mosonmagyaróvár térségi foglalkoztatásban betöltött szerepkörének. A megnövekedett lakosságszá-

mot a lakásállománynak minőségben és mennyiségben is ki kell tudnia szolgálni. Ehhez a piaci mellett 

az önkormányzati bérlakás-állomány átalakítása, korszerűsítése is szükséges, hogy az önálló életet 

kezdő helyi fiatalok és a beköltözők is megtalálják a színvonalban számukra megfelelő lakhatási módot. 

A szociális bérlakás-rendszer és a szociális intézmények fejlesztése révén a lakhatásukban, megélheté-

sükben veszélyeztetett családok segítséget kapnak, a városban nem jelenik meg szegregátum. A lokál-

patriotizmus az egyedi városi és városrészi arculatnak, valamint a civil tevékenységek elterjedésének 

köszönhetően növekszik, ennek társadalmi összetartozást erősítő pozitív hatásai érezhetővé válnak. 

Gazdaság tekintetében a korszerű iparágaknak (zöld ipar, élettudományok) köszönhetően magas tu-

dásszintet igénylő és ennek megfelelő jövedelmet biztosító munkahelyek jönnek létre. A város és kör-

nyéke minden tekintetben eléri, egyes területeken pedig meghaladja a környező, határmenti területek 

fejlettségi szintjét és versenyképességét. A város és környékének turisztikai kínálata tovább bővül: az 

egészségturizmus mellett megerősödik az aktív ökoturizmus, növekszik a kulturális kínálat. Ennek kö-

szönhetően a város a szigetközi turizmus kapuja és egyben szervező központja lesz. A képzési rendszer 

a munkaerőigényhez igazodva fejlődik, az egyetem bővül, kapcsolódása a gazdasági szereplőkhöz szo-

rosabbá válik és nemzetközi kapcsolatai is megerősödnek.  

A jövőkép környezeti aspektusa alapján az ipar, logisztika részére további, infrastruktúrával ellátott 

területek állnak rendelkezésre. A termőföld és az ivóvízbázis védelmében ezeket az igényeket kielégítik 

a belső tartalék területek, a külterületi terjeszkedés megáll. A területek megközelíthetősége biztosítja, 

hogy forgalmuk nem zavarja a lakosságot.  

Az épített örökség méltó módon kerül hasznosításra, a közterületek megújulnak, a belvárosok gyalo-

gosbaráttá alakítása ezek eredőjeként közösségi térként funkcionálnak. 

A lakóterületek környezeti terhelése csökken: a közúthálózat túlterhelt szakaszainak kiváltására meg-

épülnek az elkerülő, tehermentesítő utak. A közlekedésben a klímabarát módozatok kerülnek előtérbe: 

a gyaloglás, kerékpározás, közösségi közlekedés. A környezeti állapot javulását a város energiafelhasz-

nálásnak csökkentése, megújuló energiaforrásokra alapozott energiatermelése is elősegíti. Mindezzel 

párhuzamosan a város nagy hangsúlyt fektet a zöld- és kék infrastruktúrák hálózatos fejlesztésére, a 

közterületek klímaálló fejlesztésére, a folyóvizek rehabilitációjára, valamint a környezet- és természet-

védelmi értékek megóvására.  

1.1.1 Átfogó és tematikus célok 

1.1.1.1 Klímaálló települési környezet 

A klímaálló települési környezet (A1 átfogó cél) a klímaváltozás kihívásaira reagálva a fenntartható 

területhasználatot, az épített és művi környezetet, a városi zöldfelületeket és természeti ökosziszté-

mát, valamint a városi közműrendszereket, infrastruktúrákat, azok optimális területi leképeződését 

helyezi a fókuszba. Mindebből következően jelentős a kapcsolódás a versenyképes gazdasági környe-

zet (A2), az élhető és szolgáltató város (A3), valamint a fenntartható turizmus (A4) átfogó célokkal. 

Egy XXI. századi, élhető város esetében alapvető fontosságú a fenntartható mobilitás (T1 cél). Ez a 

szemléletmód túlmutat a hagyományos közlekedésfejlesztésen és -tervezésen, ugyanis nem a forga-

lomszervezést, hanem az embert állítja a középpontba. A célja tehát nem a forgalmi kapacitások ma-

ximalizálásában, hanem az elérhetőség és az életminőség, a fenntarthatóság, a gazdaságélénkítés, a 

szociális egyenlőség, a közegészség és a környezetminőség bonyolult kapcsolatrendszerének egymásra 

hatásából származtatott kölcsönös előnyök kiaknázásában rejlik. Mindez a közlekedési szokásokon, 
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szükségleteken és igényeken alapuló funkcionális területi egységekben, az összes közlekedési mód ösz-

szehangolt fejlesztésével valósul meg, ahol a környezetkímélő közlekedési módok, valamint a közleke-

dési struktúrák racionalizálása élvez prioritást. 

A városban található barrnamezős területek hasznosítása (T2 cél) a fenntartható területhasználat irá-

nyába mutat, s a korábbi évek jó példáit folytatva a meglévő iparterületek bővítését, új iparterületek 

kialakítását, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítését anélkül lehet megtenni, hogy ehhez újabb – 

jellemzően zöldmezős - területeket használna fel a város. A barnamezős, illetve alulhasznosított terü-

letek revitalizációjával a be nem épített területek megőrizhetők, valamint a város további szétterülése 

is megakadályozható (urban sprawl jelenség). 

Kiemelten fontos szerepet kell kapnia a hulladékgazdálkodásnak, azon belül is a körforgásos gazda-

ságra történő áttérésnek (T3 cél), amelynek alapja a korszerű hulladékgazdálkodás megteremtése. Tö-

rekedni kell a helyben keletkezett hulladékok minél szélesebb körének újrafeldolgozására, a települési 

zöldhulladékfeldolgozás és -hasznosítás megoldására, az ehhez szükséges feltételek megteremtésére, 

valamint az illegális lerakók felszámolására. Ennek érdekében nem csak a keletkező városi és lakossági 

zöldhulladék nagyobb arányú komposztálását, vagy bioüzemű feldolgozását kell megoldani, de propa-

gálni kell a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentését mind a lakosság, mind az intézmények 

és vállalkozások körben.  

A zöld város és fenntartható vízgazdálkodás (T4 cél) célkitűzése a közösségi, szabadtéri városi terek 

fejlesztését szorgalmazza. Ez egyrészt magában foglalja összefüggő zöld hálózatok, lokális vagy városi 

jelentőségű terek, zöldfelületek kialakítását, a védett területek megőrzését és rehabilitációját, a vízfo-

lyások városi szövetbe történő szerves integrálását, másrészről pedig a funkció nélküli és/vagy alul-

hasznosított terek zöldítését, esetleges közösségi célú hasznosítását is. A legtöbbet használt közterüle-

teket, az utcákat faltól falig egységnek kell tekinteni, ezért az úttestek és a járdák burkolatfelújítása mel-

lett a kisebb zöldfelületekre, utcabútorokra, közvilágításra is figyelemmel kell lenni. 

A zöldfelületek kialakításánál, fejlesztésénél megoldandó a rendszeres vízutánpótlás, csapadékvíz-keze-

lés (pl. vízáteresztő burkolatok alkalmazása). Átgondolt tervezéssel egyes zöldfelületek „klímabarát park-

ként” vagy „madárbarát kertként” is működhetnek. Ez utóbbi a városi madárfajok védelmét is szolgálja, 

s edukációra is alkalmas a gyerekek zöld szemléletű nevelésében, szemléletformálásában.  

A fenntartható vízgazdálkodás tekintetében a csapadékvíz-elvezetés megoldása, a csapadékvizek meg-

őrzése, hasznosítása kiemelt feladat. A környezeti problémákat okozó hirtelen lezúduló csapadékvizek 

elleni védekezéshez nem csak a csapadékvíz-hálózat kiépítése, bővítése szükséges, hanem a meglévő 

hálózati elemek folyamatos karbantartása is. Ehhez kapcsolódik a csapadékvizet összegyűjtő patakok 

medrének megújítása, záportározók kialakítása. A csapadékvíz-gazdálkodásban törekedni kell a fenn-

tartható szempontok érvényesítésére, a lakóövezetekben ösztönözni kell a tetőről lezúduló csapadék-

víz gyűjtését és szárazság idején öntözési célokra való használatát. A lakossági csapadékvíz-hasznosítás 

hatékonyságának növeléséhez a szemléletformáló kampányok lefolytatása, a jó példák megismerte-

tése is szükséges.  

A szénalapú energiafogyasztás csökkentését az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló 

energiaforrások használata (T5 cél) is elősegíti. Ezzel összefüggésben Mosonmagyaróvár célja, hogy 

folytassa az (igazgatási, kulturális, szociális, oktatási és egészségügyi) intézmények energiahatékony-

ság-javítását szolgáló programot. A beruházások kiterjednek az épületek hőtechnikai adottságainak ja-

vítására, hőveszteségeinek csökkentésére, a megújuló energiaforrások alkalmazására, az intézmények 

fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére, az épületeken belül az energiafel-

használás csökkentését szolgáló világítási rendszerek korszerűsítésére. A városban kiváló lehetőségei 

vannak a napelemek (PV), napkollektorok és geotermikus energia hasznosításának is, s a szabályozás 
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átalakításával a szélenergiapotenciál további kiaknázásának. Információnyújtással segíteni és ösztö-

nözni kell a lakóépületek energia-hatékony beruházásait, illetve a vállalkozások energetikai célú fej-

lesztéseit is. Az energetikai korszerűsítéssel összefüggésben prioritás a hatékony városüzemeltetés. Az 

önkormányzati épületállomány energiafogyasztásának optimalizálása intelligens energiamenedzs-

ment-rendszer kialakításával is elősegíthető, ami első lépésként mérő és nyilvántartó, későbbi fázisban 

pedig szabályozó szerepet is elláthat. 

A stratégiában kiemelt célként jelenik meg a környezet- és természetvédelem (T6 cél). Ez magában 

foglalja a felszíni és felszín alatti vízkincs megőrzését, megóvását, az élővizek szükség szerinti rehabili-

tációját, a helyi vagy országos védelem alatt álló természeti értékek megőrzését, védelmét, fenntart-

ható és környezetkímélő hasznosítását, a szennyezések csökkentését. 

A rekreációs fejlesztések (T7 cél) elsősorban a helyi lakosság aktív szabadidőeltöltését is szolgálják, de 

a Mosonmagyaróvárra látogató turisták számára is nyújtanak újabb kikapcsolódási lehetőséget. A fej-

lesztéseknél figyelemmel kell lenni arra is, hogy a lehető legtöbb társadalmi csoport magáénak érezze 

azokat. A zöldfelületek és a rekreációs funkciók kialakításakor törekedni kell a különféle korosztályok igé-

nyeire (pl. kisgyermekek, ifjúsági korúak, idősek), illetve a közösség használói céljaira (pl. extrém sporto-

kat űzők, állattartók stb.). A közterületek kialakításakor figyelemmel kell lenni a klímaváltozás hatásaira 

is: különösen a gyerekek és idősek által használt területeken biztosítani kell a megfelelő árnyékolást (el-

sősorban lombos fákkal, szükség esetén napvitorlákkal), illetve a nyári melegben fontos hűsítést és víz-

utánpótlást (ivókutak, párakapuk stb.). 

Mosonmagyaróvár rendkívül gazdag épített örökséggel rendelkezik, amelynek megújítása, funkcióval 

való megtöltése az épített értékek fenntartható hasznosítását (T8 cél) is szolgálja. Mindez a turisztikai 

látnivalók, attrakciók bemutatása mellett erősíti a helyi identitást, valamint a helyi értékek megőrzé-

séhez is hozzájárul. Az épített örökség védelmére alkotott önkormányzati rendeletek elősegítik az ér-

tékek védelmét, a településkép egységes történeti megjelenítését. A műemléki értékek megőrzése és 

felújítása a mindenkori tulajdonosok és az önkormányzatok vagy állami szervezetek részbeni együtt-

működésében, részbeni támogatásával valósulhat meg. 

 

1.1.1.2 Versenyképes gazdasági környezet 

A jövőkép értelmében Mosonmagyaróvár kiemelt célkitűzése, hogy megőrizze modern vállalkozási 

környezetet kínáló térségközponti szerepkörét, ezért a városfejlesztés kiemelt célja a versenyképes 

gazdasági környezet fejlesztése (A2 átfogó cél). 

Mosonmagyaróvár abban a szerencsés helyzetben van, hogy a különféle vállalkozások és befektetők 

előszeretettel választják telephelyük, üzemük számára, valamint a helyi kis- és középvállalkozások is 

jellemzően az ipari területeken működnek. Ez azonban azt is jelenti, hogy az iparterületek fejlesztésé-

ről (T9 cél) folyamatosan gondoskodni kell, amely egyrészt az ipari vállalkozások számára alkalmas te-

rületek bővítését, a szükséges infrastruktúra kiépítését, másrészt pedig az ipari parkokban elérhető 

szolgáltatások minőségi fejlesztését is jelenti. A területek bővítésekor figyelemmel kell lenni, hogy a 

tevékenységekkel összefüggő zaj- és környezeti terhelés a lehető legkisebb mértékben károsítsa a vá-

rosi környezetet. A szolgáltatások fejlesztésénél törekedni kell arra, hogy a letelepedni kívánó gazda-

sági szereplők minél környezetkímélőbb és magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységet foly-

tassanak. Ezzel összefüggésben az ipari parkokban a kutatási, innovációs és befogadó kapacitások nö-

velése mellett az inkubátorház-programban akcelerátorok alkalmazását is meg kell valósítani, amely 

elősegíti új, innovatív tevékenységet végző vállalkozások létrehozását, működtetését. 
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Mosonmagyaróvár és térsége az ország legfejlettebb gazdasági tengelyén fekszik. Mindez a gazdasági 

prosperitás mellett a népesség dinamikus növekedését is eredményezi. Az itt letelepedett és/vagy itt 

munkát vállaló népességnek köszönhetően a város által nyújtott szolgáltatások iránt is megnőtt a ke-

reslet, amely a helyi kereskedelem és a városban elérhető - elsősorban piaci - szolgáltatások fejlesz-

tését, bővítését is szükségessé teszi (T10 cél). A város feladata olyan kereskedelmi-szolgáltató (al)köz-

pontok és területek kialakítása, előkészítése, amelyek ösztönzőleg hatnak a tercier szektorban tevé-

kenykedő vállalkozások letelepedésére, a helyi vállalkozói kedv javítására. Mindez hozzájárulhat a tar-

tós munkanélküliek, sajátos foglalkoztatási helyzetben lévő személyek (pl. kismamák, 50 év felettiek, 

fiatalok) elhelyezkedési esélyeinek javulásához, valamint a magasan kvalifikált munkaerő helyben tar-

tásához egyaránt. 

Noha Mosonmagyaróvár fejlődésében sokáig a mezőgazdaság játszotta a főszerepet, mára ez a szerep 

jelentősen csökkent. Mindezek ellenére a mezőgazdasági területek a város területének több mint felét 

teszik ki. A klímaváltozás (pl. egyre hosszabb ideig tartó aszályos időszakok, új kórokozók, allergének 

megjelenése), valamint a mezőgazdasági művelésből származó környezeti károk mérséklése az agrári-

umot is új kihívások elé állítja. Az agrárium klímaálló fejlesztése (T11 cél) a hagyományos, környezet-

kímélő, közösségi gazdálkodást helyezi a fókuszba, amely alapja lehet a fenntartható, táji adottságok-

hoz alkalmazkodó tájhasználat megteremtésének. Ösztönözni és népszerűsíteni kell tehát a természet-

és környezetkímélő gazdálkodási módszerek elterjesztését, a monokultúrák helyett a biodiverzitás nö-

velését, a vízvisszatartás fontosságát, a műtrágya- és vegyszermentes gazdálkodást, a klímaálló fajták 

elterjedését. Mindezzel párhuzamosan ösztönözni kell a minőségi, magas hozzáadott értékű helyi ter-

mékek előállítását és értékesítését, piacra jutásának elősegítését, ezzel párhuzamosan pedig a térségi 

termelői kereskedelmi hálózat és szolgáltatás fejlesztését, amelynek alapvető elemei a helyi hagyomá-

nyokra épülő kézműves és művészeti termékek, illetve a helyi mezőgazdaság termékei. (Ezek azok a 

termékek, amelyek elsősorban a helyi és térségi fogyasztópiacot szolgálják ki, nem az export-piacokat.) 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a térségi feladatellátás ésszerű megszervezése érdekében 

szoros partnerségi együttműködés kialakítására törekszik a lehető legtöbb területen (T12 cél). A város 

kedvező fekvésének köszönhetően a határon átnyúló kezdeményezéseknél a gazdaságfejlesztés mel-

lett a turisztika, a kultúra, a természet- és örökségvédelem is prioritást kaphat. Szoros együttműködés 

kialakítására kell törekedni a térségi önkormányzatokkal, a helyi és térségi civil szervezetekkel és vál-

lalkozásokkal.  

Mosonmagyaróváron fontos tényező a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudo-

mányi Kara, a város és a felsőoktatási intézmény közötti együttműködés komoly potenciált hordoz ma-

gában. A duális képzés keretei között a felsőoktatásban résztvevők már a képzés ideje alatt komolyan 

bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába gyakornokként, esetleg részmunkaidőben. Az előny kölcsö-

nös. Az egyetem számára előnyös, hogy képzett és gyakorlott diplomások kerülnek ki innen ezáltal az 

intézmény megbecsültsége és hírneve növekszik, míg a magánszféra számára hatalmas érték a jól kép-

zett és már tapasztalattal, gyakorlati tudással is felvértezett friss diplomás munkavállaló. Az együttmű-

ködés másik pillére a kutatás-fejlesztés lehet. Az egyetem, mint tudásközpont, valamint a vállalkozói 

szektor közötti harmonikus együttműködés mindenféleképpen alapját képezhetné a K+F+I ágazat fej-

lődésének. 
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1.1.1.3 Élhető és szolgáltató város 

Az élhető és szolgáltató város (A3 átfogó cél) a városi közszolgáltatások fejlesztését és a társadalmi 

kohézió erősítését jelenti, amelynek révén Mosonmagyaróvár térségközponti szerepköre is tovább 

erősödik.  

A humán infrastruktúra fejlesztésénél (T13 cél) alapvető cél a különböző szolgáltatások lakossági igé-

nyekhez történő igazítása. Mindez magában foglalja az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás szol-

gáltatásainak és kapacitásainak fejlesztését, szükség esetén a szolgáltatási paletta bővítését, az infra-

strukturális feltételek megfelelő minőségben történő biztosítását. Fontos, hogy a szolgáltatások min-

den érintetti kör számára elérhetővé váljanak, azaz mind a fiatalabbak, mind az idősek helyi szinten 

megfelelő ellátásban részesüljenek.  

A sportolási, szabadidő-eltöltési és kulturális lehetőségek fejlesztése (T14 cél) a testi-lelki egészség 

megőrzése mellett a szabadidő hasznos eltöltését is szolgálja, valamint a különböző kulturális progra-

mok, események a helyi identitás erősödéséhez is hozzájárulnak. A cél elérésének fontos feltétele az 

elavult intézményi infrastruktúra korszerűsítése, az igényekhez igazodó korszerű technika kiépítése. 

Továbbra is ösztönözni kell a helyi közösségek szerveződését, illetve működésüknek teret kell biztosí-

tani. A közösségi programoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az ifjúságra, számukra értékes prog-

ramok, szabadidő eltöltési lehetőségek kínálatának növelésére. Ennek kapcsán fontos a fiatalok bevo-

nása a közösségi és az önkéntes munkába, amely során tapasztalatokat, munkagyakorlatot is szerez-

hetnek.  

Mosonmagyaróvár lakossága hivatalosan elenyésző mértékben, a gyakorlatban viszont jelentősen és 

folyamatosan növekszik, köszönhetően a munkaerő-vándorlásnak, a külföldre ingázóknak. Ez olyan 

mértékű lakhatási igényt gerjeszt az ingatlanárakat irreális magasságba emelve, amely a szakképzett 

munkaerő letelepedésnek is akadálya. Ennek gazdasági kihatásai is vannak, mivel az ipari- szolgáltató 

üzemek a munkaerőhiány miatt nem tudnak fejleszteni. Előtérbe kell helyezni tehát a lakhatási felté-

telek javítását (T15 cél), amely a piaci alapú lakóingatlan-fejlesztések mellett a bérlakások számának 

növelésére, önkormányzati társasházak-bérlakások építésére, a meglévő önkormányzati bérlakás-állo-

mány fejlesztésére, valamint szolgálati lakások, munkásszállások építésére is kiterjed. A piaci alapú in-

gatlanfejlesztéseknél törekedni kell a fenntartható területhasználatra, azaz a beépíthető területek be-

építésének maximalizálása helyett érvényt kell szerezni a klímaálló, megfelelő zöldfelületi lefedettség-

gel, árnyékolással, egyéb megoldások alkalmazásával (pl. zöldtetők stb.) megvalósítandó beruházások-

nak, amelyek a városi hősziget hatást is enyhítik. 

Az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkóztatás (T16 cél) minden társadalmi csoportot másként 

érint, ezért a lehető legszélesebb igényeket kell kielégíteni városban. Ennek érdekében a helyi esély-

egyenlőségi programban foglalt intézkedéseket végre kell hajtani. A leszakadással küzdő társadalmi 

csoportok felzárkóztatását szolgáló programokon kívül a – nem csak a közintézményekre kiterjedő – 

akadálymentesítést is folytatni kell. 

Mosonmagyaróváron az alacsony státuszú népesség – Moson belvárosának kivételével - pontszerűen 

van jelen, ezért a társadalmi felzárkóztatás keretében elsősorban a szociális ellátás, az oktatás fejlesz-

tése, a foglalkoztatási helyzet javítása és a közösségfejlesztés áll a fókuszban.  

Részben a klímaváltozással összefüggésben, részben pedig a lakosság egészségi állapotának javítása 

érdekében az elkövetkezendő időszakban kiemelkedően fontos szerepet fog kapni a prevenció és 

szemléletformálás (T17 cél). A szemléletformálás folyamatainak ki kell terjedni a vállalkozásokra, a 

lakosság valamennyi korcsoportjára és a város minden részére. Cél az éghajlatvédelemre vonatkozó 
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ismeretek átadása, a klímaváltozás helyi aspektusainak bemutatása, annak tudatosítása, hogy az adap-

tációhoz és a mitigációhoz milyen cselekvési mintákat tud elsajátítani az egyén. A helyi mitigációs és 

adaptációs kampányok fő iránya a lakossági fa- és növénytelepítések motiválása, a lakások és házak 

energiahatékonyságának növelése. A csapadékvíz megtartást célzó intézkedések részeként a lakossági 

szemléletformálás során kiemelt figyelmet kell fordítani a telken belüli csapadékvíz megtartási, vala-

mint szikkasztásos technikák terjesztésére. Egy másik fontos üzenet a szelektív hulladékgyűjtő rend-

szerek megfelelő használatának a tudatosítása, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, az 

illegális hulladéklerakások felszámolása. A szemléletformálásnak a prevenció és egészséges életmód 

népszerűsítésére, valamint a fenntartható közlekedési módok (közösségi közlekedés, kerékpár, gyalog-

lás) preferálására, az ehhez kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztő és promóciós tevékenységekre is 

ki kell terjednie. 

 

1.1.1.4 Fenntartható turizmus 

Mosonmagyaróvár elhelyezkedésének, természeti és épített értékeinek, már meglévő és kiépült tu-

risztikai attrakcióinak köszönhetően már ma is kedvelt turisztikai célpontnak számít. A meglévő adott-

ságok, a természeti-kulturális értékek komplex élménycsomagokká szervezésével végrehajtott fent-

tartható turizmusfejlesztés (A4 átfogó cél) révén a város térségi szerepköre is tovább erősíthető. Ah-

hoz, hogy a turisztikai fejlesztések ne csak a településre látogatók igényeit szolgálják ki, hanem a helyi 

lakosság is magáénak érezze azokat, elengedhetetlen a helyi adottságokra, vonzerőkre, hagyomá-

nyokra, erőforrásokra, arculati elemekre való alapozás, amely mind az attrakciófejlesztések, mind a 

hálózatos rendszerek kialakításánál fontos vezérlőelvet jelent.  

Mosonmagyaróváron az aktív turizmus infrastruktúrájának fejlesztése (T18 cél) révén a vízi, kerékpá-

ros és gyalogos turizmus is nagy potenciált rejt magában. A tervezett fejlesztések az útvonalak kiépí-

tése, hálózati hiányok megszüntetése mellett a pihenőhelyek, információs- és szervízpontok létesíté-

sét, az egyes útvonalak kitáblázását, szálláshelyek fejlesztését is magukban foglalják. A tervezett fej-

lesztéseknél ugyanakkor fontos, hogy az egyes elemek és hálózatok egymásra épüljenek, kiegészítsék 

egymást, s térségi szemlélettel készüljenek el. Ez utóbbi esetében a Szigetköz Natúrpark Egyesülettel 

az Önkormányzatnak már élő kapcsolata alakult ki.  

Az infrastruktúrák megléte, kiépülése mellett komplex élménycsomagok kialakítása (T19 cél) is elen-

gedhetetlen. A turisztikai élmények, programok teljes élménylánc mentén történő fejlesztése azért 

fontos, mert a láncolatba minden olyan elem bekapcsolható, amelyekkel a turista utazása során talál-

kozhat, ezáltal a kulturális- és örökségturizmus, az aktív turizmus vagy az egészségturizmus nem külön-

álló szegmensként, hanem komplex, több napos tartózkodásra is lehetőséget biztosító élménycsomag-

ként termékesíthető, együttműködésben az osztrák és szlovák turisztikai szolgáltatókkal, valamint a 

térségi és helyi TDM-szervezettel. Az élménycsomagok által érhető el, hogy az idelátogatók minél több 

időt/napot töltsenek a városban, s innen induljanak a térség felfedezésére is. 

A város turisztikai vonzerejének jelenleg kétségkívül a szépség- és egészségturizmus jelenti az egyik 

legfőbb pillérét. Amellett, hogy természetesen egyéb potenciálok kihasználása is szükséges, minden-

képpen törekedni kell a már meglévő és jól működő egészségturizmus fejlesztésére (T20 cél). Egyrészt 

fontos, hogy a gyógyulni, szépülni vágyók, akik eddig a városba jöttek továbbra is Mosonmagyaróvárt 

válasszák. Ez a jelenlegi kínálat biztosításával, növelésével érhető el. Másrészt az egészségturisztikai 

szolgáltatások bővülésével szintén biztosítható, sőt növelhető a vendégforgalom. 
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1.1.1.5 Digitális város 

A digitális város (A6 átfogó cél) átfogó cél középpontjában a digitalizáció áll, amely az elkövetkezendő 

évtized egyik legnagyobb kihívása lesz, s amely jelentős hatást fog gyakorolni a települési közszolgál-

tatásokra, a gazdasági életre, illetve a társadalomra egyaránt. Ebből következően jelentős a kapcsoló-

dás a versenyképes gazdasági környezet (A2), az élhető és szolgáltató város (A3), valamint a fenntart-

ható turizmus (A4) átfogó célokkal.  

Az elmúlt évtized technológia fejlődése forradalminak nevezhető változásokat hozott a hétköznapja-

inkba, és a termelési folyamatokat is meghódították a hálózatba kapcsolt, egymással kommunikálni 

tudó, bizonyos esetekben döntésképes eszközök, ezáltal pedig az ipari termelés területén is elindult 

egy technológiai forradalom. E változások közkeletű elnevezése az Industry 4.0, azaz Ipar 4.0 (T21 cél), 

amely Mosonmagyaróvár gazdasági szereplőit is nagy kihívások elé állítja. A digitalizációs technológiák 

(felhőalapú informatika, Big Data, mesterséges intelligencia stb.) a fizikai korlátok lebontása által új 

értéket teremtenek: kiterjedt adatgyűjtés és az interneten keresztül megszerzett tudás révén a koráb-

ban csak fizikai térben létező termékek, szolgáltatások kiterjeszthetővé, teljesen újraépíthetővé vál-

hatnak. A folyamatok digitalizálása megkönnyíti azok optimalizálását, és a hatékonyabb, versenyképe-

sebb termelést. A piaci vállalkozások szerepe tehát kiemelkedő, hiszen a korszerű technológiák és ezen 

belül az IT alapú megoldások alkalmazásában szállítóként és fejlesztőként is meg tudnak jelenni. Ehhez 

kiszámítható, egyszerűen működő helyi adminisztráció és az intelligens fejlesztéseket támogató szabá-

lyozási környezet szükséges, ami javítja a helyi vállalkozások üzleti környezetét, s a képzett, felkészült, 

kreatív munkaerőt is a térségbe vonzza. Az önkormányzat e téren ösztönző, támogató, az együttmű-

ködéseket és tudástranszfert segítő szerepet tölthet be. 

A konkrét fejlesztések, beavatkozások mellett az önkormányzatnak a gazdasággal összefüggő me-

nedzsment feladatok ellátásában is aktívan részt kell vállalnia, különösen a befektetésösztönzés terü-

letén (T22 cél). Ez magában foglalja a befektetési projektportfólió összeállítását, a város befektetők 

irányába történő pozícionálását, különböző csatornákon történő kommunikálását, maximálisan építve 

a már meglévő kedvező adottságokra, építve a város innovációs potenciáljára.  

A digitális megoldások bevezetéséhez és elterjesztéséhez elengedhetetlen a lakosság digitális leszaka-

dásának csökkentése, azaz a digitális felzárkóztatás (T23 cél), hiszen ők lesznek a szolgáltatások végső 

felhasználói, s ezáltal a stratégiai cél fokmérői. A települési önkormányzat a cél elérése érdekében az 

oktatási intézményekkel, szolgáltatókkal, piaci szereplőkkel együttműködve oktatási programok kidol-

gozásában, megtartásában működhet együtt. 

A hatékony városüzemeltetés része a szolgáltató önkormányzat (T24 cél), amely a fejlett városi és 

várostérségi szolgáltatások kialakítására és fenntartására törekszik. Mindez hozzájárul a város pozitív 

megítéléséhez és az érintettek elégedettségének növekedéséhez. Ehhez elengedhetetlen a digitális át-

állás menetrendjének részletes kidolgozása és megvalósítása, az okos település projekt elindítása, ami 

kiterjed az e-közigazgatás, az okos önkormányzás, valamint a közszolgáltatások (közösségi közlekedés, 

humán közszolgáltatások, közvilágítás, közbiztonság stb.) szükség szerinti digitalizációjára. A cél meg-

valósítása érdekében a települési önkormányzat jó példákkal járhat elő, valamint a szolgáltatókkal való 

együttműködések kialakításával elősegítheti, ösztönözheti a városüzemeltetés hatékonyabbá tételét. 

A közrend és közbiztonság javítására (T25 cél) különös figyelmet kell fordítani, hogy a városlakók biz-

tonságérzete megmaradjon, sőt javuljon. A közbiztonsági, bűnmegelőzési intézkedéseket a bűnmeg-

előzési célú környezeti tervezés figyelembevételével kell megvalósítani, a digitális technológiákat – pl. 

térfigyelő kamerarendszer - is mind jobban igénybe véve, amelyhez jó alapot nyújt a Biztonságos Vá-

rosok Szövetsége által kidolgozott Safe City Program. 



11 
 

A település irányítása és hatékony működtetése mellett kiemelt cél, hogy a település vonzó turisztikai 

célpontként és egyúttal lakóhelyként is szolgáljon. A város versenyképességének indikátora a népes-

ségmegtartó és -vonzóképessége is. Ehhez elengedhetetlen a városmarketing és a városimázs erősí-

tése (T26 cél), maximálisan építve a már meglévő kedvező adottságokra, a potenciális lehetőségek 

körét pedig kiszélesítve. A helyes marketing és pozicionálás eredménye a település értékének, egysé-

ges és vonzó arculatának, imázsának felépítése, a Szigetköz fővárosa brand tudatosítása. Erősíteni kell 

a kapcsolatot a különböző szervezetek között, ezzel is segítve a döntési mechanizmus javítását, a helyi 

érdekek megfelelő súlyú képviseletét. Mindezen tevékenységekhez megfelelő kommunikációs eszkö-

zöket kell használni, infokommunikációs eszközökkel is hatékonyan megszólítva az egyes célcsoporto-

kat. 

1.1-1. ábra: Mosonmagyaróvár város stratégiai célrendszere 

 

 

 



 

1. táblázat: A célrendszer városrészi leképeződése 

Városrészek 
A1: Klímaálló települési 

környezet 
A2: Versenyképes gazda-

sági környezet 
A3: Élhető és szolgáltató 

város 
A4: Fenntartható turizmus A5: Digitális város 

Magyaróvár bel-
város 

• T4: Zöld város és fenntart-
ható vízgazdálkodás 

• T7: Rekreációs fejlesztések 

• T10: Kereskedelem és szol-
gáltatási mix fejlesztése 

• T12: Együttműködések ki-
alakítása és hálózatosodás 

• T13: Humán infrastruktúra 
minőségi fejlesztése 

• T8: Épített örökség fenn-
tartható hasznosítása 

• T24: Szolgáltató önkor-
mányzat 

Majorok 
• T4: Zöld város és fenntart-

ható vízgazdálkodás 

• T7: Rekreációs fejlesztések 

 

• T15: Lakhatási feltételek 
javítása 

• T13: Humán infrastruktúra 
minőségi fejlesztése 

  

Lucsony-Károlyli-
get 

   
• T20: Egészségturizmus fej-

lesztése 
 

Halászi úti lakó-
terület – Mo-
soni-Duna 

• T4: Zöld város és fenntart-
ható vízgazdálkodás 

• T7: Rekreációs fejlesztések 

  

• T18: Aktív turizmus infra-
struktúrájának fejlesztése 

• T19: Komplex élménycso-
magok kialakítása 

• T26: Városmarketing - a 
Szigetköz fővárosa 

Városközpont 
• T1: Fenntartható mobilitás 

• T5: Épületenergetika és 
megújuló energia 

• T10: Kereskedelem és szol-
gáltatási mix fejlesztése 

• T15: Lakhatási feltételek 
javítása 

• T13: Humán infrastruktúra 
minőségi fejlesztése 

• T8: Épített örökség fenn-
tartható hasznosítása 

• T19: Komplex élménycso-
magok kialakítása 

 

Moson belváros 
• T4: Zöld város és fenntart-

ható vízgazdálkodás 

• T7: Rekreációs fejlesztések 

• T10: Kereskedelem és szol-
gáltatási mix fejlesztése 

• T13: Humán infrastruktúra 
minőségi fejlesztése  

• T16: Esélyegyenlőség és 
társadalmi felzárkóztatás 

• T18: Aktív turizmus infra-
struktúrájának fejlesztése 

• T19: Komplex élménycso-
magok kialakítása 

• T23: Digitális felzárkózta-
tás 

Mosoni déli ipar-
terület 

• T1: Fenntartható mobilitás 

• T2: Barnamezős területek 
hasznosítása 

• T9: Iparterületek fejlesz-
tése  

• T12: Együttműködések ki-
alakítása és hálózatosodás 

  • T21: Ipar 4.0 

Kossuth Lajos 
utca és környéke 

• T1: Fenntartható mobilitás 

• T7: Rekreációs fejlesztések 
 

• T14: Sport, szabadidő és 
kultúra fejlesztése 

  

Ipartelep – Lő-
porgyár és kör-
nyéke 

• T2: Barnamezős területek 
hasznosítása 

• T4: Zöld város és fenntart-
ható vízgazdálkodás 

• T9: Iparterületek fejlesz-
tése 

• T15: Lakhatási feltételek 
javítása 

• T8: Épített örökség fenn-
tartható hasznosítása 
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Városrészek 
A1: Klímaálló települési 

környezet 
A2: Versenyképes gazda-

sági környezet 
A3: Élhető és szolgáltató 

város 
A4: Fenntartható turizmus A5: Digitális város 

MOFÉM-telep 
városrész 

• T4: Zöld város és fenntart-
ható vízgazdálkodás 

• T5: Épületenergetika és 
megújuló energia 

• T7: Rekreációs fejlesztések 

 
• T15: Lakhatási feltételek 

javítása 
  

Ipari park I. 
ütem 

• T1: Fenntartható mobilitás 

• T4: Zöld város és fenntart-
ható vízgazdálkodás 

• T9: Iparterületek fejlesz-
tése 

  • T21: Ipar 4.0 

Ipari park II. 
ütem 

• T1: Fenntartható mobilitás 

• T4: Zöld város és fenntart-
ható vízgazdálkodás 

• T9: Iparterületek fejlesz-
tése 

  • T21: Ipar 4.0 

Külterület 
• T6: Környezet- és termé-

szetvédelem 

• T7: Rekreációs fejlesztések 

• T11: Agrárium klímaálló 
fejlesztése 

 
• T18: Aktív turizmus infra-

struktúrájának fejlesztése 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 

A fenntartható városfejlesztés eszközébe tartozó városok fejlesztéseinek indokoltságát a stratégiai alátámasztottság adja. A fejezet célja bemutatni, hogy az 

egyes TOP Pluszból finanszírozásra kerülő projektek indokoltsága stratégiailag megalapozott. 

Az FVS Cselekvési terve meghatározta a célok megvalósulását támogató prioritásokat, intézkedéseket és beavatkozási területeket (ld alábbi táblázat)  

2. táblázat: A prioritások, intézkedések és beavatkozási területek és az ezekhez kapcsolódó fejlesztési tevékenységek rendszerezése 

Prioritás/Intézkedés 
Beavatkozási terület 

Szolgáltató Mosonmagyaróvár  Klímaálló Mosonmagyaróvár Diverzifikált Mosonmagyaróvár Digitális Mosonmagyaróvár 

Fenntartható településfej-
lesztés 

Funkcióbővítő városrehabilitáció 
Épített örökség megőrzése 

Fenntartható városfejlesztés 
Szemléletformálás 

 Kommunikáció és tájékoztatás 

Társadalmi leszakadás 
csökkentése 

Esélyegyenlőségi programok megva-
lósítása 

Bérlakásállomány fejlesztése 
Akadálymentesítés 

Lakóterületek fejlesztése 
Humán tőke fejlesztése 

Kreatív társadalom 

A jövő generációinak digitális felkészítése 
A digitális kirekesztés elkerülése, a digitá-

lis megoldásokhoz történő hozzáférés 
biztosítása 

Közszolgáltatások fejlesz-
tése 

Humán infrastruktúra minőségi és 
mennyiségi fejlesztése 

Energiaközművek fejlesztése 
Közbiztonság növelésére irányuló 
programok, akciók megvalósítása 

Prevenciós programok 

Szemléletformálás 
Szociális gazdaság kiépülésének ösz-

tönzése 

A digitális ügyintézési lehetőségek bizto-
sítása a lehető legszélesebb körben 

Szolgáltatási színvonal javítása 
Közbiztonság javítása 

Közösségi, kulturális, sport 
és szabadidős terek, szol-
gáltatások fejlesztése 

Sportoláshoz, rekreációhoz szükséges 
infrastruktúra fejlesztése 

Kulturális fejlesztések 
Közösségfejlesztés 

   

Gazdaságfejlesztés, üzleti 
infrastruktúra fejlesztése 

Kiskereskedelem és lakossági szolgál-
tatások fejlesztése 

Helyi termékek, rövid ellátási láncok 
támogatása 

A helyi gazdaság üzleti infrastrukturá-
lis hátterének támogatása 

Foglalkoztatási és gazdasági együtt-
működések kialakítása 

Gazdasági lehetőségek bővítése 
A vállalatok digitális érettségének növe-

lése 

Komplex és fenntartható 
turisztikai fejlesztések 

Kulturális és örökségi helyszínek tu-
risztikai fejlesztése 

Aktív és fenntartható turisztikai fej-
lesztések 

Attrakciófejlesztés 
Szálláshelyfejlesztés 

Városmarketing és pozícionálás 
Smart turizmus 

Barnamezős, alulhasznosí-
tott területek fejlesztése 

Használaton kívüli épületek hasznosí-
tása 

 
Ipari-szolgáltató területek mennyiségi 

és minőségi fejlesztése 
 

Közlekedésfejlesztés 
Belterületi utak fejlesztése 

Parkolási rendszer fejlesztése 
Közlekedésbiztonság javítása 

Klímasemleges közlekedési módok 
fejlesztése 

Szemléletformálás 

Térségi közlekedés fejlesztése 
Iparterületek közlekedésfejlesztése 

Intelligens közlekedésszervezés 



15 
 

Prioritás/Intézkedés 
Beavatkozási terület 

Szolgáltató Mosonmagyaróvár  Klímaálló Mosonmagyaróvár Diverzifikált Mosonmagyaróvár Digitális Mosonmagyaróvár 

Együttműködések, hálóza-
tosodás 

Civil együttműködések erősítése Energiaközösségek létrehozása 
Térségi együttműködések erősítése 
Helyi szervezetekkel való együttmű-

ködések erősítése 

Innovációs ökoszisztéma, a hálózatok és 
az okos klaszterek megerősítése 

Zöld és kék infrastruktúra 
fejlesztése 

Ár- és belvízvédelem 

Zöldfelületek minőségi fejlesztése 
Kék infrastruktúra-hálózatok védelme 

Biológiai sokféleség megőrzése 
Szemléletformálás 

  

Energiahatékonyság, és 
megújuló energia-felhasz-
nálás 

 
Energiahatékonyság növelése, meg-

újuló energiatermelés növelése 
Szemléletformálás 

 
Okos hálózat és okos mérési rendszer lét-

rehozása 

Körforgásos gazdálkodás 
és környezetvédelem 

Víziközművek fejlesztése 
Körforgásos gazdaságra való áttérés 

Környezetvédelem 
Szemléletformálás 

  

IKT és okos település fej-
lesztések 

Digitális infrastruktúra fejlesztése 
Internetszolgáltatás, applikációk fej-

lesztése 
 

Vállalkozások digitális érettségének 
növelése 

Adatvezérelt, az igényekhez lehető legin-
kább igazodó, környezetkímélő közmű-

szolgáltatás biztosítása 
Az önkormányzatnál keletkező adatok 

hasznosítása az önkormányzati működés-
ben 

 

A fenti táblázattal összhangban a 4. táblázat összeveti az FVS-ben meghatározott beavatkozási területeket a TOP Plusz vonatkozó prioritásainak témáival 

(gazdaságfejlesztés, turizmus, csapadékvíz gazdálkodás, barnamezős fejlesztések stb.). A táblázatban minden tervezett beavatkozási terület egy önálló sort 

jelent. A színezett cellák a jelenlegi ismeretek birtokában mutatják, hogy a város az adott témában hány darab és milyen jellegű projektet tervez megvalósítani. 

Azon projektek, amelyek több tématerületre is kiterjednek (tipikusan a komplex akcióterületi projektek), ott minden téma jelölésre került.  

A táblázat azt is bemutatja, hogy milyen jellegű projektet kíván a város megvalósítani (egyedi (pontszerű), hálózatos / vonalas, akcióterületi komplex).  

Az egyedi pontszerű projektek szűkebb környezetükben jelentkező helyi szintű hiányzó funkciót pótolnak, vagy meglévő funkciót fejlesztenek.  

A hálózatos projektek egymással összehangolt, összekapcsolódó beruházási jellegű és/vagy szoft beavatkozások.  

Akcióterületi komplex projektek térben és időben koncentrált, komplex fejlesztési intézkedések, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető 

változást idéznek elő az akcióterületen. 

 



 

3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 

  

TOP 1 TOP 2 TOP 3 ESZA + TOP 3 ERFA 

gazdaság-
fejlesztés 

közúti 
közleke-

dés 

turiz-
mus 

vízgaz-
dálko-

dás 

zöld inf-
rastruk-

túra 

kultúra, 
sport 

fenntart-
ható köz-
lekedés 

hulladék-
kezelés 

szociális 
városre-

habilitáció 

belterületi 
út 

energe-
tika 

foglalkozta-
tási együtt-
működés 

szociális 
városre-
habilitá-

ció 
(ESZA) 

helyi hu-
mán 

fejlszeté-
sek 

bölcső-
dei, 

óvodai 
intéz-

mények 

közne-
velés 

egészség-
ügyi és 

szociális 
infrastruk-

túra 

Szolgáltató 
Mosonma-
gyaróvár 

Fenntartható település-
fejlesztés 

1 egyedi                 

Társadalmi leszakadás 
csökkentése 

             
1 hálóza-

tos 
   

Közszolgáltatások fej-
lesztése 

              
1 háló-
zatos 

1 háló-
zatos 

 

Közösségi, kulturális, 
sport és szabadidős te-
rek, szolgáltatások fej-
lesztése 

     2 egyedi            

Közlekedésfejlesztés       
1 hálóza-

tos 
  

1 hálóza-
tos 

       

Klímaálló 
Mosonma-
gyaróvár 

Zöld és kék infrastruk-
túra fejlesztése 

    
1 háló-
zatos 

            

Energiahatékonyság, 
geotermális és egyéb 
megújuló energia-fel-
használás 

                 

Körforgásos gazdálko-
dás és környezetvéde-
lem 

          1 egyedi       

Diverzifikált 
Mosonma-
gyaróvár 

Gazdaságfejlesztés, üz-
leti infrastruktúra fej-
lesztése 

1 egyedi                 

Komplex és fenntart-
ható turisztikai fejlesz-
tések 

  1 AT               

Barnamezős, alulhasz-
nosított területek fej-
lesztése 

                 

Együttműködések, há-
lózatosodás 

                 

Digitális  
Mosonma-
gyaróvár 

IKT és okos település 
fejlesztések 
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3. Konkrét beruházások 

Jelen fejezet az adott prioritásra allokált kerethez illeszkedő elképzeléseket tartalmazza, de néhány 

prioritásnál a kereten felüli beruházásokat is megjelöl tartalékként. Természetesen lehetnek olyan fej-

lesztések, amelyekről a város még most is tudja, hogy milyen feltételekkel lehet megvalósítani (hely-

szín, összköltség, indikátorteljesítés stb.), így ez a lista bővülhet. 

A projektekhez kapcsolódó indikátorok a TOP Plusz vonatkozó programindikátorok, amelyekre a város 

vállalást tesz (becslésként).  
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4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 

 Projekt címe 
Stratégiai célhoz való illeszke-
dés (melyik városi stratégiai 

célhoz illeszkedik) 
Helyszín  Forrásigény (Ft) Megvalósító 

Együttmű-
ködés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
1. 

Helyi gazdaságfejlesztés Mosonmagyaróváron 

• MoWinPark II. ütem iparterület fejlesztés 

• Mosoni piac fejlesztése, bővítése 

A2: Versenyképes gazdasági 
környezet /T9: Iparterületek 
fejlesztése 
A2: Versenyképes gazdasági 
környezet / T10: Kereskede-
lem és szolgáltatási mix fej-
lesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

200 000 000 Önkormányzat - 
Nem pénzügyi támogatásban ré-
szesített vállalkozások (db) 

15 

Zöld és kék infrastruktúra fejlesztése 

• Wittman park megújítása 

• Rudolf liget fejlesztése (zöldterület, játszó-
tér, futópálya, kis hidak) 

• Iparterület zöldfelületeinek megújítása („Fő-
tiszti lakótelep zöldterület rehabilitációs 
program”, Főkapu környékén romantikus 
park kialakítása, GYÁÉV Csarnok előtti téren 
zöldterület fejlesztése) 

• Akadémia téren zöldterület fejlesztése ját-
szótér és kondipark kialakításával 

• Közterületi WC-k 

A1: Klímaálló települési kör-
nyezet / T4: Zöld város és 
fenntartható vízgazdálkodás 
A1: Klímaálló települési kör-
nyezet / T7: Rekreációs fej-
lesztések 

Mosonma-
gyaróvár 

400 000 000 Önkormányzat - 

Az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld infrastruk-
túra (ha) 

5 

Helyi és térségi turizmusfejlesztés Mosonma-
gyaróváron 

• Idegenforgalmi centrum kialakítása 

• Itató strand kiszolgáló épület és pihenőház 

• Vár köz Evezős-kerékpáros intermodális cso-
mópont kialakítása 

A4: Fenntartható turizmus / 
T18: Aktív turizmus infrastruk-
túrájának fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

300 000 000 Önkormányzat 

Széchenyi 
István 

Egyetem  
(intermo-
dális cso-

mópont al-
projektnél) 

Támogatott kulturális és idegen-
forgalmi helyek száma (db) 

3 

Kerékpárosbarát fejlesztések 

• kerékpárutak belterületi szakaszainak felújí-
tása (pl. Kiserdő utcai Lajta híd-Károly utcai 
szakasz),  

• hiányzó kerékpáros hálózati elemek kialakí-
tása, kijelölése (pl. Erkel utcán az 1. sz. Posta 
és a Károly utcai csomópont közötti szakasz) 

A1: Klímaálló települési kör-
nyezet / T1: Fenntartható mo-
bilitás 

Mosonma-
gyaróvár 

200 000 000 Önkormányzat - 
Támogatott célzott kerékpáros 
infrastruktúra (km) 

2 
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 Projekt címe 
Stratégiai célhoz való illeszke-
dés (melyik városi stratégiai 

célhoz illeszkedik) 
Helyszín  Forrásigény (Ft) Megvalósító 

Együttmű-
ködés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutak 
kiépítése, korszerűsítése 

A1: Klímaálló települési kör-
nyezet / T1: Fenntartható mo-
bilitás 

Mosonma-
gyaróvár 

350 000 000 Önkormányzat - 

TEN-T úthálózaton kívüli re-
konstruált vagy korszerűsített 
utak hossza (Belterületi utak) 
(km) 

2 

Sportolási infrastruktúra fejlesztése: a GYÁÉV 
csarnok megújítása 

A3: Élhető és szolgáltató város 
/ T14: Sport, szabadidő és kul-
túra fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

100 000 000 Önkormányzat -   

Sportolási infrastruktúra fejlesztése: a tenisz-
centrum befedése a Wittman parkban 

A3: Élhető és szolgáltató város 
/ T14: Sport, szabadidő és kul-
túra fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

100 000 000 Önkormányzat -   

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támoga-
tása 

A1: Klímaálló települési kör-
nyezet 

Mosonma-
gyaróvár 

80 000 000 Önkormányzat - 

Támogatott integrált terület-fej-
lesztési stratégiák (db) 
Az integrált területfejlesztési 
stratégiák keretébe tartozó pro-
jektek által érintett lakosság (fő) 

1 
 
 
 
 

32 000 

kereten 
túli, tarta-
lék projek-
tek 

Kék infrastruktúra fejlesztése 

• zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés pl. 
Móra lakótelep  

• záportározók kialakítása,  

• közparkok csapadékvízzel történő öntözése 

A1: Klímaálló települési kör-
nyezet / T4: Zöld város és 
fenntartható vízgazdálkodás 

Mosonma-
gyaróvár 

2 000 000 000 Önkormányzat - 
Árvízvédelmi intézkedésekkel 
érintett lakosság (fő) 

5000 

Helyi és térségi turizmusfejlesztés keretében Va-
daspark kialakítása 

A4: Fenntartható turizmus / 
T19: Komplex élménycsoma-
gok kialakítása 

Mosonma-
gyaróvár 

200 000 000 Önkormányzat - 
Támogatott kulturális és idegen-
forgalmi helyek száma (db) 

1 

Fehér Ló Közösségi Ház felújítása (mozi, színház-
terem, nyílászárók) 

A3: Élhető és szolgáltató város 
/ T14: Sport, szabadidő és kul-
túra fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

400 000 000 Önkormányzat - 
Támogatott kulturális és idegen-
forgalmi helyek száma (db) 

1 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 1 730 000 000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 1 730 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 2 600 000 000     
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5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 

 

 

 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín 
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító 

Együttmű-
ködés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
2. 

Cselley ház energetikai korszerűsí-
tése (Megújuló energiaforrások 
használata, homlokzat és nyílás-
záró felújítás) 

A1: Klímaálló tele-
pülési környezet  
/ 5: Épületenerge-
tika és megújuló 
energia 

Mosonma-
gyaróvár 

229 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiahatékony-
ságú középületek (m2) 

1050 

        

kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

Önkormányzati épületek energe-
tikai korszerűsítése 

• Bástya utca 

• Sóház II. ütem 

• Buda utca 1. 

• Mosonvár utca 5 

• Szent István király u. 112. 

A1: Klímaálló tele-
pülési környezet  
/ 5: Épületenerge-
tika és megújuló 
energia 

Mosonma-
gyaróvár 

1 000 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiahatékony-
ságú középületek (m2) 

3000 

        

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 229 000 000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 229 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 1 000 000 000     
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6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 

 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín 
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító Együttműködés Indikátor 

Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ESZA+ 

ÉRTÉK ÉS ÉLMÉNY PROGRAM MOSONMA-
GYARÓVÁR  
1. Mosolymagyaróvár Program: Helyi kulturális kö-
zösségfejlesztési folyamat programok, rendezvény-
sorozatok, táborok, nyilvánosság fórumainak kiala-
kítása és fejlesztése  
2. Mosonmagyaróvári Szezon Program: Helyi kultu-
rális közösségfejlesztési folyamat programok, ren-
dezvénysorozatok, táborok, nyilvánosság fórumai-
nak kialakítása és fejlesztése, valamint a térségi 
identitás erősítése  
3. Mosonmagyaróvári Érték, Örökség És Hagyo-
mány Program: Helyi kulturális közösségfejlesztési 
folyamat programok, rendezvénysorozatok, tábo-
rok, nyilvánosság fórumainak kialakítása és fejlesz-
tése 
4. Egészéges Mosonmagyaróvár Program: Közös-
ség és egészségfejlesztést célzó sport és testmozgás 
programok  
5. Építsünk hidat! Program: Civil szervezetek, intéz-
mények, vállalkozások együttműködésének javítása 
6. Digitális Mosonmagyaróvár Program: Helyi kul-
turális közösségfejlesztési folyamat programok, 
rendezvénysorozatok, táborok, nyilvánosság fóru-
mainak kialakítása és fejlesztése 

A3: Élhető és szol-
gáltató város / 
T16: Esélyegyen-
lőség és társa-
dalmi felzárkózta-
tás 
A5: Digitális város 
/ T23: Digitális fel-
zárkóztatás 

Mosonma-
gyaróvár 

467 000 000 Önkormányzat 
Flesch Károly 
Nonprofit Kft. 

Megvalósított 
programok száma 
(db) 
Társadalmi akciók-
ban résztvevők 
száma (fő) 

15 
 
 

10000 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 467 000 000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 467 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 0     
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7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín 
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító 

Együtt-
működés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ERFA+ 

Bolyai étterem kialakítása, tálaló-
konyha építése 

A3: Élhető és szol-
gáltató város / 
T13: Humán infra-
struktúra minő-
ségi fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

250 000 000 Önkormányzat - 
Az új vagy korszerűsített ok-
tatási létesítmények osztály-
termi kapacitása (db) 

300 

Ostermayer Óvoda tornaterem ki-
alakítása 

A3: Élhető és szol-
gáltató város / 
T13: Humán infra-
struktúra minő-
ségi fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

60 000 000 Önkormányzat - 

Az új vagy korszerűsített 
gyermekgondozási létesít-
mények osztálytermi kapaci-
tása (db) 

60 

        

kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

Óvodai tornaterem építése (Majo-
roki Óvoda, Bóbita Óvoda, Kék-
cinke Óvoda és Tagóvoda, Vackor 
Óvoda) 

A3: Élhető és szol-
gáltató város / 
T13: Humán infra-
struktúra minő-
ségi fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

400 000 000 Önkormányzat - 

Az új vagy korszerűsített 
gyermekgondozási létesít-
mények osztálytermi kapaci-
tása (db) 

500 

Gólyahír bölcsőde konyha felújí-
tása, korszerűsítése 

A3: Élhető és szol-
gáltató város / 
T13: Humán infra-
struktúra minő-
ségi fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

200 000 000 Önkormányzat - 

A fejlesztés révén létrejövő, 
megújuló szociális alapszol-
gáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások száma (db) 

1 

Naposház létesítése az iskola utcai 
üres tömbben 

A3: Élhető és szol-
gáltató város / 
T13: Humán infra-
struktúra minő-
ségi fejlesztése 

Mosonma-
gyaróvár 

1 000 000 000 Önkormányzat - 

A fejlesztés révén létrejövő, 
megújuló szociális alapszol-
gáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások száma (db) 

1 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 310 000 000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 310 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 1 600 000 000     
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4. Ütemezés 

A negyedéves bontású GANTT diagram a tervezett projektek benyújtásának időpontját ábrázolja.  

8. táblázat: Ütemezés 

 2022 2023 

 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 

Helyi gazdaságfejlesztés Mosonma-
gyaróváron 

        

Zöld és kék infrastruktúra fejlesztése         

Helyi és térségi turizmusfejlesztés 
Mosonmagyaróváron 

        

Kerékpárosbarát fejlesztések         

Önkormányzati tulajdonú belterületi 
gyűjtőutak kiépítése, korszerűsítése 

        

Sportolási infrastruktúra fejlesztése: 
a GYÁÉV csarnok megújítása 

        

Sportolási infrastruktúra fejlesztése: 
a teniszcentrum befedése a Wittman 
parkban 

        

Fenntartható városfejlesztési straté-
giák támogatása 

        

Cselley ház energetikai korszerűsítése         

Érték és Élmény Program Mosonma-
gyaróvár  

        

Bolyai étterem kialakítása, tálaló-
konyha építése 

        

Ostermayer Óvoda tornaterem kiala-
kítása 
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5. Indikátor vállalások 

Az alábbi táblázat összesíti valamennyi, a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató 

vonatkozásában a város egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeket. 

9. táblázat: Összesített indikátorvállalások 

A mutató neve Mértékegysége Összesített értéke 

TEN-T úthálózaton kívüli rekonstruált vagy korszerűsí-
tett utak hossza (Belterületi utak) 

km 2 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épí-
tett vagy felújított zöld infrastruktúra 

ha 5 

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra km 2 

Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyek száma  db 3 

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások db 15 

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db 1 

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tar-
tozó projektek által érintett lakosság 

fő 32000 

Jobb energiahatékonyságú középületek m2 1050 

Megvalósított programok száma db 15 

Társadalmi akciókban résztvevők száma fő 10000 

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmé-
nyek osztálytermi kapacitása 

db 60 

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztály-
termi kapacitása 

db 300 
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6. Mellékletek 

6.1. Megyei önkormányzat bevonása 

A 2021-2027-es programozási időszakban a megyei Integrált Területi Programok (ITP) része az új ERFA 

rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, így az eszköz a megye eredményeit nagyban 

befolyásoló beavatkozás-sorozat. Mosonmagyaróvárnak is tekintettel kell lenni a stratégia megvalósí-

tását finanszírozó TOP Plusz program megye felé megfogalmazott elvárásaira. 

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének 

illeszkednie kell a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a 

megyei Integrált Területi Programhoz.  

Az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szellemiségében szükséges a megyei önkormányzat részére 

véleményezés céljából megküldeni. A támogatási kérelemhez szükséges csatolni a megyei önkormány-

zat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét. 

A megyei önkormányzat álláspontját a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára szükséges megkérni. 


