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Használati terv 
 

A 740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet, amely a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról 
és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról 
szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása alapján a kultúráért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) a nemzeti és történelmi emlékhelyek használati rendjéről – továbbiakban 
emlékhely – az adott nemzeti emlékhely sajátosságainak megfelelő, az említett Korm. rendelet 1.§-
ában meghatározott használati célok szerint rendszerezett használati tervet készít. 
 
 
A használati tervet a „Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér” történelmi emlékhely 
tulajdonosa készítette el a Nemzeti Örökség Intézete szakmai iránymutatása és felügyelete alapján.  

 
A használati terv tartalmának érvényre juttatásáért és az alábbiakban ismertetett tervek, programok, 
projektek megvalósításáért a tulajdonos felelős. 

 
Az emlékhely tulajdonosa a használati tervre vonatkozó tervezetet honlapján véleményezés céljából 
hatvan napra közzétette. A tulajdonos a használati tervet az emlékhelyen elhelyezett hirdetőtáblán 
vagy - amennyiben honlappal rendelkezik - a nemzeti emlékhely tényének feltüntetésével a 
honlapján is közzéteszi. 
 
A használati terv szükség esetén bármelyik fél kezdeményezésére módosítható.  
 
Az emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, az emlékhely helyszíneinek, egyes elemeinek 
használatra is vonatkozó ajánlások, előírások: 

- Általános, idegenforgalmi és köznapi használati mód esetében 
 Az emlékhely méltóságát mindenkor biztosítani kell. 
 Tilos minden olyan tevékenység, amely az emlékhely szellemiségével nem 

összeegyeztethető.  
 Tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti és/vagy szakrális 

elvárásokat sérti. 
 Tilos az emlékhely nem rendeltetésszerű használata. 

- Az ünnepi és protokolláris használati mód esetében 
 Biztonsági feltételek megteremtése a biztosítást végző szervekkel 

együttműködve; szükség szerint a köznapi és idegenforgalmi használat 
korlátozása; forgalomkorlátozás; a zavaró, egyéb rendezvények tiltása. 
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Az emlékhely azonosító adatai1: 
 

1. Az emlékhely jogszabály 
szerinti megnevezése: 

Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér 

 Elérhetőség: Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr út 

Telefonszám: 

E-mail: 

Web: www.mosonmagyarovar.hu 

 Helyrajzi számok: 5086/15 

 EOV/WGS 84 koordináta: EOV WGS84 

  X Y X Y 

  515909,2 282298,5 47.870524 17.254948 

2. Tulajdonos: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

 Tulajdonos elérhetősége: E-mail: polgarmester@mosonmagyarovar.hu 

Telefonszám: 96 577 805 

3. Egyéb használatra jogosult: 

(vagyonkezelő, fenntartó, 
üzemeltető) 

 

 Egyéb használatra jogosult 
elérhetősége: 

E-mail: 

Telefonszám: 

4. Kapcsolattartó: Kitley Tibor 

 Kapcsolattartó elérhetősége: E-mail: foepitesz@mosonmagyarovar.hu 

Telefonszám: 96 577 828 

5. A használatában és 
megőrzésében érintett és 
érdekelt egyéb szereplők: 

Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület 

900 Mosonmagyaróvár, Hold u.2. 

6. Műemlék 
igen/nem 

hrsz: 

 

típusa: 

 

7. Helyi védettség 
igen/nem 

hrsz: 5086/15 

 

típusa: helyi védett 
köztéri alkotás 

8. Természetvédelmi terület 
igen/nem 

hrsz: 

 

típusa: 

 

Az emlékhely rövid ismertetése: 
 

                                                 
1 Szükség szerint a cella bővíthető 
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9. Az emlékhely rövid 
ismertetése, alapadatok: 

 

 

 

 

Az emlékhely a volt határőr laktanya előtti tér. A Határőr út 
menti terület közterületként kialakított, parkosított. A park 
területe kb. 5.600 m2. A környező beépítés kialakult. A 
határőr laktanya épülete még áll, de állapota miatt fenn-
maradása kétséges. Az emlékhely egy szoborból, 
haranglábból és kopjafákból álló kompozíció. 

10. Védettségből következő 
előírások részletes 
ismertetése: 

 

 

 

 

Az emlékhelyen álló szobor és környezete helyi védelem alatt 
álló köztéri alkotás. A településkép védelmi rendelet szerint a 
szobor felújítása csak restaurátor közreműködésével végez-
hető. A szobor környezetében építmény, reklámhordozó, 
utcabútor nem helyezhető el. 

11. Az emlékhelyet és annak 
kezelését érintő hatályos 
jogszabályok, az 
Emlékhelyet érintő 
jelenlegi vonatkozó helyi 
előírások (ÖRT, HÉSZ 
besorolás stb.): 

 

 

2011. évi CXLIX. törvény a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 

740/2021. (XII.21.) Korm. rendelet a nemzeti és történelmi 
emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk 
támogatásáról 

42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet Mosonmagyar-
óvár város településképének védelméről 

20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet Mosonmagyar-
óvár Helyi Építési Szabályzatáról 

A helyi építési szabályzat szerint a tér kisvárosi lakó építési 
övezetbe sorolt, de a meglévő beépítettség nem növelhető. 

12. Az emlékhely és a hozzá 
fűződő nemzeti érték 
ismertetése,  
emlékhellyé nyilvánítás 
rövid indoklása: 

(maximum 1000 karakter) 

 

 

Az 1956. október 26.-ai sortűz helyszíne. Hivatalos adatok 
szerint 53 fő (nem hivatalosan akár száznál több) esett 
áldozatául a laktanyából leadott sortűznek. 

Az emlékhely 1991-ben közadakozásból létesült az 
áldozatok tiszteletére. 

13. Az emlékhely fennálló 
állapotának – leíró 
bemutatása: 

(maximum 1000 karakter) 

(képi dokumentáció a 
használati terv 
mellékleteként) 

 

A kompozíció fő eleme a Golgota szobor, Rieger Tibor 
szobrászművész alkotása. A gránit tömbön álló kereszt tö-
vében három alak található, középen Krisztussal. 

A szoborhoz vezető út két oldalán 54 db kopjafa található. 
Ezeken 53 név olvasható, egy az ismeretlen áldozatoknak 
állít emléket. Az út elején bal oldalt egy fából faragott 
harangláb áll, a jobb oldalon egy kőtömbön található 
emléktábla. 

Az emlékhelyhez kötődő laktanya épület tetőszerkezete 
2018-ban leégett, felújítása nem történt meg. További sorsa 
ismeretlen, jelenleg a Piarista Rend tulajdonában van. 

 



5 
 

14.  

Jelenleg az emlékhely 
használatával 
kapcsolatosan kialakult 
szokások, hagyományok 
ismertetése: 

(maximum 1000 karakter) 

 

Október 26. városi gyásznap. E napon a város több 
helyszínén tartanak megemlékezéseket. Délután fáklyás 
felvonulás indul, mely több helyszínt érintve érkezik a 
laktanya előtti térre. Itt ünnepi műsort követően koszorúzás 
zajlik. Az eseményen magas közjogi méltóságok is részt 
vesznek. 

 

15. Jövőbeni javaslat a 
használatra, ajánlások, 
célok: 

(maximum 1500 karakter) 

 

A város kegyeleti okokból - az október 26.-ai megemléke-
zésen kívül - nem tart semmiféle rendezvényt a területen. 

16.  

Rövid-, közép-, és 
hosszútávú használata, 
fejlesztése: 

(maximum 1500 karakter) 

 

 

Fejlesztés nem tervezett, csak fenntartás. Az emlékhely 
környezete rendezett, a közelmúltban térburkolat készült a 
közlekedő felületeken. A kopjafákat már újra kellett faragni 
az eredeti formában. Elsődleges feladat a faszerkezetek 
konzerválása, a növényzet gondozása. 

17. Folyamatban lévő 
fejlesztés: 

(milyen forrásból, milyen 
előkészítettséggel) 

Nincs 

18. Fenntarthatóság 
(látogatottság növelése): 

 

 

Nem tervezett A térnek idegenforgalmi vonzata nincs. A 
volt laktanya épületben korábban tervezett emlékhely 
kialakítás meghiúsult, az épület már nem az önkormányzat 
tulajdona. Az 56-os eseményekkel kapcsolatos tárgyi 
emlékek a Hansági Múzeumban találhatók. 

A laktanyával szemközti parkosított területen játszótér 
található, melyet a szomszédos általános iskola tanulói is 
használnak. 

19. A rendkívüli (havaria) 
eseményekkel 
kapcsolatban követendő, 
jogszabályban rögzített 
intézkedések és védelmi 
előírások ismertetése: 

 

Az emlékhely jellegéből adódóan rendkívüli eseménnyel 
nem kell számolni. Jogszabályi, védelmi előírások nincsenek. 
Rongálás esetén a javításokat azonnal el kell végezni. 

20. Korábbi emlékhely 
támogatások felsorolása: 
740/2021. (XII.21) Korm. 
rendelet szerint 
(mikor/mire/mennyit/stát
usz)  

 

Nem volt 
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21. Térképmelléklet 

A beazonosíthatóság, 
megközelíthetőség ábrázo-
lásához megfelelő méret-
arányú térképmelléklet 

Csatolva 

22. Fotódokumentáció 

Helyszín bemutatása, 
ismertetésének képi anyaga 

Csatolva 

 

 

   

 
 

 
 
 
 

Dr. Árvay István polgármester felhatalmazása alapján:   
                       Kitley Tibor 

                     városi főépítész 
   

Mosonmagyaróvár, 2023. február 6. 
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Térképmelléklet 
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Fotódokumentáció 
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