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Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszútávra szóló
településfejlesztési koncepciót készíttet, amelyhez a 2001. évi LXIV. törvényben (és a 395/2012. (XII.
20.) Kormányrendeletben) előírtak szerint örökségvédelmi hatástanulmányt is mellékelni kell.
Az örökségvédelmi hatástanulmány a város tervezett fejlesztéseinek hatásait vizsgálja a táji, az épített értékek, valamint régészeti emlékek megőrzése szempontjából.
Mosonmagyaróvár településfejlesztési koncepciójának kiemelt célja, hogy a város a jövőben is egyéni
arculatú, versenyképes város legyen. A városfejlesztés céljainak megvalósításához - felismerve a város gazdag természeti és történeti örökségének értékeit - a városvezetés a meglévő értékek felújítását, megőrzését fontos szempontnak tekintette.
Örökségvédelmi szempontból kiemelt figyelmet kap a közigazgatási területen a római időkben áthaladó limes feltárása, melyet világörökség várományos területként fognak kezelni.
A helyi fejlesztési, rendezési tervek támogatják az országos műemlékként nyilvántartott vár, templomok és több polgári épület, valamint a helyi építészeti értékek megőrzését. Továbbá az átmenő
forgalom csökkentése, a közterületek rehabilitációjának folytatása is a városszerkezet történelmi
időkben kialakult rendszerének megtartását segítik elő.
A fejlesztési célok a város gazdag természeti értékeinek megőrzését és feltárását is szolgálják, külön
célként került megfogalmazásra „a város a vízen” fejlesztési elképzelés, melyben a város körüli természeti értékekre és azok aktív használatára hívják fel a figyelmet.
Az OFTK-hoz és a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve készült el
Mosonmagyaróvár Város Településfejlesztési Koncepciója.
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1.1 TÖRTÉNETI LEÍRÁS
Mosonmagyaróvár fejlődése, léte szorosan összefügg a város geo-földrajzi adottságaival. Magyarország északnyugati kapujában, a Kisalföldön elhelyezkedő, vizekkel átszőtt város egyaránt közel van
Bécshez és Pozsonyhoz. A várost alkotó települések a Duna jól védhető hordalék kúpjaira települtek a
kereskedelmi és hadi utak találkozásánál.

1.1.1 A város történet fontosabb állomásai a régészeti források alapján
Mosonmagyaróvár és környéke a neolitikum időszakától kezdve lakott volt (lásd alább).
A város belterületén római birodalom határ menti katonai útja mellett (limes), jól védhető magaslaton az i.sz. I. században római katonai tábor (Ad-Flexum, jelentése a kanyarulatnál) és mellette polgárváros (vicus) állt. A győri tábortól (Arrabona) 30 km-re lévő tábor a vízi és a szárazföldi utak találkozásánál épült fel. A régészeti kutatások a tábor helyét a Malom-ági Lajta mentén, a víztorony környékén feltételezik, a Castrum a Linhardt u. - Magyar u. – Marx u. – Csaba u. által bezárt területre
lokalizálható.
A polgárváros pontos területe nem körvonalazódott, településre utaló leletek kerültek elő a mai városközpont területéről és attól délre, valamint Lucsony-i városrészből. A régészeti kutatások több
települési fázist feltételeznek, leletanyagokat az I-II. század fordulójától a IV. század végéig azonosították.
Az egész közigazgatási területen kerültek elő szórvány római leletek (a 86 régészeti lelőhelyből 36
lelőhelyen találtak a rómaiak jelenlétére utaló leletanyagot), a hadi út részletes feltárása még nem
készült el.

A népvándoláskor időszakából kevés lelet került feltárásra, ezek alapján azt feltételezik, hogy a Rókadombon a VIII. században egy temető volt, melyet később az Árpád-korban is használhattak.
A kora középkorban, I. István uralkodása alatt Mosonban földvár volt (Castrum Musum) a mosoni
ispánság központja. A régészeti kutatások a vár területét a Királydombi térségen azonosították, ahol a
400x350 méter négyszögletes alakú magaslaton egy 150x300 méteres sánc vár körvonalát írták le.
Mellette lakott térséget feltételeznek északon és délen is. A vár védelmi szerepet töltött be, több
király keresett menedéket a jól védhető magaslati ponton. 1271-ben a cseh király, Ottokár elfoglalta
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és a várat lerombolta (többek között a 25., 27., 35., 36. sorszámú lelőhelyeken találtak Árpádkori
leleteket).
Óváron a történeti leírások szerint 1270-től kezdték meg a vár és a város építését (Castrum
Altenburch-Castrum Ouar). A Mosonról menekült
lakosság Óváron új várost alakított ki.
A kutatók Óvár építésének több fázisát írják le. Az
első építési korszakban készült el a kővár emeletes
lakótornya, a város első román stílusú temploma,
valamint az első utcasoros beépítések is. Fokozatosan épült ki a vár és a város vizes árokkal és várfallal megerősített védelmi rendszere. Az első lakóépületek feltehetően favázas, földszintes épületek
voltak (1. sorszámú lelőhely).
1529-ben a város és a vár leégett, s a XVI. század
végétől megkezdték - olasz hadmérnökök tervei
alapján - a vár csillagbástyákkal erősített védelmi
rendszerének kiépítését. A városban a mai úthálózat meghatározó vonalai kialakultak (Magyar utca,
Fő utca), amelyek mellett emeletes, zártsorúan
épült kőházak álltak.
A középkori város régészetileg feltárt leletei többek között: városkapu (1988), Cselley-ház (197677), későközépkori fal a Bástya utcában (2001), Szt.
Gotthard templom (1932, 1961).
A várnak és a városnak a XIV. és XVIII. század között fontos védelmi szerepe volt, az utolsó végvár
Bécs és Pozsony előtt. A vár, melyben a mosoni
ispánok is éltek, 1360-tól kisebb megszakításokkal
királynéi birtok volt.
A térség a török hódoltság alatt többször hadszíntér volt. A vár hadászati szerepe a Rákóczi szabadságharc után szűnik meg, a hadi felszerelést Pozsonyba viszik át, a vár a város tulajdonába kerül. A
vár jelenlegi formája XIX. századi állapotot tükröz,
de egyes épületrészek (kaputorony, farkashíd) XIV.
századi formában maradtak fenn. Az épület 1818tól a Magyaróvár Gazdasági Főiskolának ad otthont.
Altenburch - Óvár 1610-es hadi térképen,
ahol a város üres foltként van megjelenítve.

A város 1354-ben szabad királyi kereskedő város
lett, szabad bíró- és plébános választási privilégiumokkal. A kiemelt jelentőségű hadi és kereskedelmi utak mellett fekvő városban a középkortól meghatározó szerepet kaptak a kereskedők, iparosok, kézművesek. A XIV-XV. században a városban

|Örökségvédelmi hatástanulmány

10

könyvnyomtatás, levéltár, iskola működött. A céhes rendszerben működő fejlett kézműipar virágzott
(molnárok, szíjgyártók, szűcsök, stb.).
A régészeti kutatások Mosonmagyaróvár fejlődését az újkorig követik nyomon, a városszerkezet alakulását a későbbi korokban a hadtörténeti térképek és az épített örökség számbavételével figyelhetjük meg.

1.1.2 A város története az épített környezet fejlődésének szempontjából XVIII. századtól
A XVIII-XIX. században épült beépítések, középületek, lakóházak közül több ma is áll. A régi (általában
műemléki védettség alatt álló) épületek mutatják az egykori kereskedőváros gazdagságát, szellemi
erejét.
A Rákóczi szabadságharc után a város gazdaságilag megerősödött.
Az állat- és gabona kereskedelem javítása érdekében a hajózás
lehetőségét is fejlesztették. Új iparos réteg alakult ki, templomok,
üzletek, lakóházak épültek, gyógyszertárat nyitottak. Óvár belvárosa és Lucsony teljesen beépült. 1739-ben piarista gimnázium nyílik
magán adakozásból.

A XVIII. század végén Óvár és Moson két önálló település, de mindkettő településszerkezete már
megegyezik a mai történeti városmagok felépítésével.
Óváron belváros valamennyi utcája a jelenlegi nyomvonalon megtalálható. A templom és körülötte
a mai Szt. László tér uralja a várost. A Lucsony utca is kialakult.
A várat és a várost még teljesen
körbeveszik a vízfolyások, mint a
középkorban, de a rejtett védvonalakat nem ábrázolja a térkép.
Mosonban a templom és a Rozália
kápolna helye már felismerhető.
Jól láthatók a Szt. István Király út,
a Soproni utca, a z Ostermayer
utca, Iskola utca, Erzsébet tér,
Királydomb, Mosonvár utca és
Aranyossziget utca nyomvonalai.
I. katonai felmérés (1782-1785)
1809-ben a napóleoni háború a várost is eléri, s ez a háború alapjaiban változtatja meg a Habsburgok
városfejlesztési politikáját. A városban - éppúgy, mint Magyarország más vidékén - itt is előtérbe kerül „a hadi szemléletű” gazdaságfejlesztés, mezőgazdasági termelés növelése, a vasútépítés. A városban Albert Kázmér herceg, a magyaróvári uradalom birtokosa 1818-ban gazdasági tanintézetet alapított, az intézmény néhány éves megszakítással folyamatosan működött, jogutódja a mai NyugatMagyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszer Tudományi kara.
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1855-ben épül a vasút a város mellett. Kialakítják a vasúti és vízi utak összekapcsolását a jobb terményszállítás, gabonakereskedelem miatt. A XIX. század végén számos nagy „beruházás” valósul
meg: 1856-ban Kühne Ede gépjavító műhelye, 1863-ban a Karolina kórház, szociális intézmények,
mosoni óvoda, múzeum épül. 1899-ben a tölténygyár kezdi meg működését.

Magyaróvár 1858-ban
A régi középkori utcavonalakon a városmag zártsorú, keretes beépítése túllép. A térképen jól látható
a Malom épülete, a „városszéli” fejlesztések. A várostesttől nyugatra megfigyelhető a védővonalak
kirajzolódása az úthálózatban.
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Moson 1858-as térképen és egy későbbi levelezőlapon az Alsó utca

A fákkal szegélyezett Soproni utca megépül a vasútig, Kossuth Lajos utca nyomvonala kialakul Óvár
felé. A főközlekedési utak mellett az utcavonalon zártsorú, a telkeken belül oldalhatáron álló beépítés
alakult ki.
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1914-18 között a Monarchia legnagyobb hadiipari beruházása indult el, a Lőporgyár építése. Összesen 274 épület épült, bennük
üzemi épületekkel, tiszti-, altiszti lakótelepekkel, vízművel, villanyteleppel. Teljesen önellátó hadiipari városrész alakult ki, melyen
sok olasz hadifogoly dolgozott. Mire teljesen elkészült, véget ért a
világháború. A gyárat leszerelték.

Az I. világháború után Moson megye megszűnt. 1939-ben a két
város egyesült, így létrejött Mosonmagyaróvár.

A II. világháború előtti gazdasági fellendülés idején épült a gőzmalom, a lőporgyárban megkezdte
működését a Bauxit Ipari Rt. A II. világháborúban Mosonmagyaróvárról is sok zsidó embert, hadifoglyot vittek el, a háború végén hadszíntér volt a település. Megsemmisült az adótorony és a legtöbb
híd. A háború után az orosz megszállás, a német lakosság kitelepítése megnehezítette a megrongálódott város újjáépítését.
A szocialista időkben eleinte csak a közlekedési rendszer részleges helyreállítása és a mezőgazdaság
fejlesztése kezdődött el (állami gazdaság központja a vasúton túl, hidak egy része megépül, buszközlekedés indul).
A város geo-földrajzi helyzete megváltozik, nem összekötő kapocs többé Bécs és Pozsony felé, hanem
határzónában fekvő település a hidegháború időszakában. Katonai jelenlét nehezíti a mindennapi
életet, új laktanya is épül a vasfüggönyhöz közeli településen.
1959-ben új rendezési terv készül, a 60-as évektől új
városrész építése indul el Moson és Óvár között a Szent
István úttól északra, az addig beépítetlen területen. A
többszintes, intenzív beépítés jellegében eltér a két
város arculatától, de városszerkezetileg a tervezett telepítés összekapcsolja a két várostestet.
A 80-as évektől alacsony beépítési intenzitású lakóterületek fejlődnek a Kossuth utcától délre. A századfordulón az ipari fejlesztések mellett a turizmus is megélénkül, termál strand nyílik.
1990 után Mosonmagyaróváron tudatos városmegújítás kezdődik el, a megélénkülő határforgalom
miatt az osztrák hatások jobban érvényesülnek (munkaerő elvándorlása, a szolgáltatási szektor az
osztrák igényeket jobban kiszolgálja, a tulajdonszerkezet átalakul). A városfejlesztést az alábbiak
jellemzik:







a hagyományőrző régi beépítések rekonstrukciója, rehabilitációja
szolgáltatások bővülése, közintézmények felújítása
tudatos köztér megújítási program indítása
gazdasági szektor átalakulása, magán cégek támogatása
ipari park létrehozása, tovább fejlesztése
kertes területeken új lakóterületek fejlesztése
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1.2 TÁJTÖRTÉNET, TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK
A hadtörténeti térképeken nyomon követhetjük a város és környező táj viszonyát is. A második katonai térképen (1815-1850) látható, hogy a két kis várost körbe fogja a természet. A településeket csak
egy út köti össze.

A Lajta és mosoni Duna árterein nagyobb összefüggő legelő területek vannak, melyek galéria erdők
szegélyeznek. Kisebb a szántó területek nagysága
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Az 1952-es katonai térkép a táj iparosodását mutatja, az új utak, a vasút felosztja a tájat. A
gyepterületeket felváltotta a szántó művelés, Moson mellett az erdőterületek eltüntek. Lucsonyban a
mezőgazdasági területeket felparcellázták. Új lakó és gazdasági területek épültek,a város az elmúlt
100 év alatt látványosan fejlődött.
Megkezdődött Moson és Óvár összeépülése, az 1. sz. főút Ny-i oldalán már nagyrészt kialakult a
Kossuth utca és Szt. István király út közötti beépítés, a Kossuth utca és Gyár utca között a Hanság utól É-ra levő tömbök, valamint a Gyár és Féltornyi utcák közötti városrész. Látható a Zichy utca és
elindult a Terv utca is, kialakult a Hadirokkant és Béke utcák vonala, de a Pozsonyi út mentén még
alig látható beépítés. Megtelt viszont a Malomági-Lajtán belüli terület, a Kolbai utca környéke.
Az ipartelepeken a Bartók Béla úti lakóterület megjelenik. A Timföldgyár, a Fertősor menti és az
Alkotmány út - Barátság út kereszteződésénél az ipari épületek jól láthatók. A Báger tó környéke még
teljesen beépítetlen.
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Az 1985-ös katonai térképen látható, hogy a vasút és a vízfolyások között az épített környezet dominál. Egyes északi és déli területeken túl is nagyobb beépítések épültek. Az 1. sz. főút K-i oldalának
lakótelepi beépítésével befejeződött Óvár és Moson összeépülése. Kialakult a Pozsonyi út és a
Lajta közötti lakóterület, megindult a Várallyai utca kiépítése és Majorokkal való összekapcsolódása, a lakóterületi beépítés a MOFÉM telephelyig terjedt. Megtelt a Károly-liget, tőle délre a
beépítés a lakóteleppel összenőtt, beépült a Báger tó környéke, Moson a vasútvonalig és a Mosoni-Dunáig kiterjedt. Kialakult a Cseresznyés út menti lakóterület is.
A katonai térképek alapján a mai várostérképen összegeztük a város fejlődésének főbb állomásait.
A sötét színektől a világosabb árnyalatokig mutatjuk be a városrészek kialakulásának korát. Láthatóak
a természeti adottságokat kihasználó közlekedési utak, s a védhető középkori városmagok. Megfigyelhető a történelmi városszerkezet körül kifejlődött kisvárosias és kertvárosias városrészek, valamint a XIX. században megépült vasútvonal és a hozzá kapcsolódó iparvágányok mellé települt iparterületek „torzító” hatása a városszerkezetre. A XX. századi fejlődést jellemző nagyvárosias beépítés, az
új városközpont és az autópálya megépítésével alakult ki a mai város.
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1.3 TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK
Mosonmagyaróvár hagyományos kisvárosias arculatát legkarakteresebben a két régi városközponti
beépítés tükrözi, az óvári és a mosoni belváros. Míg Óvár belvárosa kétszintes zártsorú épületekkel
épült be, addig Mosonban több földszintes épületet találunk.
A két történelmileg kialakult városmagot kertvárosias településtest köti össze az Szent István út nyugati oldalán. Az út jobb oldalán 1970-1990 között paneles lakótelep épült 3 300 db lakással.

Magyaróvár

Városközpont – paneles lakóterület

Moson

Szent István király úti családi házas terület
A város iparterületeinek arculata is sokszínű,
Mosonmagyaróvárnak több XVIII-XIX. századi
hagyományos ipari épülete van, s mellettük új
gazdasági területek is működnek.

A város északi részein, a vizi világ melletti kertes területek laza beépítése az üdülőtelepek világát idézik.

1.4 TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT
A város fő szerkezeti tengelyeit a régi fő utak alkották, a Győr felöl jövő 1-es út (Szent István Király
útja), mely a régi Óvár település déli város kapujánál elágazva Pozsony (Fő utca- Pozsonyi út) és Bécs
felé halad (Királyhidai – Levél). Ezekhez a tengelyekhez kapcsolódnak a hagyományos városrészek
központi magjai és a XX. századi tervezett városközpont.
A főtengelytől délre a talaj- és a vízrajzi adottságok miatt nagyobb összefüggő beépített területek
alakultak ki. A hálós úthálózatú kertvárosias lakóterületek a főközlekedési út mellett épültek fel, míg
a két nagyobb gazdasági zóna vasútvonalhoz kötődve keresztezi délnyugaton és délkeleten a városi
szövetet.
Az északi településrészek nagyságát és városszerkezetét a vízfolyások jobban meghatározták, mint a
déli városi szövetet. A felépült lakóterületek illeszkednek a földrajzi adottságokhoz, de problémát
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jelent az átjárhatóság egyes településrészek között, így itt kevésbé érzékelhető a koherens városi
struktúra.
A XIX-XX. században a Mosonmagyaróvárt elkerülő főközlekedési vonalak átrendezték a város megközelítését, súlypontjait. Így a vasútállomást megközelítő útvonalak és az autópályáról bekötő közutak szerepe megnőtt, a kiemelt közlekedési vonalak mellett újabb központi zónák fejlődtek ki.
A HÉSZ 3. számú melléklete összegzi a területhasználatot.
A régi városmagok és a telepszerű lakóterület intézményei
településközpont területbe vannak besorolva. Bár ezeken a
területeken jelen van a lakó funkció, de a városi élet főbb
intézményei is itt találhatók meg. A beépítési sűrűség és az
intenzitás ezeken a területeken a lakóterületekre jellemző
értékeknél magasabb. Ezekhez kapcsolódó területek kisvárosias területfelhasználási egységként kerültek szabályozásra. Mosonmagyaróvár központi helyeit kertvárosias lakóterületek fogják össze. A lakóterületek mellett délen a gazdasági területek, északon az alacsonyabb intenzitású üdülőlakóterületi beépítések épültek fel.
A Bartók Béla út mellett a XIX. századi gazdasági területekbe
ékelődve kisvárosias lakóterületeket találunk.
Az általános területfelhasználási egységekbe nem sorolható
intézmények, eltérő funkciójú területek több helyen beékelődnek a várostestbe. Például a vár, vagy
az Óvári és a Mosoni régi városmagok mellett a temetők területei, illetve a nagyterületű intézmények, fürdő, élménypark, közműlétesítmények, stb. A várost átszövő vízfolyások, zöldfelületek a városi szövetet fel- lazítják, s egyedi hangulatúvá varázsolják Mosonmagyaróvárt.

1.5 TELEPÜLÉSKARAKTER:

TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS ÉPÜ-

LETTÍPUSOK
Mosonmagyaróvár jelenleg érvényben lévő Településrendezési terve a teleknagyságok, telekhasználat, beépítési módok részletes vizsgálatait tartalmazza. A vizsgálatok alapján kidolgozott szabályozásban 2014-ben a HÉSZ mellékleteként képviselő-testületi rendelettel fogadták el a városi karaktert
leíró jellemzőket (4/A, B,C, D mellékélet).
Építési karakter

A történelmi városmagokban zártsorú kétszintes beépítés jellemző, az utcával párhuzamos magas tetővel (bordó). A régi
városszerkezetek körül, jellemzően földszintes hézagosan zártsorú, a magyar városok jellemző kisvárosias beépítetése épült ki
(drapp). A legjellemzőbb lakóterületi beépítési forma a kertvárosias beépítés (sötétzöld), mely összeköti a városmagokat, s
beágyazódik,- a lakó és gazdasági funkciójú,- telepszerű beépítési karakterű területekbe (világoszöld).
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Beépítési mód
Zártsorú beépítési móddal beépült területek a régi városi
térségek (fekete kör) területei.
A zárt térfalak melletti kisvárosias beépítések hézagosan
zártsorú, illetve oldalhatáron álló épületekkel épületek
be.
A családi házas területek egy részén oldalhatáron álló
(világos sárga) épületek állnak, míg a szélesebb telkekre
szabadonálló (vörös), illetve ikres házakat (rózsaszín) építettek.
Tömbtelkes (világoszöld) területként jellemezhetjük az
iparterületek és a magasabb házas épületek tömbjeit,
továbbá a közmű és egyéb nagy területű intézmények
területeit, ahol egy telken több épület áll.

Teleknagyságok

A telekstruktúra a város legtöbb területén kialakult állapotokat mutat (világoskék). Több fajta teleknagyságot és
telekszélességet írhat le a kialakult jelző. Így a zártsorú,
régi városmagok területén kisebb teleknagyságok jellemzőek, mint a kertvárosias telkes lakóterületeken. A nagyvárosias beépítésű lakóterületeken egyedi, úszótelkes
ingatlanok vannak, míg a kialakult ipartelepeken a tömbtelkes telekforma a legjellemzőbb.
Kis telkes területeket a városi szövet szélein, a Majorokban, valamint néhány, - a várostestbe ékelődött - egyszerre parcellázott kis telkes lakóterületeken (Cseresznyés
utca, Lőpor utca környéke) találunk (bordó, rózsaszín,
narancs, 300-900 m2).
A régebbi, kisebb ipari telkeken 1500-2000 m2-es teleknagyságok vannak, az új ipari létesítmények 3000 m2-nél
kisebb telken nem építhetők fel.

Terra Studió Kft.| 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

21

Beépítettség
Óvár régi történelmi városmagjában és Mosonban több helyen 100%-os beépítettség van. Ilyen adatot kapnánk a XX. században felépült közterületben úszó központi térségben is, ha a tényleges telkek
beépítését vizsgálnánk, s nem vennénk figyelembe a közterületi zöldfelületeket is. A központhoz közel eső lakóterületek beépítettsége is 50-75% között van. A családi házas területek beépítettsége 2530%-os, a beépítettség nagyban függ a telek nagyságoktól. A beépítettség mértéke a régi városszerkezetben a város szélei felé természetesen csökkent. A mai városszerkezetben azonban látható, hogy
a belterület határára települt ipartelepek, és az új gazdasági területek beépíthetősége 50%-is lehet.

1.6 ORSZÁGOS VÉDETTSÉGEK, TERÜLETI ÉS EGYEDI
1.6.1 Táji, természeti értékek
A város Településrendezési terve és helyi táji- és természeti értékek védelmére vonatkozó előírásai a
természeti értékekben gazdag város környezetének védelméről gondoskodnak.
A természeti értékek jegyzékét a TSZT és
a HÉSZ mellékletei és alátámasztó anyagai
tartalmazzák /VÁTERV 95, 2014/.
„A város természetvédelmi szempontból
legértékesebb területe a Mosoni-Duna
és a partját kísérő galériaerdők, amelyek
a város keleti határán összefüggő ökológiai rendszert alkotva a Szigetközi Tájvédelmi Körzet területéhez tartoznak.
Szintén a Mosoni-Dunához és kísérőerdőihez kötődnek a Natura 2000 területek, amelyek európai szinten értékes
madárvédelmi és természet-megőrzési
területeket foglalnak magukba, a magterületen belül találhatók.

TSZT

VÁTERV 2014

A Nemzeti Ökológiai Hálózatba a fent
említett területeken kívül a Lajta és partja, továbbá a mellette fekvő Kiserdő,
valamint a Wittmann-park is beletartozik.”

1.6.2 Régészeti lelőhelyek
Azonosítatlan lelőhelyek:
Régebbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek, amelyeket a rendelkezésre álló információk alapján ma már megközelítő pontossággal sem lehet lokalizálni. Ezeket a lelet-előfordulásokat
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azonosítatlan lelőhelyként tartjuk számon, és mivel érdemben nem szólhatnak bele a településfejlesztési koncepció kialakításába, ezért külön nem tárgyaljuk őket.
Régészeti érdekű területek:
Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan, lehatárolásuk többkevesebb bizonytalanságot rejt magában, ezért a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke régészeti
érdekű területnek minősül. A város területének nagyobb része hajdan vízjárta, mocsaras térség volt,
emiatt a környezetükből kiemelkedő térszínek – kisebb-nagyobb dombok és dombvonulatok - is régészeti érdekű területnek számítanak.
Azonosított régészeti lelőhelyek:
Mosonmagyaróvár közigazgatási területén 89 azonosított régészeti lelőhely ismert, ezek részletes
ismertetését lásd a 2. mellékletekben. A legfontosabb 20 régészeti lelőhely adatait az alábbi táblázat
foglalja össze.
LELŐHELY
Középkori Magyaróvár
Iskola utca
Víztorony környéke
Osztermayer utca 10.
Soproni utca 12.
Erzsébet tér 11-12.
Király-domb.

AZONOSÍTÓ
LEÍRÁS
1.
57706
Település − késő középkor, kora újkor. Erődítés − késő
középkor, kora újkor.
2.
34312
Település – Árpád-kor. Erődítés − Árpád-kor.
3.
34673
Település, temető, Terra sigillata – római kor
4.
35403
Település – Árpád-kor. Pince – újkor
5.
36129
Település – Árpád-kor.
6.
37412
Telep – Árpád-kor. Telep – újkor
7.
38956
Vár – Árpád-kor. Szórványlelet – római kor. Szórványlelet –
honfoglaláskor.
8. Vár
38957
Vár – középkor, kora újkor. Bizonytalan jellegű lelet – római
kor. Fal – római kor. Épület – késő Árpád-kor. Épület – késő
középkor.
9. Fő u. 19. (Cselley-ház) 38958
Épület – késő Árpád-kor. Épület – késő középkor, kora újkor.
10. Bástya u. 25.
38960
Fal – késő középkor.
11. Német-dűlő
38961
Telep – késő bronzkor.
12. Krisztina-major
38962
Telep – római kor. Épület – római kor. Felszíni telepnyom –
őskor, középkor. Telep – avar kor.
13. Marx Károly u. 46-50. 38964
Bizonytalan jellegű lelet – római kor. Szórványlelet – római
kor.
14. Téglaföldi-dűlő
38965
Sír – római kor. Temető – késő római kor. Telep – római
kor.
15. Téglaföldi-dűlő II.
38966
Vízmű – római kor. Temető – késő római kor. Település –
római kor.
16. Téglaföldi-dűlő III.
38967
Sír – késő római kor.
17.
18.
19.
20.

Lucsony u. 1.
Limes-út IV.
Limes-út V.
Kápolna tér.

38968
77229
77231
78267
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1.6.3 Műemlékek
Sorsz. Kategória

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

M III
MJT
M II
M II
MI
M III
M II
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M II
M III
M III
M III
M III
M III
M II
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M II
MI
M III
M III
M III
M III

Utca/tér

Budapesti országút
Cserháti S. u.; Magyar u.; Tímár u. stb.
Deák F. tér; Magyar u.; Kereszt u.
Deák tér
Fő u. 2.
Fő u. 3.; Bástya u. sarok
Fő u. 4.
Fő u. 5.; Bástya u. 4.
Fő u. 6.; Városház u. 2.
Fő u. 7.; Bástya u. 6.
Fő u. 8.
Fő u. 9.
Fő u. 11.; Bástya u. 10.
Fő u. 12.; Templom u. 3.
Fő u. 13.
Fő u. 14.; Templom u. 5.
Fő u. 15.
Fő u. 17.
Fő u. 19.
Fő u. 21.; Bástya u. 20.
Fő u. 23.
Fő u. 25.; Bástya u. 24.
Fő u. 30.
Fő u. 39.
Fő u. 43.
Hámán Kató u. 2.
Kálnoki u.; Lajta part
Kálnoki u.
Kápolna tér
Kápolna tér 12.
Lotz Károly u. 2.
Lucsonyi út
Lucsonyi út 12.
Magyar u. 4.
Magyar u. 16.
Magyar u. 26.
Magyar u. 30.
Magyar u. 35.
Március 21. u. 15.
Mosonvár u. 3-5.
Osztermayer u. 30.
Pozsonyi u. 87-89.
Pozsonyi út 88. vagy 49.
Soós János u. 6.; Magyar u. 5.
Szent István király u. 58.
Szent István király u. 70.
Szent István király u. 72.

Helyrajzi szám

105; 106
116
118
277
120
276
121
275
166
274
273
168
272/1
169
271
268
267/1,2
266
265
264
208
257; 256/2
251
323/7
1231
1217/5
3402/1
3408
185
311/1
1243
76
68/1,2
56; 57; 58
54
228/2
2465
3252
3446
320
313/10;312/1,2
103; 128
2328
2342/1
2361

Megnevezés

Piétá-szobor
Műemléki jelentőségű terület
Malom együttes
Nepomuki Szt. János szobra
Kollégium
Lakóház
Ált.iskola, volt piarista rendház
Lakóház
Ún. régi városház
Lakóház
Lakóház
Szálloda
Polgármesteri Hivatal
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Egykori városi malom
Lourdes-i kápolna
Háromszög-kápolna
Nehézkereszt-szobor
Rozália-kápolna
Lakóház
Egykori menházi kápolna
Kápolna
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Evangélikus templom
Irodaház, egykori magtár
Lakóház
Lakóház
Lakóház, volt rendház
Vár és erődrendszer
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

M III
M III
M III
M II
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M II
MI
M II
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M III
M II

Szent István király u. 102.
Szent István király u. 109.
Szent István király u. 113.
Szent István király u. 122.
Szent István király u. 123.
Szent István király u. 124.
Szent István király u. 138.
Szent István király u. 139.
Szent István király u. 142.
Szent István király u. 143.
Szent István király u. 145.
Szt. László tér 1.
Szt. László tér 1.
Szt. László tér 2.; Soós János u. 9.
Szt. László tér 3.; Magyar u. 9.
Szt. László tér 5.
Szt. László tér 6.
Templom u. 1.
Templom u. 15.; Lotz Károly u.;
Tímár u. 2.
Városház u. 3.
Városkapu tér 9.
Mosonvár u. 15.

2398
3574
3404
2431/1,2
3395
2432/1
2441/1-2;2440/4;
3379
2443/1
3376
3375
133
164
131
130
137
136
167/3
185
48
165
387/2
3233

Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház, volt Korona szálló
Lakóház
Lakóház
volt Fehérló szálló
Lakóház
Magtár
Lakóház
Mosoni r.k. templom
R.k. plébániatemplom
R.k. plébániaház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Egykori mészárszék
Lakóház
Lakóház, volt menház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Iskola

1.7 HELYI VÉDETTSÉGEK
1.7.1 Helyi védelem alatt álló természeti
értékek
Helyi védelem alatt áll a város számos természeti
értéke, így Mosonmagyaróvár rendelkezik:






védett városi zöldfelületekkel,
védett városi erdőkkel,
védett városi intézménykertekkel,
védett zöldfelületi intézményekkel,
védett városi fasorokkal.

A védett értékek részletes felsorolása az örökségvédelmi fejezetben és helyi védelmi rendeletben
találhatók meg.

TSZT

VÁTERV 2014
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Helyi jelentőségű védett természeti területek:
Wittmann Antal park

Területe: 15 ha 7506 m2 , 1040, 1042, 1043, 1044/4, 1045, 1231
hrsz-ú területek, tulajdonos a város Önkormányzata.
A természetvédelmi terület védelmi előírásai:
a) A természetvédelmi terület fenntartását, kezelését, fejlesztését és a – céljainak megfelelő –
kutatási tevékenységet összehangoltan és tervszerűen kell végezni.
b) Nem szabad olyan tevékenységet folytatni, olyan létesítményt elhelyezni és üzemeltetni, ami
a terület jellegét, illetve rendeltetésének betöltését zavarja vagy veszélyezteti.
c) A terület eredetiségének még meglévő maradványait, természetes növény- és állatvilágát
meg kell őrizni. Fokozott figyelmet kell fordítani a növény- és állatvilág termőhelyének, illetve
élőhelyének fenntartására, megőrzésére, szükség szerinti helyreállítására.
d) A megengedhető közúti forgalmat és egyéb tevékenységet a természet- és tájvédelem érdekeinek figyelembevételével, azok sérelme nélkül kell végezni.
e) A terület rendeltetését érintő, már korábban jóváhagyott terület-rendezési, fejlesztési, építési, valamint vízrendezési terveket felül kell vizsgálni és szükség esetén a terület rendeltetéseinek megfelelően módosítani kell.
f) A természetvédelmi területhez csatlakozó, de védetté nem nyilvánított területek kezelői tevékenységük során kötelesek a természetvédelmi előírásokat figyelembe venni.
Óvári Háromtölgy:
Elhelyezkedés, ingatlan nyilvántartási adatok: 0373 hrsz., területe: 2655 m2.
Kezelés, védelem:
 A védett érték területén a védelem tárgyát képező élőlények és valamennyi növény- egyed élőhelyükkel együtt, az élettelen tárgyak, dolgok valamennyi előfordulása, megjelenése védettség alá esik.
 A tölgyfák fagyöngytől való megszabadítása, száraz ágak levágása,
szakcéggel végeztetett szakszerű növényvédelmi, ápolási munkák elvégzése
folyamatos feladat.
 Külön védőövezet kijelölése nem szükséges, de szomszédos szántóterületek tulajdonosai kötelesek olyan technológiát, vegyszereket alkalmazni a
földművelés során, melyek nem veszélyeztetik a természetvédelmi érték állagát.
 A védett érték területéről tilos eltávolítani bármiféle dolog bármely példányát, tilos az ott élő
vagy holt növényi részek, szaporító anyag, gyógynövény, rovarok gyűjtése, háborgatása, rongálása, megsemmisítése.
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1.7.2 Mosonmagyaróvár helyi épített értékei és azok értékvédelme
A régi korokban kialakult utcák, beépítési formák és az egyes épületek védelméről több felmérés
készült. Ezek alapján fogadta el a képviselő testület a helyi építési szabályzatot és annak mellékleteit,
valamint a Helyi építési rendeletet. A HÉSZ és függelékei összegzik az egyes védendő objektumok
listáját és a védelmi kategóriák lehatárolását.
Helyi városszerkezeti védelemmel kiemelt területen az utcahálózat és a telekstruktúra védett.
Helyi településképi védelemmel szabályozott területen az utcakép védett, melynél a beépítés módját kell a meglévő arculathoz igazítani. Az új beépítésnél az illeszkedést kell a területen elsősorban
megtartani. Az ellenőrzés módja a látványterv készítés.
Helyi védett épületekre vonatkozó építési előírásokat a HÉSZ és a helyi védelemre vonatkozó rendelet is tartalmaz. Két kategóriába sorolt helyi védett épületek építésénél az épületek karakterét kell
megőrizni.
A város értékvédelmének területeit a mellékelt ábrán foglaltuk össze.
A konkrétan védett városszerkezeti elemek és az egyes épületek védelme mellett, a városrendezési
terv több területen a környezet megóvása érdekében részletesen kidolgozta a beépítési szabályait.
Helyi városszerkezet, ill. a beépítési vonalak, térfalak megtartása miatt az alábbi utcák vonalvezetése
Moson városrészben
Lucsonyban
- Szt. István király út
- Vilmosrév út
- Laktanya köz
- Királydomb u.
- Erzsébet tér
- Iskola u.
- Sütő köz

Soproni út
József Attila út
Mosonvár út
Ostermayer út
Táncsics Mihály út
Kápolna tér

Csokonai u.
Kígyó utca
Gyümölcsös u.

Károly-ligetben

Magyaróváron
- Fő utca
- Honvéd utca
- Ady Endre u.
- Grábner Emil utca
- Kórház u.
- Fecske utca
- Kereszt utca
- Sörház utca
- Soós János u.

- Lucsony utca
- Bíró utca
- Torma utca

Jókai utca
Magyar utca
Lotz Károly u.
Kötélgyártó út
Linhardt György utca
Győrikapu utca
Templom utca
Városház utca
Bástya utca

- Kolbai Károly u.
- Károly u.
- Vízpart utca

Kert utca
Csaba utca
Csillag utca

Majorokban
- Feketeerdei út
- Újhelyi Imre út
- Liget sor

Füzes utca-Füzes tér
Margaréta utca
Városmajor út

Tömbvédelem alá eső összefüggő együttesek:
Szent István király úton az alábbi telkeken álló épületek : 3579 , 3580 , 3582 , 3575/1-2 , 3576 , 2589 ,
591hrsz.
- Ostermayer úton együttesként tömbvédelem alá esik : 3198 , 3197 , 3200 , 3201/1 , 3202 hrsz.
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- Mosonvár u. tömbvédelem : 3217 , 3218 hrsz.
- Királydomb utcában tömbvédelem alá esik : 3256 , 3257 , 3258 , 3259 , 3261 , 3263 , 3264 , 3267,
3268, 3269, 3270, 3272, 3273, 3274, 3275 , 3276 , 3277 , 3278 , 3279 , 3280 , 3281 , 3282 , 3283 hrsz.
- Soproni utcában tömbvédelem alá esik : 3313 , 3305/1 , 3305/2 hrsz.
- A Magyaróvári belváros műemléki jelentőségű területe országos védelemben részesül , ezért nem
képezi helyi rendelet tárgyát .
A helyi védett épületek listáját a Helyi rendeletek és a 3. számú melléklet tartalmazza.

1.8 AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE
Mosonmagyaróvár területén a legkorábbi emberi megtelepedési nyomok a város délnyugati részén
elterülő Német-dűlő területéről ismertek, ahol bronzkori telepjelenségek kerültek – részben – feltárásra, azonban már a középső neolit korból is találtak a településen emléket (lelőhely azonosító:
57761). Az óvári belvárostól nyugatra, a Tritol laktanya és a vásártér közötti területen egy vékony
Kr.e. 8. századra datálható településhorizontot tárt fel Pusztai Rezső, amelynek félig földbemélyített
téglalap alakú kis kunyhóit az őslakosnak tartott illírekhez kötötte. A Kr. e. 5. században a mai Svájc és
Dél-Németország területéről rajzott szét az ún. La Téne – kultúra népe, a kelták. A Kisalföldön Kr. e.
191 után a kelták egy törzse, az Itáliából elűzött boius-ok alapították meg királyságukat több kelta
törzs laza szövetségeként, amely hatalmi szféra a Kr. e. 1. század közepéig virágzott. A kelta megtelepedésnek egy több száz darabos ezüst pénzlelet-együttesen kívül a nyoma egy valószínűsíthető temetkezés, amelynek legszebb melléklete, egy bronzból öntött, kettős ék alakú plasztikus díszítésű
köpűs balta ajándékként került a városi múzeumba 2003-ban. Kelta településnyomokat a város
északnyugati határából is ismerünk. Augustus és Tiberius császárok a Kr. u. 1. századra szervezték
határtartománnyá Pannoniát. A konszolidáció után Pannonia úthálózata kiépült, mellette táborok,
majd a táborokat ellátó kereskedőtelepek, városok emelkedtek. Az úthálózat katonailag legfontosabb
eleme volt a K-Ny-i irányú, a Duna folyásával párhuzamosan futó, a provincia északi határán kiépített
limesút. Ez a Kr. u. 1. század végére kiépült út kötötte össze Carnuntumot Arrabonával (Győr),
Brigetióval (Ószőny), Aquincummal (Budapest-Óbuda). Az útvonal biztosítására a nagyobb táborok
között erődöket emeltek, valamint újabb castrumokat építettek. Az új erősségek szabályos rendben
követték egymást, és alkalmazkodtak a földrajzi adottságokhoz (a nehezen belátható szakaszokra
épültek). Mindezen tervszerűség figyelhető meg a Mosonmagyaróvár területén kialakított, Ad
Flexumnak nevezett tábor esetén is, amely Arrabonától 25, Carnuntumtól 30 mérföldre található. A
szárazföldi utak mellett fontos szerep jutott a vízi közlekedésnek is, egy kikötő nyomai kerültek elő a
Lajta Dunába torkollásánál, a mai medertől 150 m-re. Az egykori kikötőöböl 130-140 m lehetett,
amelynek bejáratát két 6x5 m alapú kőtorony védte.
A tábor stratégiai szükségszerűségét neve is magyarázza, hiszen az Ad Flexum jelentése a „kanyarulatnál”, ami a Mosoni-Duna és/vagy a Lajta kanyarulatát takarja. A bizonytalanságot az okozza, hogy a
tábor és a polgárváros területét mindmáig nem sikerült pontosan lehatárolni, hozzávetőleges helyük
a Malom-ági Lajta mentén, a Víztorony környékén, illetve attól kissé északabbra lehetett. Jelentős
római temető- és telepleletek kerültek a múzeumba az egykori Manninger téglagyár területéről, illetve attól északra a mai városközpontból. Római kori emlékek kerültek napvilágra Lucsony területén is,
ahonnan szintén több lelőhelyet ismerünk. A vár környéki római leletek elsődleges helyzete bizonytalan, forrásértékük azonban van, hiszen a várkapuba másodlagosan beépített feliratos kövek tájékoztatnak, hogy itt állomásozott a carnuntumi székhelyű XIV. Gemina Legio egy százada, melyet Publius
Fannius Maximus vezetett.
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A vártól északra, a Bezenyére vezető M15-ös út építése illetve a mellette végzett csatornázás közben
több helyütt is 6 m széles habarcsos-kavicsos, meszes római útmaradványok kerültek elő, kötött, erős
szerkezetűek, valószínűsíthetően itt futhatott az egykori országút. Az óvári belváros délnyugati részén, a Linhardt utcában 2-3. századra datálható római falszakasz került elő, amely castrum Ad
Flexum egy falszakasza lehetett, amelyet esetleg a középkorban is felhasználtak. Az eddigi megfigyelésekből és az előkerült leletanyagból a castrum (tábor) a Linhardt u.- Magyar u. – Károly u – Csaba u.
által bezárt területre lokalizálható, a vicus (polgári település) tőlük délre fekhetett, illetve egy része
talán északkeletre. A temető a vicus keleti sávjában lehetett. Mindenképp több települési fázissal kell
számolnunk, hiszen leletanyagunk az 1-2. század fordulójától a 4. század végéig nyúlik. A települési
fázisokat, átépítéseket nagyobb történelmi eseményekkel is összekapcsolhatjuk, császárlátogatásokat
megelőző szépítgetésekkel és komoly limes (erődökkel és táborokkal tagolt határvonal) megerősítésekkel a markomann-kvád háború pusztításai után. A végső pusztulás folyamatos elnéptelenedés
eredménye, amely a 4-5. században zajlott le – párhuzamosan a birodalom felosztásával, majd a provinciák szakaszos feladásával.
A népvándorláskor időszakából a város területéről csupán a kései avar korból ismertek leletek, amelyeknek előkerülési helye, valamint jellegük arra utal, hogy a Rókadombon a griffes-indás kultúra 8.
századi temetője terülhetett el – amelyre részben ráásva egy Árpád-korban nyitott, de a középkorban
is használt templom körüli temető is volt.
A mosoni ispánság központja a Kisalföldön, a Győri-medencében, a Szigetköz és a Hanság találkozásánál, a Mosoni síkság közepén kialakult szárazulaton, a Királydombon épült ki. Az észak-déli irányban
elnyúló téglalap alakú kb. 400x350 m alapú dombot az évszázadokon keresztül mederrombolóan
kanyargó Duna kavicsos hordaléka alakította ki. A 4.5 ha alapterületű lekerekített sarkú téglalap alakú
vár a domb közepén épült ki, tengelye nyugat-keleti irányú. A vár észak-déli irányú sáncai 150 m, a
nyugat-keleti irányúak 300 m hosszúak. A vár sáncszerkezetét Tomka Péter és Puszta Rezső kutatásaiból ismerjük. Kutatásaik a vár déli, délnyugati részére terjedtek ki. A szuburbium kiterjedését nem
ismerjük. A vártól fekvő legtávolabbi Árpád-kori településnyomok délre a Kis utcából, délkeletre a
Hajós utcából, északkeletre a Kápolna térről kerültek elő. A vártól nyugatra eső területeken településnyomok eddig nem kerültek napvilágra.
A várnak római előzményei nincsenek, Ad Flexum az ispáni központtól légvonalban 2-2.5 km-re
északkeletre található.
A Szent István uralkodása alatt kiépült vár a pogánylázadások idején refugiumként szolgált I. Péter,
majd I. András számára. Itt törte át a gyepűt, majd bukása után ide menekült Salamon király is. A
várat 1096-ban megostromolták felvonuló keresztes hadak, amelyek ellen Kálmán király vezette a
védelmet. A váralja település első okleveles említése 1096, amikor Gottschalk pap karóba húzatott a
főtéren egy magyar ifjút. Belső topográfiájáról írott források alapján annyit tudhatunk, hogy a 13.
században már biztosan pincézett kőháza állt a piactéren a szentkereszti (Heiligenkreuz, Ausztria)
ciszter apátságnak (1222, 1229, 1230), és a lébényi bencés monostornak (1231).
A mosoni vár a tatárjárás idején magyar kézen maradt, de 1271-ben II. Ottokar cseh király elfoglalta.
A cseh király levelében a vár teljes elpusztításáról ír, ám újabb kutatások nem támasztják ezt alá.
Tény azonban, a katonailag elavult vár szerepét a korszerű kővár, Óvár vette át a 13. század utolsó
harmadában. Árpád-kori emlékek a magyaróvári vár területéről, az óvári belvárosból (Cselley-ház) és
a város északi határában lévő Rókadombról is ismertek.
A magyaróvári vár ma is álló épületegyüttes a város északnyugati részén, a Lajta folyó mellett. A szabálytalan ovális alapú külsőtornyos várfalon belül ötszög alapú, négysaroktornyos várkastély áll, benne középkori nyílászárók keretei, az északnyugati részen 15. századi árnyékszék-fülke található. Az
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először 1415-ben említett várkastély jelen állapotában 19. századi átépítések nyomát tükrözi. Első
emelete 1602-ben már állt, a pártázata az eredeti (középkori) védőfolyosó része lehetett, a második
emeletet 1810-ben építették. A későközépkorra 6 nagy olaszbástya (városfal), és 2 kisebb (belső várnál) épült ki. Széles és mély várárok, sánc, a sáncban később épített kazamaták övezték. A várkapu
jelen állapotában 16. századi, vegyesfalazású (terméskő-tégla), téglából épített dongaboltozatában a
Szentgyörgyiek címere látható egy kőfaragványon. A várkapu-folyosón 7 db gótikus ülőfülke és egy
1,4 m magas ajtókeret. Az ötnyílású, 38 m hosszú híd 18. századi.
A bizonytalan római kori előzmények után a 13. század első felében már biztosan lakott volt a vár
területe, egy védművek nélküli Árpád-kori település nyomait kutatta meg 1973-ban Tomka Péter és
Pusztai Rezső a kaputorony ásatásakor.
A 14-15. század fordulóján épült meg, és 1415-ben először említik a „várban álló várat” és a Szt. Katalin tiszteletére szentelt várkápolnát. 15. századi az első kaputorony (a mai kaputól északra), a sánc, a
vizesárok, az első híd, míg a 16. századhoz kapcsolódik a második (ma is álló) kaputorony, a farkasverem és az olaszbástyák.
A mosoni megyésispánoknak is helyet adó vár a 13. században rövid időre idegen kézre kerül (II.
Ottokar, Albert herceg.). 1360-tól királynéi vár lesz, a 15. században zálogjogon a vereskői Wolfurt
családé lesz. A török foglalás után szerepe kiemelkedő lesz, főképp Győr eleste után, amikor 1595-98
között a főkapitányság központja Magyaróvár lesz, az utolsó végvár Bécs illetve Pozsony előtt. Katonai szerepe a Rákóczi szabadságharcot követően szűnik meg, 1712-ben hadifelszerelését Pozsonyba
küldik, kulcsát a kapitány átadja a városnak.
A vártól nyugatra terült el a város, melyet előbb palánkkal erősítették meg, később fokozatosan téglából és kőből álló városfallal övezték, majd vizesárokrendszerrel és olaszbástyás védőövvel vették
körbe. Az olaszbástyák a mai Ady E. u. közepe táján, a Rózsa u. vonalában, a Városkapu térnél, a Tímár u. D-i és É-i végén álltak. A város É-i kapuját a Sóház helyén álló bástyaerőd zárta le. A város árkát a felduzzasztott Lajta vizével töltötték meg, melyet malmok hajtására is használtak (Főhercegi
malom). A város 1354-ben nyeri el Erzsébet királynétól a budai jogoknak megfelelő privilégiumait. A
város szabadságjogait az 1357. júl. 4-ei átiratban fennmaradt oklevélből ismerjük. Eszerint Óvár polgárai és hospesei szabad bíró-, esküdt- és plébános-választással biztosíthatták önkormányzatukat és
egyházukat, a bírói testületük pallosjoggal is bírt. A középkori városból régészetileg megkutatott helyek a következők: városkapu (1988), Cselley-ház (1976-77), későközépkori paliszádfal-részlet a Bástya utcában (2001), Szt. Gotthárd templom (1932, 1961).
Fontos megemlíteni ehelyütt, hogy Mosonmagyaróvár közigazgatási területe a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetébe tartozik. A város területét is érinti a „A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica Magyarországon” elnevezésű világörökség több várományos
helyszíne (18, 19, 71, 77, 78, 79, 80. lelőhely).

1.9 TERÜLETHASZNÁLAT

ÉS TERÜLETI ÁLLAPOT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÖSSZEFÜGGÉS-

RENDSZERÉBEN
A régészeti örökség vonatkozásában
A külterületen elhelyezkedő lelőhelyek területe (részben vagy egészben) mezőgazdasági művelés
alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (elsősorban a mélyszántásnak) a lelőhelyeken negatív hatásai
vannak. Amennyiben ezeken a területeken fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés, akkor
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jelentős károk keletkezhetnek a kulturális örökség elemeiben. Különösen nagyfokú az ilyen jellegű
bolygatás a 12, 57, 58, 60, 61, 62, 71, 73, 77. lelőhelyen, ahol római kori szilárd falazatú épületek
(villák és őrtornyok), illetve a 25. lelőhelyen, ahol Árpád-kori templom maradványait károsítja a talajforgatás.
A lelőhelyek nagyobb hányada a település belterületén helyezkedik el. Ezeken a lelőhelyeken a különféle építkezések és infrastrukturális beruházások miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további veszélynek vannak kitéve. A belterületen a régészeti értékek számottevő részét újkori épületek építmények és utak fedik el. A magyaróvári vár, a Szent Gotthárdtemplom, a Cselley-ház és a volt főhercegi malom ma is álló műemlék (8, 9, 24, 39. lelőhely). Az évszázadok folyamán több ízben átalakított épületek műemléki védelem alatt állnak.
Fontos megjegyezni, hogy a város beépített területén több helyütt – az ismert régészeti lelőhelyeken
kívül is - várható régészeti leletek, elsősorban római kori és középkori település-, és erődítésmaradványok előkerülése. Amennyiben feltételezésünk helytálló, akkor ezek a régészeti értékek úgyszintén
jelentős mértékben károsodtak az elmúlt évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is
fennáll.
Épített és természeti örökség vonatkozásában
A városban kialakult területhasználat általánosságban megfelel az örökségvédelem szempontjainak.
Az épített értékek túlnyomó többsége a történelmileg kialakult városrészek belvárosaiban, településközpont vegyes területeken belül fekszik.
A műemlékek közül a Vár fenntartása és állagának megóvása okozza a legnagyobb problémát. A Vár
állami tulajdonban van, kezelője a Nyugat-Magyarországi Egyetem. Az oktatási intézmény anyagi
lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy az épületet megfelelő színvonalon fenntartsa.
Az értékes épületek felújítására, funkcionális fenntartására a város lehetőségei szerint megfelelő
figyelmet és anyagi eszközt fordít. Az önkormányzat minden évben külön alapot hoz létre a privát
tulajdonban lévő műemlék épületek és a helyi műemlék épületek állagának megóvására.
Az egyes értékes műemlékek, helyi védelemre érdemes épületek tulajdonviszonyainak rendezése
újabb lendületet adhat a város történelmi örökségeinek megőrzéséhez.
Az önkormányzatnak nagy problémát okoz a volt Lőporgyár épületeinek hasznosítása. A lőpor üzem
épületei jelenleg üresen állnak, az építmények állapota egyre romlik. A koncepcióban az üzemi, barnamezős területek hasznosítása, funkciójuk keresése szerepel.
Mosonmagyaróvár központi útjain az átmenő forgalom nagy környezeti- és zajterhelést okoz. A történelmi városmagokon áthaladó közúti forgalom nem csak a teret határoló épületeket rongálja meg,
de a közterek használatát is megnehezíti. A város előtt új feladatként fog jelentkezni a forgalom szabályozás után a meglévő városszerkezetben lévő történelmi terek rendezése.
A város közterületeinek az elmúlt években sokat javult, köszönhetően a köztér-megújítási programnak, melynek során minden évben egy közteret felújítanak.
Mosonmagyaróvár a településrendezés és a helyi védelemi rendeletek eszközeivel megteremtette a
helyi jogi hátterét épített értékek védelemének.
A város arculatának formálása, turisztikai vonzerejének növelése céljából szükség van a tájértékek
megóvásán túl egyes természeti értékek bemutatását is szolgáló gyalogutak, tanösvények, vízi utak
kialakítására.
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2 VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
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2.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁS
A térségi közút és vasút fejlesztések a város körül már megvalósultak.
A Szigetközből érkező forgalomnak alternatív útvonalat jelentő, a várost keletről elkerülő út megépítése a város külterületét érinti.
A várost átszelő és övező vizek rendezése a városra is hatással lesznek. A folyóvizek (Mosoni-Duna,
Lajta) tervezett fejlesztései:



Integrált környezetvédelmi rehabilitáció és katasztrófa-elhárítás
Folyami közlekedés fejlesztése

2.2 TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETHASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁS
2.2.1 A Településszerkezeti terv tájvédelmi elhatározásai
Az országos és helyi védett természeti területeket az érvényben lévő Településrendezési terv feltünteti, a helyi építési szabályzat ezek védelméről gondoskodik.
Mosonmagyaróvár természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében a Településfejlesztési Koncepció a belső és külső vízfelületek és vízpartok fejlesztéséről határozott.
 a Mosoni-Duna és a Lajta mentén integrált környezetvédelmi rehabilitáció és katasztrófaelhárítási program
 a folyami közlekedés fejlesztése
 A belső területeken: a Lajta, a Mosoni Duna és a Malom-ági Lajta turisztikai fejlesztése:
 sétány, kikötő, gyalogos és kerékpáros hidak a Károlyligetben
 evezősport feltételeinek javítása a Mosoni-Duna mellett Halászi városrészben
 a FUTURA élménypark ökoturisztikai attrakcióinak bővítése
 a Malom-ági Lajta további rehabilitációja a MOFÉM telep mellett
A vízfelületek, vízpartok fejlesztése nemcsak a turisztikai kínálat bővítését szolgálhatja, de lehetőséget adhat a városon belüli folyamatos öko folyosó fenntartására is.
A tájsebek rehabilitációja során fel kell számolni az illegális hulladéklerakókat, valamint külszíni bányák környezeti terheinek mérséklésére kell törekedni. A kavicsbánya bezárása után a terület rehabilitációját meg kell kezdeni.
A tájvédelmi területeken kívül energia erdőtelepítésre és további szélpark kialakítására alkalmas területek kerültek kijelölésre.
Tájvédelmi szempontból az egyik legfontosabb feladat, hogy a tervezett turisztikai fejlesztések és a
meglévő természeti adottságok megőrzésének szempontjai egyaránt érvényesüljenek.

2.2.2 Régészeti szempontból
beépítettségi változások

releváns

településszerkezeti,

területhasználati

és

• Moson történeti városmagjának értékőrző felújítása, a központ jelleg visszaállítása: kereskedelmi és
idegenforgalmi funkcióinak megerősítése, új központi/hivatali funkciók ide helyezése.
• Óvár belvárosában a rehabilitáció befejezése, a Malomági-Lajta menti gyalogút továbbvezetése, a
rehabilitációból még kimaradt részek felújítása.
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• Szükséges a barnamezős területek (meglévő, de a privatizálás után alacsonyan hasznosított, még
belső területi tartalékokkal rendelkező korábbi ipari telephelyek) rehabilitációjának ösztönzése is,
ezáltal elérendő a területek kihasználásának javítása és az ipari célra igénybe veendő új területek
mennyiségének mérséklése (a fenntartható fejlődéshez szükséges területtakarékosság érdekében).
• A gyógy-termálvízkincsre alapozottan az egészségturisztikát, a gyógyászati hátteret (is) igénylő
gyógyturizmust, valamint a rehabilitációs és egészségmegőrző szolgáltatásokat javasolt fejleszteni. S
meglévő szolgáltatásokat a helyi lakosság szolgálatába állítani. Ezek alapján javasolható a meglevő
hiányos szolgáltatási struktúrával rendelkező termálfürdő komoly gyógyprogrammal ellátott gyógyfürdővé felfejlesztése, vagy – ha ez a magántulajdon miatt nem lehetséges – új gyógyfürdő létesítése.
Ez utóbbi esetben a fürdő számára olyan területet kell kijelölni, ahol területi fejlesztése távlatban
lehetséges és közelében – az ugyancsak termálvízre alapozott – nagyobb területigényű élményfürdő
– és a helyi lakosság által is igényelt - uszoda is kialakítható. A beruházás PPP konstrukcióban finanszírozható.
• A még rendelkezésre álló lakóterületnek alkalmas területeket tartalék lakóterületként meg kell
őrizni, más célú felhasználásukat/beépítésüket nem szabad engedélyezni
• A belső területi tartalékot jelentő nagy tömbbelsők feltárásának – a tulajdonosok számára is – előnyös voltáról a telektulajdonosokat meg kell győzni, a tömbbelső feltárások terveit el kell készíttetni,
a lebonyolítást előkészítését meg kell kezdeni, de legalábbis a későbbi tömbbelső-feltátás lehetőségét meg kell őrizni, azaz nyeles telkekkel vagy a telek hátsó felében kialakított építési hellyel a későbbi lehetőséget nem szabad „elépíteni”.
• A városrehabilitáció (Moson belváros és városközponti lakótelep) kapcsán további lakásépítési lehetőségeket fel kell tárni, azok lehetséges kapacitását, kihasználásának feltételeit tisztázni kell
• Az értékőrzés kategóriájába esik a műemléki jelentőségű területek fejlesztése, a kulturális örökség
idegenforgalmi hasznosítása is, mely a turisztikai fejlesztésekhez kötődik. A még helyre nem állított
védett épületek hasznosíthatóságát meg kell tervezni és – mivel jövedelemtermelő létesítményekké
alakíthatók – felújításukat piaci tőkéből lehet finanszírozni. A belvárosban levő és a teljes rehabilitáció befejezését hátráltató, magántulajdonú védett épületek felújítását szorgalmazni kell.
• Nyugati tehermentesítő út létesítése
• Új vásárcsarnok és üzletház építése Moson városrészben
• Mosoni temető bővítése, közlekedési létesítmények
• Magas színvonalú wellness szálloda építése a Mosoni-Duna partján (Kálnoki u. és a Strand u. között
vagy a Kiserdő utcától délre)

2.2.3 Épített értékvédelem szempontjából
beépítettségi változások

településszerkezeti, területhasználati és

Az épített értékek védelmét szolgáló intézkedések közül ki kell emelni a történelmi városmagok megóvásának, rehabilitációjának elképzelését. Ezek az alábbiak:




Moson történeti városmag értékőrző felújításának folytatása
 a városrész üres telkeinek beépítése
 rossz állagú műemlék épületek megújítása
 vasútállomás környékének rendezése
Vár rehabilitáció
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Magyaróvár belváros rehabilitáció
 a burkolatlan utcák felújítása, közművesítése
 az értékes épületek felújítása, korszerűsítése, funkcióval megtelítése (Vár, polgármesteri hivatal, Fekete Sas szálló, sörgyár)
 Magyar utca folytatása a Wittman parkig)
 a belváros forgalomcsillapítása és parkolási helyzet javítása

Új közlekedési kapcsolatok megépítését határozták el az következő pontokon, vonalakon:










A szigetközi kapcsolatok bővítése, új Mosoni-Duna hidak
A belső tehermentesítő út megépítése
Új gazdasági területek (M1 és vasút között) gerincútjának kiépítése
A Lajta átjárhatóságának javítása, min. egy új közúti és egy-két gyalogos Lajta híd
megépítése. El kell érni az M1 autópálya déli csomópontjának, és onnan közvetlen
szigetközi kapcsolat megépítését
Közösségi közlekedés fejlesztése, vonat-busz átszállási kapcsolatok javítása, P+R parkoló rendszer kiépítése a Lajta, Moson
Tehermentesítő út megépítése és a forgalom átterelése
Várost elkerülő közút-gyűrű nyomvonal kijelölése és területtartalékolás
sz. főút-Pozsonyi út közvetlen kapcsolata és a Lajtakert városnegyed több irányú kapcsolatának biztosítása

2.3 INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁS
A javasolt út és kerékpárút-fejlesztések, parkolóterületek, és ezzel összefüggésben a gépkocsiforgalom korlátozása egyes területeken a meglévő szerkezethez igazodik. A történelmileg kialakult városszerkezet védelmét szolgálja.

2.4 NÉPESSÉG, ÉLETMÓD, TÁRSADALOM, KULTÚRA VÁLTOZÁSA
A koncepcióban megfogalmazott célok a népesség képzettségének növelését, a stabil, egész éves
munkahelyek és ezáltal az anyagi létbiztonság megteremtését, a helyi közösségek erősítését, a helyi
identitástudat, valamint ezzel együtt az épített örökség nagyobb megbecsülését szolgálják.
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3 HATÁSELEMZÉS
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3.1 TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSHÁLÓZATI KÖVETKEZMÉNYEK
A koncepció a történelmileg kialakult városi struktúra megőrzését szolgálja. A hagyományos városszerkezeti utak és térfalak megőrzéséhez a településfejlesztési koncepcióban elhatározott forgalomcsillapítások nagymértékben hozzájárulhatnak. Fontosnak tartjuk az átmenő forgalom megszűnése
után, hogy a régi városi terek belső kialakítása visszanyerhesse az eredeti formáit.
Mosonmagyaróvár belvárosán átmenő vízi utak revitalizálása és a környező nagyobb vízfolyások rendezése pozitív hatással lesz nemcsak a városi klímára, de a hagyományos városszerkezet megmutatására is.

3.2 TERMÉSZETI, TÁJI HATÁSOK
A város hosszú és középtávú fejlesztéseinek előkészítésénél és tervezésénél, valamint azok kivitelezésénél a meglévő zöldfelületeket meg kell őrizni, illetve azok teljes pótlásáról gondoskodni kell. A településrendezési eszközök és város helyi rendeletei az országos és helyi természeti értékek védelméről
intézkednek.
A településfejlesztési koncepció a város értékes zöldfelületeinek megőrzésére, és a zöldterületi fedettség bővítésére több javaslatot tartalmaz.
Környezeti és tájképi konfliktusok kiküszöbölése érdekében tehető intézkedések a településszerkezet, az övezetek megváltoztatásával (ipari területek a külső területeken, belül autómentes övezetek)
 Zöldfelületek revitalizációja, belvárosi „hősziget” kialakulásának mérséklése
 Városközponti lakótelep humanizálása
 Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken – gépjármű/gyalogos forgalom elválasztására is
 Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi kapcsolatainak biztosítása
 Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionális kínálat (pihenő/játszó/sport) biztosítása
 vízpartok intenzívebb használata, vízfelületek mentén közhasználatú területek megtartása/kialakítása, vízfolyások mentén gyalogutak, sétányok, zöldfelületek létesítése,
 meglévő zöldfelületi rendszer megóvása, bővítése, felszereltségének, használati értékének javítása, kondicionáló hatásának fokozása,
 erdősávok javasolt területeinek megvalósítása,
 a zöldfelületi rendszer tengelyét a Lajta part mentén a Mosoni-Dunáig tartó zöldfolyosó kell
képezze, a zöld tengelyt nyugaton a Lajta-ágak közötti kavicsbánya területének rekultivációjával északnyugati irányba ki kell tolni,
 a Mosoni-Duna menti zöldterületi folyosóhoz kell kapcsolni a tervezett sport- és szabadidőközpont területét, amely a Kálnoki úttól a horgásztó térségéig összefüggő zöldterületet képezzen.
 védőövezet fenntartása szükséges a tájvédelmi körzet mezőgazdasági területekkel közvetlenül
érintkező sávjaiban
 a helyi védelem alatt álló területeket továbbra is óvni kell
 tájvédelmi szempontból ki kell jelölni az energiaerdő telepítésére, valamint a szélerőművek
számára alkalmas területeket
 a Lajta ágak között művelés alatt álló kavicsbánya bezárása után annak rekultivációja szükséges
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 a kijelölt gazdasági területek a belterülettől nyugati-délnyugati irányban a vasútvonal és az autópálya közötti sávban terülnek el, gazdasági terület létrehozása a külterület egyéb részein
nem javasolt.
Egyéb települési sajátosságokat óvó, levegőminőséget javító intézkedések
 A belső városi utak átmenő forgalmának csökkentése, forgalomkorlátozás, tehermentesítő út
megépítése.
 Belvárosi területek humanizálása, „hősziget csökkentése”
 Belvárosi parkolás rendezése és a tömegközlekedés javítása, környezetterhelés csökkentése
 Kerékpárút hálózat bővítése
 Megújuló energiák termelésének fokozása
 Csak környezetkímélő ipar betelepedésének engedélyezése

3.3 A TELEPÜLÉSKÉP FELTÁRULÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI
A koncepció a településkép értékes elemeinek megőrzését, a táj és a zöldfelületek, valamint vízpartok megőrzését segíti elő.
A város épített értékeinek feltárulása a városfejlesztési koncepció során nem módosul, de a forgalomcsillapítás nagyban hozzájárul az értékek megőrzéséhez és a látvány feltárulásához. Nagyobb
változást hoz a városon belüli vízpartok revitalizációja, mely lehetőséget ad arra, hogy az eddigi meg
nem ismert városképek is megnézhetők lehessenek.

3.4 RÉGÉSZETI

EMLÉKEK FELTÁRHATÓSÁGÁNAK, MEGMARADÁSÁNAK, BEMUTATHATÓSÁ-

GÁNAK VAGY PUSZTULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
Mosonmagyaróvár közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma jelenleg:
nyolcvankilenc. A tárgyalt régészeti lelőhelyek régészeti feltárását - eltekintve a beruházásokat megelőző feltárástól - jelenleg semmi nem indokolja.
A város területén helyben megőrzendő, reprezentatív, bemutatásra érdemes régészeti emléket az 1,
12, 25, 57, 58, 60, 61, 62, 71, 73, 77, 80, 82. és a 83. lelőhelyen találunk. Amennyiben az itt lévő római
kori és középkori épületek, építmények és erődítések maradványai még nem károsodtak jelentős
mértékben, akkor javasolható azok tudományos projekt keretében történő feltárása, helyreállítása,
konzerválása, és a nagyközönségnek történő bemutatása. A helyreállító munkák révén jelentős történelmi emlékekkel gazdagodna a település és környéke.
A 71, 77, 80. lelőhely jelentőségét fokozza, hogy a jövőben világörökségi helyszínné válhatnak (lásd
fentebb!). Szorosan kapcsolódik ehhez, hogy a város tervezett fejlesztései között szerepel a római
kori limes nyomvonalán régészeti feltárások végzése, majd azok alapján turisztikai attrakció keretében látogatóközpont kialakítása.
A város belterületén található lelőhelyeken a különféle építkezések és infrastrukturális beruházások
miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további veszélynek vannak
kitéve. A régészeti értékek számottevő részét újkori épületek építmények és utak fedik el. A lelőhelyek közül a magyaróvári vár, a Szent Gotthárd-templom, a Cselley-ház és a volt főhercegi malom ma
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is álló műemlék (8, 9, 24, 39. lelőhely). Az évszázadok folyamán több ízben átalakított épületek műemléki védelem alatt állnak.
Fontos megjegyezni, hogy a város beépített területén az ismert régészeti lelőhelyeken kívül is több
helyütt várható régészeti leletek, elsősorban római kori és középkori település-, és erődítésmaradványok előkerülése. Amennyiben feltételezésünk helytálló, akkor ezek a régészeti értékek úgyszintén
jelentős mértékben károsodtak az elmúlt évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is
fennáll.
A 33-34. lelőhely a város meglévő településrendezési terve alapján kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen helyezkedik el. A régészeti lelőhelyeknek a jövőbeli beruházásokkal kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy
teljes felületű feltárást) kell végezni.
A településfejlesztési koncepcióban szereplő tervezett változtatások több régészeti lelőhelyet érintenek:
 A mosoni történeti városmag rehabilitációja érinti vagy érintheti a 2, 4, 5, 6, 7, 20, 27, 28, 29,
30, 32, 36, 37, 47, 48, 49, 82. lelőhelyet.
 Óvár belvárosának rehabilitációja érintheti az 1, 9, 10, 22, 23, 24, 39, 40, 41, 42. lelőhelyet.
Ezen belül a konkrétan megemlített egykori főhercegi malom felújítása régészeti lelőhelyen valósul meg (39. lelőhely).
 A tervezett új gyógy-, és élményfürdő építése érintheti a 3, 16, 45, 46. és a 80. lelőhelyet.
 A belterületen a nagy tömbbelsők javasolt feltárása elsősorban a mosoni városrészben érinthet
régészeti lelőhelyeket: 2, 5, 7, 48, 81, 82. lelőhely.
 A nyugati tehermentesítő út tervezett nyomvonala érinti a 18. és a 61. lelőhelyet
 Az új vásárcsarnok és üzletház építése Moson városrészben érinti a 2. és a 7. lelőhelyet
 A mosoni temető bővítése érinti az 50. lelőhelyet
 A tervezett wellness szálloda építése a Kálnoki utca és a Strand utca között érinti az 51. lelőhelyet
A tervezett beruházások során a régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó jogszabályokat be kell
tartani.
Régészeti érdekű területek a településen:
 A már ismert régészeti lelőhelyek közvetlen környezete.
 Külterületen a környezetükből kiemelkedő helyek: dombok és dombvonulatok.
A régészeti lelőhelyeken kívül tervezett beruházások esetében felhívom a tulajdonosok, a beruházók
és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák közben régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a munka
felelős vezetője köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
Az épített értékek védelmét szolgáló intézkedések közül ki kell emelni a történelmi városmagok megóvásának, rehabilitációjának elképzelését.
A város hosszú és középtávú fejlesztéseinek előkészítésénél és tervezésénél, valamint azok kivitelezésénél a meglévő zöldfelületeket meg kell őrizni, illetve azok teljes pótlásáról gondoskodni kell. A településrendezési eszközök és város helyi rendeletei az országos és helyi természeti értékek védelméről
intézkednek.
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3.5 TÖRTÉNETI TÉRBELI RENDSZEREK ALAKULÁSA
Az új közlekedési vonalak építésénél (tehermentesítő, elkerülő út) veszélyt jelenthet a régi telek hálózat „átszabása”. Az eddigi vizsgálatok szerint a tervezett nyomvonalak a történelmi városmagokat
és azok körüli telekstruktúrát nem érintik.
A szigetközi kapcsolatokat javító, új Duna-hidak kijelölésénél is figyelembe kell venni a történeti városmagok felé vezető utakat. A gyalogos kapcsolatok átvezetése a városközpontokon előnyös lehet,
míg a nagyobb forgalmat vonzó, közutak esetén a belső városmagok elkerülése lenne célszerű. Magyaróvár történelmi városmagja mellett elhaladó utak a városszerkezet hagyományos térstruktúráját
felbontja. Az útvonal áthelyezése a régi városi szövet feléledését szolgálná.

3.6 MŰEMLÉKI EGYÜTTESEK, MŰEMLÉKEK ESZMEI, HASZNÁLATI ÉS ESZTÉTIKAI JELENTŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA A TÁJBAN, TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN, ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN, A
TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN
A város számos értékes országosan védett műemlékkel rendelkezik, melyek jó karbantartását a jelenlegi tulajdonviszonyok nem teszik lehetővé. Több épület funkció nélkül van. A településfejlesztési
koncepcióban hangsúlyosan került megfogalmazásra az önkormányzat tulajdonában lévő országosan
védett épületek privatizációja. A város kiemelt műemlék együtteseinek funkció váltása is napirenden
van.

3.7 MŰEMLÉKEK MEGÚJULÁSÁNAK ÉS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK GAZDASÁGI ESÉLYEI
 az önkormányzati üres területekre új befektetőket kell találni – elsősorban a városrész
funkcióihoz alkalmazkodva (kereskedelmi-szolgáltató létesítmények: vásárcsarnok)
 a jobb hasznosítás érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő leromlott állapotú műemléképületek értékesítése
 a vasútállomás és környékének tulajdonjogi problémáinak rendezése, majd a terület rendezése
 a helyben rendelkezésre álló gyógyvíz egészségügyi hasznosítása (balneológiai központ létesítése)

3.8 TELEPÜLÉSKARAKTER VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI
A város nagyobb összefüggő területfejlesztést a közeljövőben nem tervez. A városkarakter várhatóan
nem változik.

3.9 KÖRNYEZETI TERHELÉSEK ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI
A környezeti terhelések nem veszélyeztetik az épített örökséget. Új környezetet zavaró ipari létesítmény felépítését a város nem támogatja, a várható környezeti terhelés nem nő. A belvároson belül a
forgalomcsillapítás növeli a műemléki épületek megőrzésének esélyeit.
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3.10 KÁRENYHÍTÉS LEHETŐSÉGE, KÖLTSÉGE, ILLETVE ELLENTÉTELEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Az országosan és helyileg védett táji értékek és régészeti lelőhelyek a tervezett vízi utak és közműlétesítmények megvalósításával károsulhatnak. A településrendezési terv az országos tájvédelmi körzet, ökológiai folyosó, Natura2000 területek és a régészeti lelőhelyek területét feltünteti, így a tervezett beruházások megvalósítása előtt lehetőség van a területek megismerésére és feltárására, valamint a tervezett beruházások által okozott károk csökkentésére.
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4 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI JOGSZABÁLYOK, INTÉZKEDÉSEK
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4.1 KULTURÁLIS-RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK
4.1.1 A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó
főbb jogszabályok:
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb jogszabályok:
1997. évi CXL. törvény – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – a szabálysértésekről
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény
kihirdetéséről
2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi bírságról
3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet – egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet – a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet – a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
2012. évi CLII. törvény - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2012. évi CXCI. törvény - a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet - a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó
szabályokról
2014. évi CVI. törvény - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal öszszefüggő törvények módosításáról
39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet - a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet besorolni:




fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek
nyilvántartott régészeti lelőhelyek
régészeti érdekű területek.

4.1.2 Védett régészeti lelőhelyek esetében:
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely
kategóriába kell sorolni. Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és
nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti
lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. (2001. évi LXIV.
tv. 13. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek földmunkáinál, illetve az engedélyezési eljárásba
a szakhatóságokat be kell vonni a 39/2015.(III.11.) Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdésének értelmében.
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4.1.3 Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében:
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak (2001. évi LXIV. tv. 11. §). A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan mértékben
lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak (2001. évi LXIV. tv. 9. §).
A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A régészeti örökség elemei
eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás kivételével - annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.
(2001. évi LXIV. tv. 10. és 19. §)
A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy teljes felületű feltárást) kell végezni. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (1) bekezdés)
Régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben
érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, továbbá ha a régészeti
örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége
nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén. Próbafeltárást kell előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre,
vagy annak készítéséhez nem végeztek próbafeltárást, valamint , ha földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, illetve ha a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege,
intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert.
Teljes felületű feltárást kell előírni, ha a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának nagyjelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrása, vagy ha a beruházás történeti városmag
területén valósul meg. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (3) bekezdés)
Régészeti feltárás feltárási engedély alapján végezhető. Az engedélyt a fővárosi és a megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: hatóság) adják ki. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a feltárásra jogosult intézménnyel kell megkötnie. (2001. évi LXIV. tv. 20. § (1) és (2) bek.;
2001. évi LXIV. tv. 22. § (5-10) bek.; 1997. évi CXL. tv. 45/A §; 266/2012 Kormányrendelet 7. §).
Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a hatóság előzetes nyilatkozatát kérni,
hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz. (2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés)
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi (2001. évi
LXIV. tv. 82-85. §).
3. Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt régészeti
lelőhely előkerülése esetében.
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely előkerülése
várható vagy feltételezhető. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a beruházás

|Örökségvédelmi hatástanulmány

48

során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett területekre. (2001. évi
LXIV. tv. 7. § 29. pont)
Amennyiben régészeti feltáráson kívül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni és a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely
arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt és a hatóságot,
valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. (2001. évi LXIV. tv. 24. §)
A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője anyagi elismerésben részesíthető. (2001. évi LXIV. tv. 26. §)

4.1.4 Az örökségvédelmi hatástanulmányról
Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült vagy a rendezés alá vont
területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket. (2001. évi LXIV. tv. 85/A. § (1-2) bek.).
A készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 395/2012. (XII.
20.) Kormányrendelet melléklete. Ugyanezen rendelet 3. §-a értelmében a hatástanulmány elkészítésére jogosult:
a) a régészeti szakterületi munkarész vonatkozásában kizárólag a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló miniszteri rendelet szerint régészeti részszakterületen kulturális szakértői tevékenység végzésére
jogosult szakértő;
b) az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal
bír;
c) az a jogi személy, amely az a) és/vagy b) pontban előírtak szerinti munkatársak részvételét
biztosítja.
A hatástanulmányban szereplő műemléki szakterületi részeket csak az adott szakterületen felsőfokú
szakirányú végzettséggel rendelkező személyek készíthetik.
A hatástanulmány készítőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a hatástanulmány elkészítésére
jogosultsággal rendelkezik.
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Mosonmagyaróvár Településfejlesztési koncepciójában kijelölték a település jövője szempontjából
meghatározó fejlesztési irányokat és beavatkozásokat. Ezek részben a meglévő beépített területek
átalakulásával, fejlesztésével, részben a beépítetlen területek igénybevételével fognak járni.
Az épített örökség fejlesztését a koncepcióban meghatározott célok közül „A városi környezet fenntarthatóvá tétele” című részcél szolgálja. A részcélban megfogalmazott javaslat megvalósításával,
azaz a védett épületek megújításával, az épületek karakterének megfelelő funkciók megtalálásával a
város megőrzi történelmileg kialakult arculatát.
Településhálózati és tájhasználati változással a várost keleti irányból elkerülő út tervezett megvalósítása és város területén található vizek rendezése jár. Az elkerülő út külterületet érint, megvalósulása
esetén egyértelműen jótékony hatással lesz a város életére (forgalom- és környezetterhelés csökkenés). A város területén található vizek rendezése, a folyóvizek tervezett fejlesztései a természeti-, táji
környezet védelmét, fenntartását szolgálják.
Területhasználati változással a város belső és külső vízfelületeinek és vízpartjainak fejlesztése, a tájsebek rehabilitációja és az energia erdő és szélpark kialakítására alkalmas területek kijelölése jár.
Tájvédelmi szempontból az egyik legfontosabb feladat, hogy a tervezett turisztikai fejlesztések megvalósítása során a meglévő természeti adottságok megőrzése mellett az örökségvédelem szempontjai
is érvényesüljenek az - örökségi értékkel - esetlegesen érintett területeken.
Az épített értékek védelmével kapcsolatos településszerkezeti, területhasználati és beépítettség változások közül legjelentősebb a történelmi városmagok megóvásának, rehabilitációjának terve, amely
tartalmazza a Moson történeti városmag értékőrző felújításának folytatását, a vár rehabilitációját és
a Magyaróvár belváros rehabilitációját. Ezen elképzelések mindegyike az épített örökség megőrzését,
bemutathatóságát és fennmaradását szolgálják. A védelem alatt álló ingatlanokat érintő fejlesztést,
felújítást, hasznosítást fókuszba helyező projektekkel kapcsolatban az értékek csak eredeti környezetük kontextusában, túlterhelés nélkül tudnak működni, fennmaradni, megfelelően érvényesülni.
Mosonmagyaróvár közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma jelenleg nyolcvankilenc. A lelőhelyek ex lege általános védelem alatt állnak. Külön rendeletben fokozottan vagy
kiemelten védett régészeti lelőhely a településen nem található.
A város belterületén található lelőhelyeken a különféle építkezések és infrastrukturális beruházások
miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további veszélynek vannak
kitéve. A régészeti értékek számottevő részét újkori épületek építmények és utak fedik el. A 8, 9, 24.
és a 39. lelőhely ma is álló műemlék. Az évszázadok folyamán több ízben átalakított épületek műemléki védelem alatt állnak.
Fontos megjegyezni, hogy a város beépített területén az ismert régészeti lelőhelyeken kívül is több
helyütt várható régészeti leletek előkerülése. Amennyiben feltételezésünk helytálló, akkor ezek a
régészeti értékek úgyszintén jelentős mértékben károsodhattak az elmúlt évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennállhat.
A 33-34. lelőhely a város meglévő településrendezési terve alapján kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen helyezkedik el. A régészeti lelőhelyeknek a jövőbeli beruházásokkal kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy
teljes felületű feltárást) kell majd végezni.
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A településfejlesztési koncepcióban szereplő tervezett változtatások közül az alábbiak érintenek vagy
érinthetnek régészeti lelőhelyeket:









mosoni történeti városmag rehabilitációja,
Óvár belvárosának rehabilitációja,
tervezett új gyógy-, és élményfürdő építése,
nagy tömbbelsők feltárása (elsősorban a mosoni városrészben),
nyugati tehermentesítő út tervezett nyomvonala,
új vásárcsarnok és üzletház építése Moson városrészben,
mosoni temető bővítése,
tervezett wellness szálloda építése.

Javasolható, hogy az említett beruházások során földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti lelőhelyeket lehetőleg kerüljék el. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a hatóság különféle szempontok
figyelembe vételével döntést hoz arról, hogy engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen, milyen
feltételekkel járul hozzá az engedély megadásához (pl: a beruházó költségére történő régészeti szakfelügyelet, próbafeltárás vagy teljes felületű feltárás elrendelésével).
A város területén helyben megőrzendő, bemutatásra érdemes régészeti emléket az 1, 12, 25, 57, 58,
60, 61, 62, 71, 73, 77, 80, 82. és a 83. lelőhelyen találunk. Amennyiben az itt lévő római kori és középkori épületek, építmények és erődítések maradványai még nem károsodtak jelentős mértékben, akkor javasolható azok tudományos projekt keretében történő feltárása, helyreállítása, konzerválása,
és a nagyközönségnek történő bemutatása.
Az infrastrukturális változások – út- és kerékpárút-fejelsztések, parkoló területek és ezzel összefüggő
gépkocsiforgalom korlátozások –a történelmileg kialakult városszerkezet védelmét szolgálják.
A koncepcióban a népesség, az életmód, a társadalom és kultúra szempontjából prognosztizált pozitív változások - képzettségi szint növekedés, stabil munkahely és anyagi létbiztonság, helyi közösség
és identitástudat erősödése - a jövőben az épített- és természeti örökség védelme iránti nagyobb
elkötelezettséget, megbecsülést, tudatformálást vetítik előre.
Mosonmagyaróváron a védelemre érdemes épített környezet, illetve annak elemei jól felmértek, a
rendezési tervekben megfelelően kezeltek, a beépítési szabályok az értékes településrészek, épületek
megőrzését szolgálják.
Összességében elmondható, hogy a koncepcióban meghatározott fejlesztések Mosonmagyaróvár
épített- és régészeti értékeinek állapotjavítását, az értékmegőrzést szolgálják.
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Alulírott R. Takács Eszter, mint Mosonmagyaróvár Város 2015-ben készülő Településfejlesztési Koncepciójához készített örökségvédelmi hatástanulmány épített örökségre vonatkozó részeinek készítője nyilatkozom arról, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány épített örökség munkarésze
elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI.
törvény alapján szerzői jogi védelem illeti meg, a város fejlődését bemutató anyagok csak a szerző
engedélyével használhatók fel.
Budapest, 2015. április 20.

R. Takács Eszter
TT/1 01-2883

Alulírott, Takács Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1)
bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi szakterületre vonatkozó szakértői névjegyzékben.

Régész diploma száma: 1510/2000 (ELTE-BTK).
Szakértői engedély regisztrációs száma: R4XH98
Nyilvántartásba vétel sorszáma: 17/2011

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal és a
hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.
Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem illeti
meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre vonatkozó
adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a 17/2002 (VI. 21.)
NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001 (III. 27.) Kormányrendelet szabályai szerint történhet.

Győr, 2015. április 25.

Takács Károly
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2. melléklet Régészeti lelőhelyek
Sorszám: 1.
Lelőhelynév: Középkori Magyaróvár
Azonosító: 57706
Régészeti jelenségek: Település − késő középkor, kora újkor. Erődítés − késő középkor, kora újkor.
Helyrajzi számok: 253, 254/3, 237, 244/2, 228/3, 229, 230, 254/4, 111/1, 228/2, 227, 228/1, 251,
391, 209, 390, 384, 255, 254/5, 385/2, 182/2, 183, 184, 186, 201, 203, 204, 205, 208, 211, 218, 279,
278, 256/1, 190, 207, 206, 195, 197, 196, 198, 200, 199, 194, 193, 191, 192, 167/1, 132/2, 132/1,
124, 71/1, 267/2, 288, 269, 111/2, 289/2, 290, 291, 293, 292, 294, 295, 280, 282, 283, 284, 285/2,
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375/1, 365, 373/3, 373/2, 333, 339, 335/1, 337, 338, 342, 10, 20/2, 24, 1487, 1488, 1486, 1492/1,
1483, 1484, 1485, 1493, 1494, 1495, 324, 97, 104, 102, 101, 100, 387/4, 388/1, 388/2, 387/3, 314/1,
112, 98, 41, 307, 305, 301, 302, 303, 304, 296, 297/1, 298, 299, 300, 44, 42, 43, 39/2, 25, 234/1, 231.
Sorszám: 2.
Lelőhelynév: Iskola utca
Azonosító: 34312
Régészeti jelenségek: Település – Árpád-kor. Erődítés − Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 3353, 3354, 3355, 3359, 3351, 3356, 3358, 3347/4, 3347/2, 3374/1, 3360, 3347/5,
3347/3, 3347/1, 3349, 3350, 3352, 3357, 3312.
Sorszám: 3.
Lelőhelynév: Víztorony környéke
Azonosító: 34673
Régészeti jelenségek: Település – római kor. Temető – római kor. Terra sigillata – római kor.
Helyrajzi számok: 1762/1, 1762/2, 1764, 1765/1, 1765/2, 1766, 1770, 1773, 1740/1, 1740/3, 1769,
1772, 1774, 1771, 1745/1, 1740/2, 1777/1, 1775/8.
Sorszám: 4.
Lelőhelynév: Osztermayer utca 10.
Azonosító: 35403
Régészeti jelenségek: Település – Árpád-kor. Pince – újkor.
Helyrajzi számok: 3479/1, 3437, 3436, 3434, 3196/1, 3198, 3433/2, 3200.
Sorszám: 5.
Lelőhelynév: Soproni utca 12.
Azonosító: 36129
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Régészeti jelenségek: Település – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 2591, 2592/1, 2590, 3312.
Sorszám: 6.
Lelőhelynév: Erzsébet tér 11-12.
Azonosító: 37412
Régészeti jelenségek: Telep – Árpád-kor. Telep – újkor
Helyrajzi számok: 3214, 3399, 3396, 3374/2, 3216.
Sorszám: 7.
Lelőhelynév: Király-domb.
Azonosító: 38956
Régészeti jelenségek: Vár – Árpád-kor. Szórványlelet – római kor. Szórványlelet – honfoglaláskor.
Helyrajzi számok: 3252, 3217, 3233, 3226/2, 3227, 3228/2, 3229/2, 3230/3, 3236, 3239, 3240, 3241,
3242, 3243, 3232/2, 3286, 3244, 3249/2, 3250, 3245, 3246, 3248/1, 3248/2, 3249/1, 3247, 3251/3,
3254/1, 3254/2, 3255/1, 3258, 3256, 3257, 3259, 3261, 3262, 3267, 3266, 3268, 3269, 3270, 3264,
3251/2, 3251/4, 3260, 3265, 3285, 3272, 3232/1, 3271, 3273, 3223, 3222/2, 3220, 3219, 3218, 3221,
3283, 3282, 3281, 3280, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3368, 3367/2, 3366.
Sorszám: 8.
Lelőhelynév: Vár.
Azonosító: 38957
Régészeti jelenségek: Vár – középkor, kora újkor. Bizonytalan jellegű lelet – római kor. Fal – római
kor. Épület – késő Árpád-kor. Épület – késő középkor.
Helyrajzi számok: 311/1, 306/1, 306/2, 307, 112, 313/10, 106, 308/2, 311/2, 315, 312/1, 312/2,
313/2, 310, 309, 107.
Sorszám: 9.
Lelőhelynév: Fő u. 19. (Cselley-ház).
Azonosító: 38958
Régészeti jelenségek: Épület – késő Árpád-kor. Épület – késő középkor, kora újkor. Település – késő
Árpád-kor. Vízmű – késő középkor. Temető – ismeretlen kor.
Helyrajzi számok: 267/1, 267/2, 272/1, 271, 268, 254/5.
Sorszám: 10.
Lelőhelynév: Bástya u. 25.
Azonosító: 38960
Régészeti jelenségek: Fal – késő középkor.
Helyrajzi számok: 288, 265, 264, 289/2, 290, 285/2, 286, 287, 262, 278, 384.
Sorszám: 11.
Lelőhelynév: Német-dűlő.
Azonosító: 38961
Régészeti jelenségek: Telep – késő bronzkor.
Helyrajzi számok: 0169/1, 0173/1, 0172/1.
Sorszám: 12.
Lelőhelynév: Krisztina-major.
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Azonosító: 38962
Régészeti jelenségek: Telep – római kor. Épület – római kor. Felszíni telepnyom – őskor, középkor.
Telep – avar kor.
Helyrajzi számok: 023/5.
Sorszám: 13.
Lelőhelynév: Marx Károly u. 46-50.
Azonosító: 38964
Régészeti jelenségek: Bizonytalan jellegű lelet – római kor. Szórványlelet – római kor.
Helyrajzi számok: 1745/4, 1745/6, 1745/8, 1745/9, 1740/3, 1759/2, 1759/1, 1760, 1745/7, 1727/8.
Sorszám: 14.
Lelőhelynév: Téglaföldi-dűlő.
Azonosító: 38965
Régészeti jelenségek: Sír – római kor. Temető – késő római kor. Telep – római kor.
Helyrajzi számok: 1637, 1636, 1633, 1634, 1635, 1638.
Sorszám: 15.
Lelőhelynév: Téglaföldi-dűlő II.
Azonosító: 38966
Régészeti jelenségek: Vízmű – római kor. Temető – késő római kor. Település – római kor.
Helyrajzi számok: 1575/1, 1589, 1584/2, 1588/3.
Sorszám: 16.
Lelőhelynév: Téglaföldi-dűlő III.
Azonosító: 38967
Régészeti jelenségek: Sír – késő római kor.
Helyrajzi számok: 1745/1, 1768, 1769, 1770, 1777/1.
Sorszám: 17.
Lelőhelynév: Lucsony u. 1.
Azonosító: 38968
Régészeti jelenségek: Kőemlék – római kor. Temető – kora újkor.
Helyrajzi számok: 1240/1, 1241, 1236, 1240/2, 1234, 1235/2, 1235/1, 1237, 1239, 1238/1.
Sorszám: 18.
Lelőhelynév: Limes-út IV.
Azonosító: 77229
Régészeti jelenségek: Út – római kor.
Helyrajzi számok: 0473/2.
Sorszám: 19.
Lelőhelynév: Limes-út V.
Azonosító: 77231
Régészeti jelenségek: Út – római kor.
Helyrajzi számok: 0473/2.
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Sorszám: 20.
Lelőhelynév: Kápolna tér.
Azonosító: 78267
Régészeti jelenségek: Település – újkor. Szórványlelet – Árpád-kor, késő középkor.
Helyrajzi számok: 3374/3, 3374/2, 3212/2.
Sorszám: 21.
Lelőhelynév: Aranyökör vendéglő.
Azonosító: 38972
Régészeti jelenségek: Éremlelet – késő római kor.
Helyrajzi számok: 413/2, 3956, 3955, 3957, 3958.
Sorszám: 22.
Lelőhelynév: Linhardt György u. 9.
Azonosító: 38973
Régészeti jelenségek: Kőemlék –késő középkor. Telep – római kor. Telep – késő középkor. Fal – késő
középkor. Híd – késő középkor.
Helyrajzi számok: 154, 51, 155, 156, 187, 29, 33, 30, 223, 50, 52, 111/1.
Sorszám: 23.
Lelőhelynév: Nyomda előtt.
Azonosító: 38974
Régészeti jelenségek: Út – római kor.
Helyrajzi számok: 232, 228/3, 234/2, 234/1, 231, 254/3.
Sorszám: 24.
Lelőhelynév: Római katolikus plébániatemplom.
Azonosító: 38975
Régészeti jelenségek: Templom – Árpád-kor, késő középkor. Épület – késő középkor. Fal – római kor.
Helyrajzi számok: 133, 134, 132/2.
Sorszám: 25.
Lelőhelynév: Templomdomb.
Azonosító: 38976
Régészeti jelenségek: Templom – Árpád-kor, késő középkor. Temető – Árpád-kor, késő középkor.
Temető – késő avar kor. Temető – ismeretlen kor. Felszíni telepnyom – római kor. Felszíni telepnyom
– középkor.
Helyrajzi számok: 7086, 7087, 7088, 0512/28, 0512/26, 0512/27, 0512/23, 0512/24, 0512/25,
0510/24, 0510/33, 0511, 0510/34, 0510/4, 0512/21, 0510/23, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094,
7095, 7096, 7097.
Sorszám: 26.
Lelőhelynév: M1 pihenőhely mellett.
Azonosító: 44022
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – késő bronzkor, kora vaskor, késő vaskor, római kor.
Helyrajzi számok: 063/9, 063/10, 063/11, 072/69, 072/70, 072/71, 072/72, 072/73, 072/74, 072/75,
072/76, 063/12, 063/63, 063/64, 063/65, 063/66, 063/67, 063/68, 063/69, 063/70, 063/71, 063/72,
063/73, 063/74, 063/75, 063/76, 063/77, 063/78, 063/79, 063/80, 063/81, 063/82, 063/83, 063/99,
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063/103, 063/111, 063/112, 063/113, 063/114, 063/115, 063/116, 063/117, 063/118, 063/119,
063/120, 063/121, 063/122, 063/123, 063/124, 063/125, 063/126, 063/127, 063/128, 063/129,
063/130, 063/131, 063/132, 063/133, 063/134, 063/135, 063/104, 063/105, 063/106, 063/107,
063/108, 063/109, 063/110, 2824/7, 016/2, 077/9, 077/10, 072/85, 072/84, 077/3, 072/3, 070/2,
016/19, 016/6, 063/88, 063/87, 063/7, 063/98, 063/97, 063/96, 063/95, 063/94, 063/93, 063/92,
063/91, 063/90, 063/89, 063/6, 063/84, 063/85, 063/86, 063/102, 063/101, 063/100, 0167/3, 071/1.
Sorszám: 27.
Lelőhelynév: Soproni utca 48-60.
Azonosító: 44949
Régészeti jelenségek: Erődítés – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 2624, 2623, 2659/2, 3312.
Sorszám: 28.
Lelőhelynév: Kis utca.
Azonosító: 44950
Régészeti jelenségek: Település – Árpád-kor. Szórványlelet – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 2630/4, 2592/1, 2592/2, 2625, 2634, 2633, 2632, 2631, 2629, 2628, 2659/2.
Sorszám: 29.
Lelőhelynév: Háromsarok köz.
Azonosító: 44951
Régészeti jelenségek: Erődítés – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 3306, 3310, 3309, 3308, 3312, 3311.
Sorszám: 30.
Lelőhelynév: Kis utca 12.
Azonosító: 48146
Régészeti jelenségek: Település – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 2598/1.
Sorszám: 31.
Lelőhelynév: Ökörlegelő.
Azonosító: 48333
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom –római kor. Felszíni telepnyom – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 027/18.
Sorszám: 32.
Lelőhelynév: Kis utca 30.
Azonosító: 52167
Régészeti jelenségek: Telep – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 2607, 2606, 2625, 2605/2.
Sorszám: 33.
Lelőhelynév: Autópálya mellett.
Azonosító: 53268
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – bronzkor. Felszíni telepnyom –római kor. Felszíni telepnyom – Árpád-kor.
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Helyrajzi számok: 063/63, 063/64, 063/65, 063/66, 063/67, 063/68, 063/69, 063/70, 063/71, 063/72,
063/99, 063/126, 063/127, 063/128, 063/129, 063/130, 063/131, 063/132, 063/133, 063/134,
063/135, 063/42, 063/48, 063/47, 063/46, 063/45, 063/44, 063/43, 063/41, 063/40, 063/35, 063/36,
063/37, 063/38, 063/39, 016/2.
Sorszám: 34.
Lelőhelynév: Vasút mellett.
Azonosító: 53270
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – őskor.
Helyrajzi számok: 083/102-123.
Sorszám: 35.
Lelőhelynév: Lucsony - vár keleti szomszédságában.
Azonosító: 55887
Régészeti jelenségek: Telep – Árpád-kor. Épület – ismeretlen kor.
Helyrajzi számok: 311/1, 1077/3, 1232, 313/10, 308/2, 308/4, 311/2, 1234, 1235/2, 1235/1, 1237,
1239, 1240/1, 1241, 1242, 1243, 1244, 1251/1, 1251/4, 1236, 1240/2, 315, 313/2, 1238/1, 1251/3.
Sorszám: 36.
Lelőhelynév: Mosonvár u. 2.
Azonosító: 56983
Régészeti jelenségek: Telep – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 3217, 3374/2, 3219, 3218, 3216.
Sorszám: 37.
Lelőhelynév: Soproni utca 35.
Azonosító: 57028
Régészeti jelenségek: Telep – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 2608, 2609/2.
Sorszám: 38.
Lelőhelynév: Pozsonyi utca 87-89. (Sóház)
Azonosító: 57713
Régészeti jelenségek: Kolostor – újkor. Templom – újkor. Erődítés – kora újkor.
Helyrajzi számok: 320, 314/1, 316.
Sorszám: 39.
Lelőhelynév: Főhercegi malom.
Azonosító: 57714
Régészeti jelenségek: Malom – Árpád-kor. Épület – római kor.
Helyrajzi számok: 106, 309, 107, 108, 20/1, 308/2, 25.
Sorszám: 40.
Lelőhelynév: Jókai utca 7.
Azonosító: 57715
Régészeti jelenségek: Település – újkor.
Helyrajzi számok: 47/2, 46, 47/1, 64.
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Sorszám: 41.
Lelőhelynév: Magyar utca-Linhardt Gy. utca sarka.
Azonosító: 57716
Régészeti jelenségek: Település – római kor. Terra sigillata – római kor. Bizonytalan jellegű lelet –
római kor.
Helyrajzi számok: 51, 50, 52, 111/1.
Sorszám: 42.
Lelőhelynév: Magyar utca 33., 40.
Azonosító: 57717
Régészeti jelenségek: Fal– újkor.
Helyrajzi számok: 228/2, 228/1, 225, 29, 27, 26, 28/1, 111/1.
Sorszám: 43.
Lelőhelynév: Régi vámház.
Azonosító: 57718
Régészeti jelenségek: Fal– római kor. Épület – újkor. Település – újkor. Vízmű – római kor. Telep –
késő bronzkor.
Helyrajzi számok: 3952/1, 3956.
Sorszám: 44.
Lelőhelynév: Bakó utca.
Azonosító: 38936
Régészeti jelenségek: Szobor – ismeretlen kor.
Helyrajzi számok: 3951, 3932, 3934/2, 3934/3, 3933/1.
Sorszám: 45.
Lelőhelynév: Frankel Leó utca.
Azonosító: 57719
Régészeti jelenségek: Település – római kor.
Helyrajzi számok: 1745/1, 1768, 1769, 1771, 1767, 1770, 1777/1.
Sorszám: 46.
Lelőhelynév: Frankel Leó utca 24.
Azonosító: 57720
Régészeti jelenségek: Település – római kor. Terra sigillata – római kor.
Helyrajzi számok: 1772.
Sorszám: 47.
Lelőhelynév: Nepomuki Szent János kápolna
Azonosító: 57726
Régészeti jelenségek: Templom – középkor. Épület – újkor.
Helyrajzi számok: 3232/2, 3272, 3232/1, 3271, 3273.
Sorszám: 48.
Lelőhelynév: Soproni u. 28.
Azonosító: 57731
Régészeti jelenségek: Templom – Árpád-kor. Temető – Árpád-kor, késő középkor.
Helyrajzi számok: 3336, 3337, 3339/2, 3338/4, 3338/3, 3338/1, 3334/2.
Sorszám: 49.
Lelőhelynév: Hajós utca 7.
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Azonosító: 57736
Régészeti jelenségek: Település – ismeretlen kor.
Helyrajzi számok: 2592/1, 2593.
Sorszám: 50.
Lelőhelynév: Mosoni temető melletti kavicsbánya.
Azonosító: 57739
Régészeti jelenségek: Szórványlelet – római kor.
Helyrajzi számok: 1966/12, 1966/9, 2167.
Sorszám: 51.
Lelőhelynév: Kálnoki út-Strand u.
Azonosító: 57746
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – római kor.
Helyrajzi számok: 1109/37.
Sorszám: 52.
Lelőhelynév: Pozsonyi úti bal tag.
Azonosító: 57747
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 0473/2.
Sorszám: 53.
Lelőhelynév: Pozsonyi úti bal tag II.
Azonosító: 57748
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 0473/2.
Sorszám: 54.
Lelőhelynév: Pozsonyi úti bal tag III.
Azonosító: 57749
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – Árpád-kor. Felszíni telepnyom – római kor.
Helyrajzi számok: 0468/11, 0468/12, 0468/13, 0468/14, 0468/15.
Sorszám: 55.
Lelőhelynév: Pozsonyi úti bal tag IV.
Azonosító: 57750
Régészeti jelenségek: Épület – ismeretlen kor.
Helyrajzi számok: 0463/8, 0463/6, 0463/7.
Sorszám: 56.
Lelőhelynév: Pozsonyi úti bal tag V.
Azonosító: 57751
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – római kor.
Helyrajzi számok: 0457/11, 0457/10, 0457/9.
Sorszám: 57.
Lelőhelynév: Külső-vizes.
Azonosító: 57752
Régészeti jelenségek: Épület – római kor.
Helyrajzi számok: 0483/3.
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Sorszám: 58.
Lelőhelynév: Külső-vizes II.
Azonosító: 57753
Régészeti jelenségek: Épület – római kor.
Helyrajzi számok: 0486/3, 0486/2, 0485/2, 0483/5, 0486/1.
Sorszám: 59.
Lelőhelynév: Külső-vizes III.
Azonosító: 57754
Régészeti jelenségek: Temető – római kor.
Helyrajzi számok: 0486/4, 0486/5, 0486/8.
Sorszám: 60.
Lelőhelynév: Külső-vizes IV.
Azonosító: 57756
Régészeti jelenségek: Épület – római kor.
Helyrajzi számok: 0486/7, 0486/6.
Sorszám: 61.
Lelőhelynév: MOFÉM-telep mögött.
Azonosító: 57758
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – bronzkor, római kor, Árpád-kor. Épület – római kor.
Helyrajzi számok: 0517/30, 0517/6, 0517/24, 0517/23, 0517/22, 0517/26, 0517/27, 0517/16,
0517/25, 0508/35, 0517/28, 0517/17, 0517/14, 0517/13, 0517/12, 0517/11, 0517/10, 0517/9,
0517/8, 0517/35, 0517/34, 0517/33, 0517/32, 0517/31, 0517/5.
Sorszám: 62.
Lelőhelynév: Maradék-földek.
Azonosító: 57759
Régészeti jelenségek: Épület – római kor.
Helyrajzi számok: 010/43, 010/39, 010/38, 010/37.
Sorszám: 63.
Lelőhelynév: Maradék-földek II.
Azonosító: 57760
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – avar kor. Temető – avar kor.
Helyrajzi számok: 040/1, 040/3, 027/18, 028.
Sorszám: 64.
Lelőhelynév: Maradék-földek III.
Azonosító: 57761
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – neolitikum, bronzkor, római kor, avar kor, Árpád-kor. Temető – római kor. Sír – bronzkor.
Helyrajzi számok: 027/1, 027/18, 026, 025/3, 025/1, 023/6, 023/5, 025/7, 025/5, 025/6, 023/8,
023/7, 023/9, 025/4.
Sorszám: 65.
Lelőhelynév: Maradék-földek IV.
Azonosító: 57762
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – bronzkor, római kor.
Helyrajzi számok: 016/16.
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Sorszám: 66.
Lelőhelynév: Maradék-földek V.
Azonosító: 57763
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – római kor.
Helyrajzi számok: 016/16.
Sorszám: 67.
Lelőhelynév: Maradék-földek VI.
Azonosító: 57764
Régészeti jelenségek: Temető – késő római kor.
Helyrajzi számok: 018/10, 018/9, 018/8, 018/12, 018/11.
Sorszám: 68.
Lelőhelynév: Maradék-földek VII.
Azonosító: 57765
Régészeti jelenségek: Temető – kora római kor. Sír – bronzkor.
Helyrajzi számok: 018/3, 018/4.
Sorszám: 69.
Lelőhelynév: Krisztina-major II.
Azonosító: 38943
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – őskor, római kor, középkor.
Helyrajzi számok: 063/136, 057/26, 057/25, 057/24, 057/23.
Sorszám: 70.
Lelőhelynév: Maradék-földek VIII.
Azonosító: 57766
Régészeti jelenségek: Temető – római kor.
Helyrajzi számok: 043/11, 043/12.
Sorszám: 71.
Lelőhelynév: Újudvar-dűlő.
Azonosító: 57767
Régészeti jelenségek: Őrtorony –római kor.
Helyrajzi számok: 042, 043/2, 045/1, 043/13, 023/1, 051/64.
Sorszám: 72.
Lelőhelynév: Újudvar-dűlő II.
Azonosító: 57768
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – római kor.
Helyrajzi számok: 057/53, 057/50, 057/49, 057/48, 051/64, 057/4, 057/3, 057/2, 057/52.
Sorszám: 73.
Lelőhelynév: Újudvar.
Azonosító: 57769
Régészeti jelenségek: Épület – római kor.
Helyrajzi számok: 047/13, 047/12, 047/11, 047/10, 047/15, 047/14, 047/7, 047/8, 047/3, 047/9,
047/17, 047/16, 047/19, 047/18.
Sorszám: 74.
Lelőhelynév: Újudvar, szennyvízülepítő.
Azonosító: 57770
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Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 0175/12, 0175/4.
Sorszám: 75.
Lelőhelynév: Újudvar, szennyvízülepítő.
Azonosító: 57772
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – bronzkor, késő vaskor.
Helyrajzi számok: 0122/13, 0129.
Sorszám: 76.
Lelőhelynév: Felső-Sziget-föld.
Azonosító: 57773
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – római kor.
Helyrajzi számok: 0145/1.
Sorszám: 77.
Lelőhelynév: István-puszta.
Azonosító: 57774
Régészeti jelenségek: Őrtorony – római kor. Út – római kor.
Helyrajzi számok: 0254/2, 0255, 0257/10, 0257/11, 0257/13, 0257/14, 0257/3, 0257/6, 0257/7,
0257/9, 0261/1, 0261/2, 0261/30, 0261/31, 0262, 0263/22, 0263/23, 0263/24, 0263/25, 0263/26,
0263/27, 0263/28, 0263/29, 0266/1, 0290/1, 0291/2, 0291/3, 0291/4, 0291/5, 0291/6, 0291/9.
Sorszám: 78.
Lelőhelynév: Limes-út I.
Azonosító: 57775
Régészeti jelenségek: Út – római kor.
Helyrajzi számok: 0463/11, 0463/12, 0463/13, 0465, 0468/10, 0468/11, 0468/12, 0468/13, 0468/14,
0468/15, 0468/16, 0468/17, 0468/18, 0468/19, 0468/20, 0468/21, 0468/3, 0468/4, 0468/5, 0468/6,
0468/7, 0468/8, 0468/9, 0469/1, 0469/2, 0470, 0471/1, 0471/2, 0482/2, 0483/1, 0483/4, 0483/3.
Sorszám: 79.
Lelőhelynév: Pozsonyi országút.
Azonosító: 38939
Régészeti jelenségek: Út – római kor.
Helyrajzi számok: 738, 921, 922, 0445.
Sorszám: 80.
Lelőhelynév: Ad Flexum vicus.
Azonosító: 70681
Régészeti jelenségek: Település – római kor. Temető – római kor.
Helyrajzi számok: 1726, 1561/2, 1729/1, 1647/8, 1617/1, 1564, 1614, 1565, 1777/1, 1563/2, 1647/1,
1563/1, 1562, 1617/2, 1563/3, 1584/5, 1628, 1589, 1626, 1775/8, 1648/2, 1625, 1745/7, 1622, 1621,
1618, 1727/8, 1575/1, 1740/3, 1770, 1771, 1772, 1575/2, 1774, 1775/7, 1740/2, 1759/2, 1759/1,
1760, 1761, 1762/1, 1762/2, 1763/1, 1764, 1765/1, 1765/2, 1766, 1767, 1773, 1745/4, 1745/8,
1745/9, 1745/1, 1740/1, 1768, 1769, 1745/6, 1637, 1636, 1633, 1634, 1635, 1638, 1584/2, 1588/3,
1588/4, 1644, 1641, 1640, 1645, 1647/7, 1647/2, 1563/4, 1624/1, 1632/2, 1632/1, 1631, 1630, 1629,
1639, 1642, 1643, 1620, 1623, 1624/2, 1627, 1619, 1646, 1615, 1616, 1647/6, 1647/5.
Sorszám: 81.
Lelőhelynév: Aranyossziget utca.
Azonosító: 70683
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Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – Árpád-kor.
Helyrajzi számok: 2428/5, 2428/4, 2428/2, 2431/4, 2431/3, 2432/2, 2375, 2141, 2142, 2145, 2153/1,
2134, 2133, 2132, 2154.
Sorszám: 82.
Lelőhelynév: Mosonvár és mezőváros.
Azonosító: 70685
Régészeti jelenségek: Település – középkor, újkor.
Helyrajzi számok: 3479/1, 2461/5, 2375, 2466/1, 3374/3, 3397, 2377/9, 3124/2, 3312, 3132/1,
3131/1, 3131/2, 3130/2, 3130/1, 3129, 3128, 3127, 3117, 3096/1, 3096/2, 3097/3, 3126, 3125,
3097/4, 3132/2, 3133, 3102, 3101, 3104, 3164, 3155/3, 3154, 3153, 3152, 3151, 3150/2, 3141, 3234,
3114, 3306, 2624, 2623, 2659/2, 3310, 3309, 3308, 2741, 2747/1, 2747/6, 2747/7, 2746/5, 2746/4,
2746/3, 2746/2, 2746/1, 2746/7, 2746/6, 2747/3, 2747/2, 2753, 2752/1, 2754/2, 2747/4, 3148,
3150/1, 3149, 3173/1, 3172, 3171, 3157, 3156, 3155/4, 3134, 3158, 3173/2, 3180/3, 3169, 3181/2,
3179/3, 3180/2, 3182, 3170/2, 2755, 3093, 3098, 3099, 3094, 3100, 3147, 3146, 3145, 3142/2,
3142/1, 3291, 3294, 3187, 3140/1, 3140/2, 3112, 3109, 3108, 3105/2, 3105/1, 3307, 3305/1, 3297,
3298, 3301, 3302, 3303, 3304, 3217, 3226/2, 3227, 3379, 3376, 3375, 3347/1, 3214, 3311, 3285,
3272, 3232/1, 3271, 3273, 3223, 3222/2, 3220, 3219, 3218, 3221, 3283, 3282, 3281, 3280, 3279,
3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3368, 3367/2, 3366, 3374/2, 3216, 2591, 2592/1, 2590, 3196/1, 3198,
3200, 2439/7, 3343, 3342/1, 3341, 3344, 3346, 2421/1, 2422, 2423, 2589, 2587, 2659/1, 2588,
2420/1, 3382, 3364, 3365, 3372, 3371, 3115, 3119, 3138, 3139, 2622, 3103, 3110, 3111, 3113, 3106,
2621, 3107, 3295, 3300/3, 3300/2, 3296, 3299, 3300/1, 3194, 3193/1, 3191, 3190/1, 3188, 3186/1,
3185/1, 3184/1, 3183, 3184/2, 3185/2, 3186/2, 3165/3, 3168, 3229/1, 3230/1, 3231/1, 3189,
3190/2, 3192, 3193/2, 3195, 3196/2, 3165/2, 3228/1, 3208, 3203, 3202, 3201/5, 3201/4, 3212/3,
3212/2, 3401, 3212/1, 3209, 3207, 3206, 3205, 3204, 3213, 3222/1, 3224, 3225, 3199, 3201/2,
3201/3, 3211, 3210, 3363, 3369, 3370, 3381/2, 3380, 3378, 3377, 3353, 3354, 3355, 3359, 3351,
3356, 3358, 3374/1, 3360, 3347/5, 3347/3, 3349, 3350, 3352, 3357, 3228/2, 3229/2, 3230/3, 3230/4,
3231/2, 3236, 3237, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3232/2, 3238, 2442/1, 3252, 2398, 2431/1, 3395,
2432/1, 2443/1, 2598/1, 3233, 3339/2, 3338/4, 3338/3, 3338/1, 3334/2, 2593, 2605/2, 2592/2,
2625, 2634, 2633, 2632, 2631, 2629, 2628, 3286, 3244, 3249/2, 3250, 3245, 3246, 3248/1, 3248/2,
3249/1, 3247, 3251/3, 3254/1, 3254/2, 3255/1, 3258, 3256, 3257, 3259, 3261, 3262, 3267, 3266,
3268, 3269, 3270, 3264, 3251/2, 3251/4, 3260, 3265, 3399, 3396, 3367/1, 3342/2, 3340, 3373,
2440/7, 2440/26, 2440/8, 2440/29, 2440/28, 2440/27, 2439/1, 2438, 2439/4, 2440/6, 2433/1, 2430,
2429, 2434, 2435/1, 2436, 2427/2, 2424, 2428/1, 2582, 2583, 2584, 2435/3, 2435/2, 2437/1, 2437/4,
2440/32, 2585, 2554, 2440/30, 2442/2, 2425, 2433/3, 2409, 2389/4, 3389/2, 3388, 3387, 3386, 3385,
3384, 3394, 3393, 2396/1, 2397, 2412, 2414, 2413, 3383, 3389/1, 3398/1, 2401, 3391, 3390, 2559,
2566, 2560, 2576, 2577, 2440/33, 2544, 2545/1, 2546, 2547, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2440/31,
2555, 2545/2, 2545/3, 2440/34, 2558, 2557, 2556, 2575, 2404, 2440/9, 2440/11, 2440/13, 2440/14,
2131, 2130, 2128/4, 2127/1, 2440/10, 2440/5, 2439/6, 2439/5, 2135, 2136, 2416/3, 2415, 2410,
2408, 2156, 1977, 2155, 2399, 2403, 2405, 2406, 2411, 2153/2, 2420/2, 2416/6, 2416/5, 2395/1,
2395/2, 2402, 2400, 2416/1, 2152, 2149, 2151, 2150, 2745/5, 2578, 2579, 2580, 2581/2, 2586,
2592/8, 2592/7, 2592/6, 2592/5, 2592/4, 2592/3, 2635, 2602, 2601/1, 3290, 2600, 2599/2, 2597/2,
2596/2, 2594, 2595, 2596/1, 2597/1, 2598/2, 2599/1, 2636, 2637, 2640, 2641, 2642, 2592/9, 2645,
2603, 2601/2, 2638/2, 2630/3, 3339/1, 3334/1, 3332, 3287, 3288, 3289, 3319, 3331, 3330, 3329,
3323, 3320, 3322, 2592/12, 2592/11, 2592/10, 2742/2, 2743, 2744, 2638/1, 2639, 2643/1, 2644,
2647, 2648, 2428/5, 2428/4, 2428/2, 2431/4, 2431/3, 2432/2, 2141, 2142, 2145, 2153/1, 2134, 2133,
2132, 2154, 3137, 3136, 3135, 3170/1, 3167, 3166, 3165/1, 3163/2, 3162/1, 3160, 3159, 3292,
3293/1, 3293/2, 3143/1, 3143/2, 3144, 3161, 3162/2, 3124/1, 3123, 3122, 3121, 3120, 3118, 3116/2,
3347/4, 3347/2, 2608, 2609/2, 3313, 3336, 3337, 2607, 2606, 2630/4, 2615/2, 2627, 2626, 2738,
2739, 2740, 2650, 2646/1, 2643/2, 2745/7, 2649, 2646/2, 2742/1, 2610/2, 3315, 3314/2, 3305/2,
2604, 2610/1, 2611, 2612/1, 2613, 2615/1, 2617, 2618, 2619/1, 2620, 3314/1, 3316, 3317, 3318,
3326, 3327, 3328, 3335, 2605/1, 3321, 3324, 3325, 2612/2, 2614, 2619/2, 2616.
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Sorszám: 83.
Lelőhelynév: Lucsony területe.
Azonosító: 70693
Régészeti jelenségek: Telep – római kor. Település – kora újkor. Erődítés – kora újkor.
Helyrajzi számok: 1382, 20/1, 308/2, 308/4, 308/3, 1376, 1377/1, 1379/1, 1379/2, 1383, 1381, 1380,
1378, 1369, 1359, 1374, 1371, 1373, 1368, 1358/1, 1353, 1335/6, 1271/2, 1335/3, 1358/2, 1358/3,
1357/5, 1357/6, 1335/2, 1334, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1339, 1336/2, 1338/2, 1337/2, 1243,
1240/1, 1241, 1236, 1240/2, 1234, 1235/2, 1235/1, 1237, 1239, 1238/1, 1271/1, 1276, 1294/1,
1351/2, 1350, 1349/1, 1348/2, 1347/1, 1346/1, 1345/1, 1344, 1343, 1342/1, 1341, 1340/1, 1340/2,
1342/2, 1345/2, 1346/2, 1347/2, 1352/1, 1327, 1348/1, 1351/1, 1352/2, 1295/6, 1248, 1232,
1247/2, 1249, 1362, 1361, 1242, 1244, 1246/2, 1250, 1264/2, 1265, 1266/1, 1266/2, 1267/2, 1360/1,
1364/2, 1365, 1366, 1367, 1360/2, 1363/1, 1363/2, 1364/1, 1245/1, 1246/1, 1251/1, 1251/4,
1264/1, 1245/2, 1262, 1260/1, 1258, 1251/3, 1253, 1252, 1268, 1270, 1277, 1280, 1281, 1282, 1283,
1284, 1285, 1289, 1290, 1292/8, 1292/9, 1254, 1259, 1260/2, 1261/2, 1263, 1269/2, 1269/1, 1292/3.
Sorszám: 84.
Lelőhelynév: Nagy-rét I.
Azonosító: 74391
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – neolitikum.
Helyrajzi számok: 0156/1, 0154/9, 0145/2
Sorszám: 85.
Lelőhelynév: Nagy-rét II.
Azonosító: 74393
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – őskor.
Helyrajzi számok: 0154/9
Sorszám: 86.
Lelőhelynév: Maradék-földek X.
Azonosító: 74395
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom – őskor, római kor, középkor.
Helyrajzi számok: 036/7, 040/5, 039, 038/5, 040/1, 028, 027/18, 022, 016/18.
Sorszám: 87.
Lelőhelynév: Limes-út IV.
Azonosító: 77229
Helyrajzi számok: 0473/2
Sorszám: 88.
Lelőhelynév: Limes-út V.
Azonosító: 77231
Helyrajzi számok: 0473/2
Sorszám: 89.
Lelőhelynév: Limes-út V.
Azonosító: 78267
Helyrajzi számok: 3374/3, 3374/2, 3212/2
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Azonosítatlan lelőhelyek:
Régebbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek, amelyeket a rendelkezésre álló információk alapján ma már megközelítő pontossággal sem lehet lokalizálni. Ezeket a lelet-előfordulásokat
azonosítatlan lelőhelyként tartjuk számon, és mivel érdemben nem szólhatnak bele a településfejlesztési koncepció kialakításába, ezért külön nem tárgyaljuk őket.
Régészeti érdekű területek:
Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan, lehatárolásuk többkevesebb bizonytalanságot rejt magában, ezért a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke régészeti
érdekű területnek minősül. A város területének nagyobb része hajdan vízjárta, mocsaras térség volt,
emiatt a környezetükből kiemelkedő térszínek – kisebb-nagyobb dombok és dombvonulatok - is régészeti érdekű területnek számítanak.
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3. melléklet A római birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza által érintett helyszínek és védőövezetek
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által szolgáltatott adat
Érintett helyszínek helyrajzi számai:
Érintett védőövezetek helyrajzi számai:
1575/1
1589
1575/2
1726
1777/1
1767
1745/1
0473/2
1584/5
1584/2
1628
1626
1625
1622
0291/4
0291/5
0291/6
1588/3
0291/3
1588/4
0257/10
1632/2
0290/1
1632/1
0257/14
1631
0257/9
1630
1629
1766
0257/6
1765/2
0257/7
1765/1
0257/11
1764
0257/13
1762/2
1763/1

1761
1760
0257/5
1644
1641
1640
1637
1636
1633
1634
1635
1638
1639
1642
1620
1623
1624/2
1624/1
1627
0255
0291/9
0483/1
0482/2
0463/13
0463/12
0463/11
0465
0468/3
0468/4
0468/5
0468/6
0468/7
0468/8
0468/9
0468/10
0468/11
0468/12
0468/13
0468/14

0468/21
0469/1
0469/2
0470
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775/8
1740/3
1740/2
1740/1
1762/1
1745/7
1745/4
1745/6
1745/9
1745/8
0263/22
0263/23
0266/1
0471/2
0257/3
0261/1
0261/2
0263/29
0263/28
0483/3
0483/4
0471/1
0263/24
0263/25
0263/26
0263/27

1575/1
1589
1575/2
1726
1777/1
1767
1745/1
0473/2
1584/5
1584/2
1628
1626
1625
1622
0291/4
0291/5
0291/6
1588/3
0291/3
1588/4
0257/10
1632/2
0290/1
1632/1
0257/14
1631
0257/9
1630
1629
1766
0257/6
1765/2
0257/7
1765/1
0257/11
1764
0257/13
1762/2
1763/1

1761
1760
0257/5
1644
1641
1640
1637
1636
1633
1634
1635
1638
1639
1642
1620
1623
1624/2
1624/1
1627
0255
0291/9
0483/1
0482/2
0463/13
0463/12
0463/11
0465
0468/3
0468/4
0468/5
0468/6
0468/7
0468/8
0468/9
0468/10
0468/11
0468/12
0468/13
0468/14

0468/15
0468/16
0468/17
0468/18
0468/19
0468/20
0468/21
0469/1
0469/2
0470
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775/8
1740/3
1740/2
1740/1
1762/1
1745/7
1745/4
1745/6
1745/9
1745/8
0263/22
0263/23
0266/1
0471/2
0257/3
0261/1
0261/2
0263/29
0263/28
0483/3
0483/4
0471/1

0257/3
0261/1
0261/2
0263/29
0263/28
0483/3
0483/4
0471/1
0263/24
0263/25
0263/26
0263/27
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