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A 2007-2013-as programozási időszakban a magyarországi városok nagyjából kétharmada készítette el
a 2007-ben megjelenő, majd 2009-ben felülvizsgált, a várospolitikáért felelős minisztérium által kiadott
Városfejlesztési Kézikönyv útmutatásai alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS).
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata, az azóta eltelt nagyjából 5-7 év után több
szempontból is aktuálissá vált, illetve különösen fontos a stratégia elkészítése ott, ahol ilyen
dokumentum még nem áll rendelkezésre.
A fentiek figyelembe vételével a Belügyminisztérium 2014 júniusában közbeszerzési eljárást írt ki a
járásszékhely városok IVS-nek felülvizsgálatára, valamint bizonyos esetekben a Városfejlesztési
Koncepció elkészítésére. A Nyugat-Dunántúli Régióban az eljárást a Pro Via ’91 Kft. nyerte meg. A
nyertes ajánlattevő szakemberek bevonásával a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet tartalmi
követelményeinek megfelelően 2014 decemberében megkezdte a munkát.
A megalapozó vizsgálat követte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)
mellékletében foglaltakat, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz.
A részletesebb és bővebb helyzetfeltáró munkarész fogja át Mosonmagyaróvár város térségi
kapcsolatait, a különféle tervekben, koncepciókban való megjelenését, a területrendezési tervekkel
kapcsolatos magállapításokat, a szomszédos településekkel terveinek a vizsgált településre vonatkozó
észrevételeit és a hatályos fejlesztési dokumentumokat. Részletes elemzések készültek a település
társadalmáról, a gazdaságra vonatkozó fejezetben pedig kitértünk a gazdasági szerkezet jellemzőre és
annak változására. Az önkormányzati gazdálkodás és a településüzemeltetési szolgáltatások
vizsgálatánál törekedtünk azokra a tényezőkre felhívni a figyelmet, amelyek az önkormányzati
kompetenciában és tevékenységben a településfejlesztésre, hangsúlyozottan a gazdaságfejlesztésre
vonatkoznak. A táji, települési adottságokban és a zöldfelületet kezelésében történt változásokat
regisztráltuk.
Alapos elemzésnek vettük alá az épített környezetet, támaszkodva a rendelkezésre álló
dokumentumokra és a változásokra, az elmozdulásokra fókuszáltunk, kijelölve azokat a főbb
megállapításokat, amelyek a település fejlesztésében a 2008-ban készült IVS-hez viszonyítva a
napjainkig lezajlottak.
Részletes elemzéseket és áttekintést végeztünk a város közlekedési hálózatával kapcsolatban. A
leggyakrabban jelentkező problémákat és azok összefüggéseit vizsgálatuk, kitérve a Mosonmagyaróvár
város által elért eredményekre.
A környezeti, katasztrófavédelmi összefüggéseket külön ismertettük. A városi tér a környezet
vonatkozásában jelentős értékeket mutat, így külön hangsúlyt adtunk ezen tényező bemutatásának.
A helyzetelemző és -értékelő munkarészben nagy hangsúlyt helyzetünk az összefoglalást jelentő SWOT
elemzésre, amelyet kiegészítettünk egy rövid kockázatelemzéssel, így a fejlesztés kereteihez olyan
információkat kínálhatunk, amik a gondolkodás kereteiként is számba vehetők. A településrészeket
egyenként értékeltük, itt a társadalmi, demográfiai paraméterek mellett a településszerkezeti
elemeket is összefoglaltuk kijelölve a problémapontokat, felhívva a tervezők figyelmet a szükséges
vagy kívánatos beavatkozásokra.

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

15

A város tervellátottsága kedvezőnek mondható, folyamatosan készülnek elemzések a különféle
funkciókra, ezeket az anyagokat a felméréshez felhasználtuk, megismertük.
Elemzési szemléletünk volt, hogy a város és térségére is kitekintettünk, bemutatva azokat
településeket, amelyek szoros kapcsolatban vannak a várossal, annak szolgáltatásait használják.
Hasonlóan elemzési szempont és szemléletmód volt, hogy az Európai Unió 2014-2020 tervezési időszak
célrendszereire, valamint az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció 2014-2020, illetve a
Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 dokumentumok iránymutatásait
is kövessük, hogy Mosonmagyaróvár város fejlesztései – éppen a helyzetfeltárás segítségével – ezekhez
jól illeszkedjenek.

Budapest, 2015. 04. 07.

Zábrádi Zsolt
projektvezető
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN,
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Mosonmagyaróvár a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében fekszik. A régió
településszerkezete kedvezőtlen, arra egyrészt a városhálózat fejletlensége, másrészt az aprófalvak- és
kistelepülések nagy aránya jellemző.
A Nyugat-Dunántúli régiót 657 település alkotja, amelyből 35 városi jogállású (5,3 %, így az ország
legkevésbé városiasodott régiója ebből a szempontból). A városi népesség aránya sem túl magas, 59,4
%, ezzel is hátulról a 3. helyet éri el. A régió társadalmi-gazdasági életében, a lakossági szolgáltatások
biztosításában meghatározó jelentősége van a megyékben központi szerepet betöltő közép- és
nagyvárosoknak (Győr, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg).
A régió városhálózatának gerincét az összesen hét darab, 20 ezer fő fölötti lakosságú város adja (lásd
1.1-1. ábra). Mosonmagyaróvár is e körbe tartozik, jelentős megyén belüli vonzáskörzettel, amit még
régi megyeszékhely státusa támaszt alá. A régióban a tízezer főnél kisebb népességű városok adják a
városhálózat kétharmadát, ugyanakkor ellátó intézményrendszerük erősen hiányos, a nem
mindennapos szolgáltatásokat az ott élők kénytelenek másutt igénybe venni. E városok saját települési
infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a nagyobb városok színvonalától. Mindezek mellett a
térségben még jelenleg is vannak városhiányos területek, főként a határok mentén (igaz ez a belső
megyehatárokra és a szlovén határ mentére is).
A városhiányos területek nagyrészt megegyeznek az aprófalvas területekkel. A régió
településhálózatának körülbelül 54 %-át aprófalvak alkotják, ezekben él a lakosság 9 %-a. A
kimondottan aprófalvas Zalában a községek közel kétharmada 500 lakos alatti falu (Győr-MosonSopronban 30 % körüli). Az aprófalvas településszerkezetet rendszerint kedvezőtlen gazdaságföldrajzi
környezetben találjuk.
A hansági területeken az átlagos népességszám 2,5-szerese régiós átlagnak, ám a településhálózat
nagyon megosztott: a városok lélekszáma a régiós átlaghoz képest magas, a falvaké ugyanakkor elég
alacsony, Csorna és Lébény sok aprófalu található. A Szigetköz településhálózata sokkal
kiegyenlítettebb: túlnyomórészt 1000-2000 fő közötti lakosságszámú falvak terülnek el itt.
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1.1-2. ábra: A városi ranggal rendelkező települések és az aprófalvak elhelyezkedése a Nyugat-Dunántúli
régióban
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013

1.1.1 A település szerepe az országos településhálózatban
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.)
OGY határozatával) értelmében a városstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet biztosító
városhálózatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése. Mindezek szem
előtt tartásával az OFTK olyan funkcionális térségeket határoz meg (1.1-3. ábra), amelyek a jövőben
egy-egy, nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni,
integrálódva a nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba.
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1.1-3. ábra: Funkcionális térségek Magyarországon
Forrás: OFTK, pp. 109.

A városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében is jelentős szerepet
játszanak. A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és
hálózatait. Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő és
potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén a növekedés dinamikus
térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben (1.1-4. ábra).
Mosonmagyaróvár és szűkebb térsége egyrészt jó mezőgazdasági adottságú terület; másrészt pedig
gazdasági-technológiai magterületként is funkcionál (mint a Bécs és Pozsony felé vezető közlekedési
folyosó határ menti területe). Mosonmagyaróvár a külső (nagyvárosi) gyűrű legközelebbi tagjához,
Győrhöz is igen közel helyezkedik el, a nagyváros hatása a járás déli területein már erősen érződik (pl.
ingázásban). A város határ menti fekvésnek köszönhetően határon átnyúló kapcsolatai is jelentősek,
Pozsony és Ausztria felé is erős a munkavállalók napi ingázása.

1.1-4. ábra: Városhálózati struktúra Magyarországon
Forrás: OFTK, pp. 142.
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1.1.2 A település szerepe a regionális, a megyei és a járási településhálózatban
A Nyugat-Dunántúli régió Magyarország nyugati részén, a Drávamentétől a Szigetközig húzódik. Északi
határa a Duna és a Fertő-tó, déli részén a Mura és a Dráva folyik. A tervezési-statisztikai régió GyőrMoson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja magában.
Győr-Moson-Sopron megye a Dunántúl északnyugati részén terül el. Területe 4208 km2, ezzel a
nagysággal az ország tizenkilenc megyéje közül a tizenharmadik helyet foglalja el. Népességszáma
2014. január 1.-én 450 ezer fő volt, ezzel a viszont az ötödik a rangsorban, népsűrűsége ennek
megfelelően magas, 107 fő/km2. A településhálózat szerkezete viszonylag kedvező, nem olyan
elaprózott, mint a régió másik két megyéjében.
A megyeszékhely hatása a megye keleti településein (a régi Győr vármegye területein) érzékelhető a
leginkább, a megye északi és nyugati felében hatása jóval kisebb.
A mosonmagyaróvári járást 26 település alkotja, székhelye és legnépesebb települése (32 ezer fővel)
is Mosonmagyaróvár. Ennek megfelelően az összes járási hatókörű igazgatási, oktatási, egészségügyi
stb. szervezet is itt található. Ezen felül Jánossomorja és Lébény rendelkezik még városi ranggal a
járásban, de térszervező szerepük különböző okok miatt (határmenti fekvés, kis lélekszám stb.) nem
jelentős. A járás a Mosoni-Duna mentén osztható ketté, a Szigetköz és a hansági vidékek
településszerkezete nagyban különbözik egymástól: előbbiben általában kisebb települések találhatók,
egymástól kisebb távolságra, míg utóbbiban a nagy területű, kis népsűrűségű települések vannak
túlsúlyban.
Mosonmagyaróvár a két terület határán fekszik, régi vármegyei székhelyként mindkét területre
kiterjeszti vonzását, ami a Jánossomorja-Hédervár vonaltól északra különösen erős. A település
lélekszáma, hagyományai és egyéb szerepköre alapján sem tekinthető pusztán járásközpontnak. Igaz,
megyei hatókörű igazgatási funkciókban ez nem nyilvánul meg, ám a gazdasági életben annál inkább,
illetve a csornai járás egyes igazgatási ügyei is ide tartoznak. Megyei és regionális ügyekben Győrhöz
tartozik, ami kedvező, hiszen a két város közötti közlekedésföldrajzi kapcsolatok igen jók.
A fentieknek megfelelően foglalkoztatási központként is szolgál a város, a 15,5 ezer helyben
foglalkoztatott több mint egyharmada más településről jár be Mosonmagyaróvárra dolgozni.
Ugyanakkor jelentős az elingázás is, majdnem ugyanannyian járnak el más településekre (Győrbe,
Hegyeshalomba és külföldre), mint amennyien a környező településekről bejárnak.
Amennyiben Mosonmagyaróvárt a hozzá hasonló nagyságú dunántúli, középvárosok átlagos
társadalmi-gazdasági színvonalához hasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy mely területeken rendelkezik
kedvező illetve kevésbé kedvező adottságokkal. (Megjegyezzük, hogy a 8-10 ezer be nem jelentett
lakos adatai a statisztikákban nem jelennek meg, ezért az adatok torzíthatnak.)
Demográfiai mutatóit tekintve például mind a természetes szaporodás, mind a vándorlási egyenleg
jobb az átlagosnál (utóbbi negatív értéke biztosan nem igaz, csak a beköltözők nem igényelnek
mosonmagyaróvári lakcímet). Ezt támasztja alá, hogy a lakásépítések száma messze meghaladja
bármely más hasonló nagyságú város adatát. A műszaki infrastruktúra is átlag feletti: egyedül a
hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya alacsonyabb az átlagosnál, de az adat 2013-as és azóta
megépült a térségi hulladékkezelő.
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Mutató
Természetes szaporodás (%) 2010-2013
1000 lakásra jutó nettó lakásépítés (db) 20102013
Közcsatornába bekötött lakások aránya (%)
2013
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások
aránya (%) 2013
Internettel rendelkező lakások aránya (%) 2013
Kiépített önkormányzati utak aránya (%) 2013
Egy helyi lakosra jutó középiskolások száma
(fő) 2010-2013
Egy óvodai férőhelyre jutó helyi 3-5 éves
gyermek (%) 2010-2013
1000 lakosra jutó felsőoktatási hallgató (fő)
2010-2013
Általános iskolai tanulók közül a HH-sok aránya
(%) 2012-2013
Rendszeres szociális segélyben részesülők
aránya (‰) 2010-2013
Egy lakosra jutó SZJA-alap (Ft) 2012
Álláskeresők aránya a munkavállalói korú
népességen belül (%) 2015. 04.
1000 főre jutó kulturális rendezvény (db) 20102013
1000 főre jutó vállalkozás (db) 2011-2012
1000 főre jutó szálláshely (db) 2010-2013
Helyi adóbevétel aránya az önkormányzati
bevételekből (%) 2010-2011
Helyi költségvetés egyenlege a bevétel
arányában (%) 2010-2011

Mosonmagyaróvár
-0,6%

Pápa
-1,4%

Középvárosok1
átlaga
-0,8%
-1,7%

Szekszárd

35,8

4,5

4,9

6,7

94,4%

100,0%

87,0%

85,4%

89,3%

97,4%

98,5%

93,1%

63,7%
51,6%

51,5%
30,2%

66,9%
58,2%

55,7%
37,3%

4,9

7,8

10,1

8,1

86,5%

81,0%

86,9%

77,6%

13,2

2,2

14,5

21,6

15,6%

28,2%

19,5%

28,5%

0,9

3,7

2,3

4,6

822 955

822 104

946 945

802 682

1,1%

4,2%

4,7%

6,7%

6,4

17,4

32,2

10,2

81,1
38

71,3
28

94,3
21

68,8
33

19,5%

11,5%

17,0%

15,1%

7,8%

-3,5%

2,0%

-0,8%

1.1-1. táblázat: Mosonmagyaróvár és a hasonló nagyságú városok összehasonlítása néhány társadalmigazdasági mutató alapján
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, NFSZ álláskeresők nyilvántartása, T-STAR adóadatok.

A humán infrastruktúra viszont átlagos mutatókkal rendelkezik: az alap- és középfokú oktatásban
nagyjából olyan központi szerepkört tölt be, mint a középvárosi átlag. Mind az általános iskolás, mind
a középiskolás bejárók aránya átlagosnak tekinthető, ugyanakkor az egy lakosra jutó középiskolások és
felsőoktatási hallgatók száma alacsonyabb annál. Az óvodai kapacitások viszont meglehetősen
telítettek.
A település lakóinak pénzügyi-gazdasági helyzete általában véve sokkal jobb a középvárosok átlagánál,
sőt a dunántúli hasonló városokénál is. Egyedül az egy főre jutó SZJA-alap mutat rosszabb értéket
annál, de a segélyezési adatok, a személygépkocsi-ellátottság és a hátrányos helyzetű diákok aránya is

1

30-40.000 fő: Pápa, Szekszárd, Baja, Cegléd, Gödöllő, Gyöngyös, Gyula, Hajdúböszörmény, Ózd, Salgótarján, Vác
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jónak mondható. Ez összefüggésben van a foglalkoztatottsági adatokkal, amelyek szintén az átlagosnál
kedvezőbbek. A társadalmi tevékenységek mutatói azonban rosszabb képet mutatnak: a kulturális
rendezvények aránya és a civil szervezetek száma is alacsonyabb a többi városénál, különösen az előbbi
maradt el az átlagtól, és csak néhány, nem túl jó helyzetben lévő kelet-magyarországi várost előzött
meg.
A település gazdasági helyzete is változatos képet mutat: a vállalkozási aktivitás átlag feletti, ahogyan
a közepes és nagyvállalatok aránya is az. A vállalkozások szektorális összetétele ugyanakkor átlagos, a
humán szolgáltatások aránya valamivel alacsonyabb annál, de a többi szektor idomul az átlaghoz. Az
idegenforgalom jó alapjait mutatja, hogy az 1000 főre jutó szálláshelyek száma annak ellenére
magasabb az átlagnál, hogy azt Gyula kiugró értéke jelentősen felhúzza (Mosonmagyaróvár így a
középvárosok között a 3. helyen áll). A helyi adók részesedése az önkormányzati bevételekből is átlag
feletti, bár ez a helyi iparűzési adónak köszönhető, nem az idegenforgalmi adónak. A költségvetési
egyenleg jelentősen jobb volt a megadott időszakban a többi város átlagánál (igaz, az állami
szerepvállalás növekedésével azóta jelentősen átalakultak az önkormányzati költségvetések bevételi
és kiadási oldalai is).
Összességében Mosonmagyaróvár szinten minden mutatót tekintve jobban teljesített a középvárosok
átlagánál. Ugyanakkor sok mutató tekintetében felveszi a versenyt a hasonló nagyságú, ám
megyeszékhely Szekszárddal, sőt, nem egy esetben meg is előzi azt. Az előbbiek mutatják, hogy
Mosonmagyaróvár szilárd alapokkal rendelkezik a meghatározó középvárossá növekedéshez.
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1.1.3 A település vonzáskörzete
Mosonmagyaróvár vonzáskörzete majdnem pontosan egybeesik a közigazgatási határokkal, a város
közvetlen vonzáskörzetét elsősorban a járás települései adják. Különböző szempontok szerint vizsgálva
a város vonzáskörzete eltérő területi képet mutat, s az egyes településekre a város vonzása különböző
erősségű.
Közlekedés
Mosonmagyaróvár és térségének közlekedése természetföldrajzi meghatározottságú: a hansági
vidékeken a településeket egyenes vonalban összekötő úthálózat alakult ki, míg a Szigetközben kisebb
köröket alkotnak a mellékutak. A térségben 3 főút biztosítja a város jó elérhetőségét: dél felé a 86.,
délkelet-északnyugati irányban az 1., északi irányban a 150. sz. főút (az M1 a térségi elérhetőségében
nem játszik döntő szerepet). Ezek forgalma változó, messze a legforgalmasabb a 86. sz. főút és az 1. sz.
főút Győr felé vezető ága (főként a teherforgalom miatt), a Szigetközbe vezető kisebb utak közül a
térség tengelyeként szolgáló Halászi-Hédervár út mondható forgalmasabbnak.
A közösségi közlekedésben két vasútvonal játszik szerepet: az 1. sz. Budapest-Győr-Bécs fővonal, és a
Rajka-Hegyeshalom-Csorna mellékvonal. Utóbbi nem érinti Mosonmagyaróvárt, de Hegyeshalmon
kedvező átszállási lehetőség nyílik a város felé tartó nagyszámú vonatra. A fővonalon a vonatok
követési és menetideje igen kedvező, így a vonal mellett fekvő települések (Hegyeshalom, Levél,
Károlyháza, távolabb Öttevény, Abda) kapcsolata kiválónak mondható. A vasútvonalaktól távolabb eső
területeken az autóbuszokkal való kiszolgálás mondható jónak. Kiváló ellátottsággal rendelkeznek a
várostól legfeljebb 15 km távolságra lévő települések, ideértve a Szigetközt is: ezekre a településekre
napi legalább 20 járatpár indul, és 10-20 perces menetidőt biztosít. A következő övezet a 20 km-es
távolság, ahol a menetidő már 20-30 percre nő, de a járatszám még mindig elég magas (15-25 járatpár).
A járás déli területeinek elérhetősége már rosszabb, főként a mellékutak mentén fekvő településeké:
Károlyházára csak napi 4 járatpár visz, Mecsérre ugyan több, de oda már csak átszállással lehet eljutni,
átlagosan több mint egy óra alatt.

1.1-5. ábra: Mosonmagyaróvár elérhetősége közösségi közlekedéssel a környező településekről
Forrás: MÁV és Volán menetrendek, 2015, saját szerkesztés

MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

24

A helyi autóbuszjáratok a város közigazgatási területén belül maradnak, így a vonzáskörzeti
kapcsolatok kiszolgálásában nem vesznek részt, viszont a helyközi járatok helyi forgalomban is részt
vesznek.
Igazgatás
A főbb igazgatási funkciók közül nyolc olyat választottunk ki, amelyek fontos szerepet töltenek be a
lakosság mindennapi életében:
•
•
•
•
•
•
•
•

járási építésügyi hivatal,
járási földhivatal,
munkaügyi kirendeltség,
járási gyámhivatal,
járásbíróság,
járási népegészségügyi intézet,
rendőrkapitányság,
tankerület.

A járásban minden ügytípus Mosonmagyaróváron intézhető, ezen kívül a csornai járás települései
kiemelt építésügyi és építésfelügyeleti ügykörben tartoznak a városhoz. A győri járásból Bezi
tankerületileg, Mosonszentmiklós pedig több szempontból is Mosonmagyaróváron találja meg
központját (lásd 1.1-6. ábra).

1.1-6. ábra: Mosonmagyaróvár igazgatási vonzáskörzete (attól függően, hogy hány igazgatási funkció
tekintetében vonzza az adott települést)
Forrás: TEiR, saját szerkesztés

Foglalkoztatás
Mosonmagyaróvár gazdasági szerepénél jelentős foglalkoztatási központként is funkcionál, a 2011-es
népszámlálási adatok alapján a 15,5 ezer helyben foglalkoztatottból mintegy 5400-an naponta bejárók.
Ők főként a járás településeiről érkeznek, ezen kívül egyedül Mosonszentmiklósról érkezik legalább 50
bejáró.
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A közlekedési kapcsolatok erősségétől függ az ingázás is: a távolsággal együtt, koncentrikusan
rajzolódnak ki az ingázási övek a város körül.
A környék települései természetesen nem azonos erősséggel kapcsolódnak a központhoz. Azon
települések köre, ahonnan a foglalkoztatottak elsődlegesen Mosonmagyaróvárra járnak dolgozni, tág:
tizennyolc település tartozik ebbe a körbe, ezek közül hétben a foglalkoztatottak többsége a városban
talált munkát. A többi település foglalkoztatásában már kisebb szerepet játszik a város: öt település
esetében más településekkel (Győr, Jánossomorja, Püski) nagyjából azonos erősségű vonzással
rendelkezik (lásd az 1.1-7. ábra).

1.1-7. ábra: Mosonmagyaróvár ingázási vonzása a környező településeken
Forrás: TEiR, saját szerkesztés

Kereskedelem
Mosonmagyaróvár nagyjából 750 kiskereskedelmi üzlete széleskörű kínálatot biztosít a helyi és
környékbeli lakosságnak, az alapszintű ellátáson felül is sok kiskereskedelmi funkció megtalálható:
bevásárlóközpont nagy élelmiszer- és szakáruházakkal, piac, bankfiókok. A határmenti fekvésnek
köszönhetően az áruházak forgalmának nem elhanyagolható részét a bevásárlóturisták adják.
Oktatás, közművelődés
Mosonmagyaróvár tankerületi központ, és mint ilyen, hozzá tartozik a járás összes állami fenntartású
iskolája. A városban két gimnázium (ebből az egyik egyházi fenntartású), két szakképző és szakiskola,
valamint hét általános iskola található, de a járásban nyolc településen nincs iskola.
5 településen az óvoda, 8 településen az általános iskola hiányzik. A KSH T-Star adatbázisából származó
2013-as adatok alapján, mintegy 400 általános iskolás jár be más településről (ez az összes általános
iskolás 14 %-a). A középiskolákba több mint 1400 tanuló járt, majdnem felük (700 fő, 48 %) szintén más
településről érkezett; azaz jól megfigyelhető, hogy a hierarchiában felfelé lépve egyre fontosabb a
város szerepe.
Ennek megfelelően mind a város mind térsége szempontjából igen jelentős a Nyugat magyarországi
Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kara, mely Mosonmagyaróváron található. Az
intézmény évről évre egy re több hallgatót iskoláz be a közvetlen vonzáskörzetből.
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A térségben a közművelődésben is Mosonmagyaróvár tekinthető a központnak, hiszen a közösségi
házban sokrétű programok várják a környékbelieket (színielőadások, mozi, kiállítások, hangversenyek),
de van városi múzeum is. A legnagyobb mérvű programcsomagot a FUTURA központ jelenti, mely 2012
nyara óta nyújt interaktív, tanulással egybekötött kikapcsolódást.
Egészségügy
A város már az alapfokú egészségügyi ellátásban is központnak minősül, hiszen 11 járási településen
nincsen háziorvos, 9-ben pedig a gyógyszertár hiányzik. Mosonmagyaróvár a középfokú ellátásban is
főszerepet játszik, van mentőállomása, kórháza és rendelőintézete. Mindazonáltal a szakrendelés
nehézkes és akadozó a városban.
Közműellátás
Mosonmagyaróvár városa közműellátási szempontból is központi szerepet játszik, a
szennyvízelvezetést és -tisztítást 4 környező településnek biztosítja. A regionális hulladéklerakó nagy
területről, 70 településről gyűjti a települési szilárd hulladékot. Ivóvízellátást a feketeerdei vízműtelep
biztosítja a környező településeknek, így a városnak is. (lásd 1.1-8. ábra).

1.1-8. ábra: Mosonmagyaróvár közmű-agglomerációi (attól függően, hogy hány közmű esetében történik
együttműködés Mosonmagyaróvárral)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

27

Funkcionális vonzáskörzet
A Mosonmagyaróvár környékén található települések különböző mértékben kapcsolódnak a városhoz.
A szorosan vett, elsődleges vonzáskörzetbe 18 település tartozik, amelyek majd minden szempontból
a városhoz integrálódnak. Ezen kívül a járás nyolc távolabbi települése alkot egy gyengébben vonzott,
másodlagos övet, ezek a községek már több szempontból más városok (főként Győr) felé
kapcsolódnak. Gyenge vonzást még a járáson kívül is kifejt Mosonmagyaróvár: Mosonszentmiklós több
szempontból is inkább ide, mint Győrhöz tartozik.

1.1-9. ábra: Mosonmagyaróvár komplex vonzáskörzete
(Saját szerkesztés)
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1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének kereteit számos fejlesztéspolitikai dokumentum
meghatározza, melyekhez igazodni, illeszkedni szükséges.
A Nemzeti Reform Program vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan
Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági
teljesítményének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek révén
az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti
Reform Program vállalásai a következők:
•
•
•

•

•

a 20-64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60 %-ról legalább 75 %-ra növelését;
a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8 %-ra
növelését;
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 10 százalékos csökkenését a 2005. évi szinthez
képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányának 14,6
%-ra történő növelését; a 10 %-os energia megtakarítás elérését;
a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 %-ra növelését
a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó
középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 %-ra csökkentését a 18-24 éves
népességen belül;
a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 fővel
való csökkentését, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent.

1.2.1 Európai Unió Duna Régió Stratégiája
A Duna térség magában foglalja a Duna teljes hazai szakaszát, a Duna hazai vízgyűjtő területére eső
térségeket, a Duna menti tájakat. A térség fejlesztésének főképp turisztikai, vízgazdálkodási,
természetvédelmi, illetve közlekedési relevanciája egyértelmű.
A térség fejlesztése európai jelentőségű, átfogó gazdaságfejlesztési hatással járhat, például a Duna
hajózhatóságának kérdésében. A Duna térség fejlesztésének kapcsolódása a kilenc EU tagállam és az
öt nem EU tagállam által jegyzett Duna Régió Stratégiához vitathatatlan, tehát a makroregionális,
határon átnyúló vonatkozása is jelentős.
A legfontosabb fejlesztéspolitikai feladatok:
•
•
•
•

A magyarországi Duna-térség fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és
kulturális értékeinek védelme, megőrzése.
Az itt élők életminőségének javítása, infrastrukturális feltételeik javítása, boldogulásuk elősegítése.
A régió gazdaságának és versenyképességének, illetve az ott élők jólétének fenntartható módon
történő növelése, valamint egy virágzó, fejlődő és vonzó térség létrehozása.
Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájának megvalósítása, kiemelten a magyarországi
„Duna minősítéssel” (EUDRS minősítési rendszer) rendelkező projekteken keresztül.
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1.2.2 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a területi (Országos
Területfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását – a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 20142020 között megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak szerint
Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz,
lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő
versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött
közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.
Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az átfogó
célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg.
AZ OFTK az alábbi, Mosonmagyaróvár készülő stratégiájában is meghatározó, főbb területpolitikai
irányokat és teendőket határozza meg:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Hálózati szemlélettel működő, valamint települési adottságokat és lehetőségeket egyaránt
figyelembe vevő területi tervezési folyamat kialakítása, amely decentralizált térszerkezet
kialakulását és hálózatos térszerkezetet eredményez.
Városhálózati megközelítés, a térszerkezet funkcionális fejlesztése (részletesebben ld.
1.1.1. fejezet).
A város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken
alapuló kapcsolatrendszer kialakítása.
Hatékonyan és fenntarthatóan működő gazdasági térszerkezet megvalósítása az adott
térség valós potenciáljainak, igényeinek és kitörési lehetőségeinek felismerésével.
Periférikus térségek felzárkóztatása a helyi adottságaik figyelembe vételével.
A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző
gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás).
A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és
településkép is megőrzendő érték ezekben a térségekben.
A jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi értékek
bemutatása, a lokális adottságokhoz alkalmazkodó idegenforgalmi infrastruktúra,
szálláshelyek, desztináció menedzsment kialakítása.
Az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat kialakulásának
megelőzése vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és településképet romboló
beépítés megakadályozása.
Az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon
meghosszabbításával, sokoldalú turisztikai kínálattal.
Több lábon álló gazdasági szerkezet fejlesztése, az idegenforgalomtól való túlzott függés
legalább szezonális csökkentése a turizmus igényeivel, érdekeivel összhangban.
Biztosítani kell, hogy a kis- és középvárosok a maguk köré szerveződő települések
bármelyikéből elérhetők legyenek közúton és közösségi közlekedéssel.
Tematikus termékfejlesztés, terméktervek, tematikus utak és termékláncok, kiemelt
programok, komplex turisztikai termék- és szolgáltatáscsomagok (egészségturizmus,
kulturális-, vallási és örökségturizmus, aktív turizmus és altípusai, hivatásturizmus,
ökoturizmus), klaszterek fejlesztése.
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Mosonmagyaróvár az országos koncepcióban nincs nevesítve, de Duna-menti térségként és Győr
vonzáskörzeteként néhány fejlesztéspolitikai faladatot közvetve is meghatároz a város részére. Győr
és térsége azon kevés területegységeink közé tartozik, amely nemzetközi együttműködésekkel is
integrálódik (Bécs-Pozsony).
A Duna-térség fejlesztésének főképp turisztikai, vízgazdálkodási, természetvédelmi, illetve közlekedési
relevanciája egyértelmű. A térség fejlesztése európai jelentőségű, átfogó gazdaságfejlesztési hatással
járhat, például a Duna hajózhatóságának kérdésében.
Fejlesztéspolitikai feladatok:





A magyarországi Duna-térség fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és
kulturális értékeinek védelme, megőrzése.
Az itt élők életminőségének javítása, infrastrukturális feltételeik javítása, boldogulásuk
elősegítése.
A régió gazdaságának és versenyképességének, illetve az ott élők jólétének fenntartható
módon történő növelése, valamint egy virágzó, fejlődő és vonzó térség létrehozása.
Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájának megvalósítása, kiemelten a
magyarországi „Duna minősítéssel” (EUDRS minősítési rendszer) rendelkező projekteken
keresztül.

Az OFTK megyei szinten a következő fejlesztési irányokat határozza meg:
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Győr és Sopron (a határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint
Mosonmagyaróvár gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és
innovációs központi szerepének erősítése.
A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások
gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése.
A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi
innovációk támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés
feltételeinek javítása, az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti
szempontok figyelembevételével.
A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek
csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése.
A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program,
természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja.
A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése.
A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi
terekben (Bécs-Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések
fokozása; az európai területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztése.
A többi város térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési
szerepkörének fejlesztése.
A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása.
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1.2.3 Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója
A koncepció célja, hogy kijelölje Győr-Moson-Sopron megye lehetséges kitörési pontjait, meghatározza
azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyekre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt
érdemes fektetni.
A megye jövőképében a 2030-ig tartó időszakig azt kívánja elérni, hogy az országos, sőt közép-európai
dimenzióban is számottevő gazdaságát megerősítse, annak domináns szektorait (járműipar, gépipar,
élelmiszeripar, turizmus) fejleszteni tudja, ezen ágazatokhoz folyamatosan kiépüljenek és
megújuljanak a beszállítói közép- és kisvállalkozások, amelyek magas hozzáadott értékű, innovációban
egyre teljesebb termék és szolgáltatás skálát tudjanak előállítani, s ezzel a megye versenyképessége
növekedjék. A hagyományos gazdasági szektorok mellett erősödjenek meg új tevékenységek, iparok
és szolgáltatások, így az egészségipar, a környezetipar, a logisztika, a tudásipar, a sport- és kulturális
szolgáltatások köre. Egyben történjen meg a megyei termelési adottságok teljesebb hasznosítása,
bővüljenek és korszerűsödjenek a helyi termék-kínálatok, s ezek jelenjenek meg az európai piacokon.
A jövőkép meghatározó eleme, hogy folytatódjék a nagyvárosok (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)
térségszervező funkcióinak megújítása, s ezzel a települési agglomerációk teljesebb kiépülése,
amelyben már jelenjen meg az egyes gazdasági funkciók kihelyezése is, s ezzel a környezeti terhelés, a
területfelhasználás arányosabb megvalósítása. Győr-Moson-Sopron megye stratégiai fejlesztési céljait
alapvetően a fenti összefüggések határozták meg. A tárgyi koncepció összesen 6 stratégiai fejlesztési
célterületet (mint lehetséges prioritást) azonosított, és ezeket – a megyéhez kötődő, illetve
tevékenységével az adott témakörhöz kapcsolódó – jeles személyekről nevezte el:







Jedlik Ányos stratégiai fejlesztési cél – Kreatív humán erőforrások
Kühne Károly stratégiai fejlesztési cél – Innováció a gazdaságban
Baross Gábor stratégiai fejlesztési cél – Elérhetőség, megközelítés
Timaffy László stratégiai fejlesztési cél – Környezetet, kultúra és életminőség
Göcsei Imre stratégiai fejlesztési cél – Belső kohézió, centrumok és perifériák
Esterházy János stratégiai fejlesztési cél – Együttműködés a szomszédokkal

A koncepció szerint Mosonmagyaróvár viszonylag erős szolgáltató-igazgatási funkciókörrel bír, ipari és
egészségturisztikai jelentősége szintén fejlődik. A város és térsége az ország kapuja, egyben fontos
gazdasági alközpontja is. Pozsony dinamikus fejlődése felgyorsította az agglomerációs folyamatot, így
az egészen Mosonmagyaróvárig, sőt tovább terjedt, s kapcsolódik a győri agglomerációhoz. A
Szigetköz, a Hanság-Tóköz vidéke táji, környezeti értékeinek megóvása kívánatos a rohamos
agglomerálódásban, miközben több kisebb centrumban (Mosonszolnok, Jánossomorja, Lébény)
erőteljes újiparosítás zajlik, amely szervesen kapcsolódik Győr és más európai centrum járműipari
funkcióihoz. A 86-os (E65-ös) főút fejlesztésével – gyorsforgalmi úttá történő átépítéssel – elérhető,
hogy a térség szervesebben kapcsolódjék a Nyugat-Dunántúl térségéhez, egyben a megye déli
térségeinek feltártságát is javítja.
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Mindezekkel összefüggésben Mosonmagyaróvárt közvetlenül is érintő fejlesztési célok és programok
az alábbiakban jelennek meg:









Szakképzés fejlesztése: A szakképzési rendszer fejlesztése, annak a piaci igényekhez való
igazítása, a képzési programok átalakítása, az intézményi bázisok korszerűsítése.
A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata: A felsőoktatási képzési szerkezet megújításának
támogatása, új képzési formák terjesztése, illetve bővítése (távoktatás, e-learning, nyitott
egyetem), helyi gazdaság K+F+I igényeinek felmérése és azokhoz kapcsolódó programok
indítása, a gazdasági szakemberek bevonása a képzésbe, K+F+I programokba, a helyi
sajátosságokra, igényekre alapozott duális képzési formák kidolgozása.
A turisztikai kínálat feltételeinek javítása: A világörökségi területek és világörökségvárományos területek2 esetében a fenntartható fejlődés megalapozása, a kultúrtáji jelleg, a
tájból-régióból fakadó művelési, gazdálkodási, építési tevékenységek, fejlesztések biztosítása.
A centrumok elérhetősége: A nagyvárosok és környezetük közlekedési kapcsolatainak
megújítása, azok új rendszerbe történő szervezése, új típusú hálózati rendszerek kiépítése, a
megközelíthetőség javítása, annak időbeli és technikai feltételeivel.
Centrumok és Térségük Integrációs Program: Sopron, Mosonmagyaróvár és a megye kisvárosai
térségszervező funkciónak erősítése, azokhoz kapcsolódó eszközrendszerek támogatása, a
helyi igényekhez igazodó fejlesztések ösztönzése, az újszerű város és vidék kapcsolati rendszer
támogatása.

Az országhatár menti együttműködések fejlesztése: Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás, amelynek Mosonmagyaróvár is tagja, a gazdasági és társadalmi
kohézió megteremtése mellett a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzésében és
fenntartásában is érdekelt a társulás. Ezen célok összecsengenek az Európai Unió Duna Régió
Stratégiájának főbb célkitűzéseivel.

1.2.4 Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Programja
Győr-Moson-Sopron megye átfogó céljai:




A gazdaságszerkezet folyamatos megújítását szolgáló humán erőforrás fejlesztés.
A településhálózat és infrastrukturális rendszerek adottságainak bővítése a környezeti
állapotok megóvásával.
A megye belső kohéziójának és interregionális kapcsolatainak erősítése.

Az átfogó cél a fentebb ismertetett 6 specifikus célon keresztül valósulnak meg.

2

A megye jelentős ország- és megyehatárokon átnyúló világörökség várományos helyszíne a római LIMES
magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica Magyarországon. A LIMES a megyében 14 települését érint: Rajka,
Mecsér, Bezenye (Gerulata), Máriakálnok (Ad Flexum), Mosonmagyaróvár (Ad Flexum vicus), Kimle, Lébény
(Quadrata), Mosonszentmiklós, Öttevény (Quadrata), Kunsziget, Abda, Győr (Arrabona) Győr-Győrszentiván,
Gönyű és Nagyszentjános; majd Komárom-Esztergom megyei településeket felfűzve „halad” tovább.
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A Mosonmagyaróvári járás, mint dinamikus határtérség fő fejlesztési iránya az önálló arculat
kialakítása. Ezen belül a következő részcélok kerültek kijelölésre:






Gazdasági bázis innovatív környezet élénkítése:
o Ipari termelés adottságainak javítása, beszállítói kapcsolatok fejlesztése;
o Egészségturizmus klaszterorientált fejlesztése;
o Mezőgazdaság és az élelmiszeripar termelési bázisainak fejlesztése.
A térség adottságaira épülő turisztikai kínálat javítása:
o Vizi, öko- és kulturális turisztikai desztinációk egységes kínálatba szervezése.
A térségi szintű tömegközlekedés feltételeinek megteremtése.
Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben.

1.2.5 Győr MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Győr Integrált Településfejlesztési Stratégiája nem fogalmaz meg Mosonmagyaróvárt érintő
fejlesztéseket, fejlesztési elképzeléseket.
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Mosonmagyaróvár helyzetét a kedvező közlekedésföldrajzi helyzete határozza meg. A térségben van
csomópontja az M1-es autópálya és a Pozsony felé vezető M15-ös autóútnak, valamint a közigazgatási
területen csatlakozik az M1-es autópályához a délre vezető 86-os sz. főút. Az európai és az országos
tervekben a várostól nyugatra jelölték ki az észak és dél Európa egyik összekötő közlekedési folyosóját.

1.3.1 Országos tervhierarchia és összefüggései
A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (OTrT) áll, amelyet az
országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, valamint 2013-ban módosított (a
módosító jogszabályok: 2008. évi L. tv. és 2013. évi CCXXIX. törvény). Az OTrT határozza meg az ország
egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji,
természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az
OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó
szabályokat foglalja magában.
A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és
övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok
pontosításával.
Mosonmagyaróvár város Győr-Moson-Sopron megyében található, amely megyére vonatkozó
területrendezési tervet Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a 10/2005. (IV. 24.) számú rendelettel
fogadott el és a 12/2010 (IX. 17.) számú rendelettel módosított. A területrendezési intézkedéseket és
ajánlásokat – amelyek többek között a településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a
megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása érdekében – határozattal fogadta el
a Közgyűlés.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a tervezett fejlesztések területi
terveknek való megfelelőségét.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. 6. § (3) bekezdése szerint „az országos
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére
vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási
területére vetítve kell teljesülniük”. Fenti előírás következtében településrendezési terv készítés
esetén az összhangot a területfelhasználási kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a vonatkozó
megyei területrendezési tervvel, az országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell biztosítani.
A 2003. évi XXVI. tv. szerint a településrendezési tervek készítése során:
•

9. § (6) b: az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5 %-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.
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•

•

9. § (5) b: az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre
vetített hossza legfeljebb ±10 %-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított
nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat
alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.
12/A. § (4): településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a
település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5 %-kal változhat.

1.3.2 Mosonmagyaróvár az Országos Területrendezési Tervben
Az OTrT-ben szereplő, Mosonmagyaróvárra vonatkozó főbb tervek:

Közútfejlesztés: M86-os autópálya a várostól
délnyugatra, mely fontos észak-déli útvonal.

leendő Nyugat Európa felől Budapest felé
haladó gyorsvasút tervei

Kiemelt jelentőségű vízi építmény jelölés
található a várostól délre.

Országos jelentőségű vízkár-elhárítási tározó
helyét kell a város északnyugati részén biztosítani.
Az Országos Területrendezési Tervek térségi
övezeteinek megfeleltetését a megyei tervek
részletesen tartalmazzák.
A jelenleg érvényben lévő és az egyeztetés alatt álló
településrendezési tervben az országos és a megyei
területrendezési tervekkel történő megfeleltetés
biztosítva van.
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1.3.3 Mosonmagyaróvár a megyei területrendezési tervben
A Megyei Területrendezési Terv térségi övezetei közül a város közigazgatási területét az alábbiak
érintik:

Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete

Ásványi nyersanyag
gazdálkodási terület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete

■ Magterület
■ Ökológiai folyosó
■ Pufferterület

(Világörökség) és világörökségvárományos terület

Történeti települési terület

Térségi hulladéklerakó hely
kijelöléséhez vizsgálat alá
vonható terület

Szélerőmű elhelyezéséhez
további vizsgálatra ajánlott
terület

Országos és térségi
jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete

Kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminőség-védelmi
terület övezete

Erdőtelepítésre alkalmas
terület övezete

Térségi komplex
tájrehabilitációt igénylő
terület övezete

Rendszeresen belvízjárta
terület

Széleróziónak kitett terület

1.3-1. ábra: Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervének megyei övezetei
Forrás: Győr-Moson-Sopron MTrT, 2010.
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•

•

•

•
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•
•
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a város majdnem teljes területét érinti. Itt
találhatóak a mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb szántóterületek. A külterületek északi
és déli részén kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek találhatóak.
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete a város belterületétől északra elterülő
térséget, valamint a déli részt foglalja magában.
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete a város belterületének
nyugati határában és a Mosoni-Duna települést érintő szakaszának déli oldalán található. GyőrMoson-Sopron megyében a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területekre
fokozott veszélyt jelent, hogy a megye jelentős része felszíni szennyeződésre erősen érzékeny
karsztos, magas talajvízállású, dunai kavicsterasz területen fekszik. Emellett a fajlagos vízfogyasztás
elmúlt években bekövetkezett csökkenésével a szennyvizek koncentráltabbakká válva kerülnek ki
a környezetbe.
A város teljes közigazgatási területe ásványi nyersanyag gazdálkodási területnek tekinthető, azaz
az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett,
nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogén, ércek, lignit és barnakőszén,
ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) található a területen.
Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület a Mosoni-Duna környékére jellemző. A magterület
és ökológiai folyosó övezetének előírása a beépítésre szánt területek kijelölését úgy szabályozza,
hogy általános tiltás mellett lehetőséget ad a kijelölésre, ha a magterület vagy a magterület és az
ökológiai folyosó övezete körülzárja a települési területet, és a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
A pufferterületek a magterületekhez és az ökológiai folyosókhoz szorosan kapcsolódva
helyezkednek el.
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete a település déli részét érinti és célja a Nemzeti
Erdőtelepítési Program megvalósítására alkalmas területek védelme.
A térségi – 5 hektárt meghaladó – komplex tájrehabilitációt igénylő területek Győr-Moson-Sopron
megyében elsősorban a nem fémes anyagnyerő-helyek, valamint a felhagyott, bezárt települési
kommunális és inert hulladéklerakó-helyek. Az övezet a belterületi határtól nyugatra eső
területeket érinti
Világörökség és világörökség-várományos terület: a római limes magyarországi szakasza
világörökség-várományos terület.
Történeti települési terület övezetbe a történeti településközpontok, a történeti kertek, a jelentős
régészeti lelőhelyek, az országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint ezek környezete,
védőövezetei tartoznak, amelyek komplex kibontása, a nagyközönség számára hozzáférhetővé
tétele jelentős turisztikai vonzerőt is eredményez
A rendszeresen belvízjárta terület az a sík, vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező terület, ahol
a természetes helyi csapadék egy részét a talaj nem tudja befogadnia, ezért annak mélyebb,
lefolyástalan részein az átmeneti vízfelesleg összegyűlik. Az övezet a közigazgatási határ déli
csücskét érinti.
Széleróziónak kitett terület övezetében a szél pusztító hatása elleni védekezés számtalan
módszerrel történhet. Ezek közül alkalmazható többek között a mezővédő erdősávok, fasorok
uralkodó szélirányra merőleges telepítése, talajkímélő technológiák helyes megválasztása, kis
adagokban történő öntözés, megfelelő növényszerkezet kialakítása, bizonyos esetekben pedig a
művelési ág megváltoztatása
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Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület a település északi
külterületi részét foltokban érinti. Térségi hulladéklerakó csak külön jogszabályban meghatározott
vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján jelölhető ki
Szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület lehatárolásának elsődleges célja,
hogy orientálja a szélerőművek területi kijelölését, elkerülendő azokon a területeken, amelyeken
védelmi szempontok miatt az nem kívánatos. A konkrét telepítési helyet – lehetőleg fenti övezeten
belül – továbbra is a településszerkezeti tervben kell kijelölni. Az övezet a település nyugati,
délnyugati határában jelöl ki területet.

1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - AZ ADOTT
TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

Mosonmagyaróvárt tíz település határolja (Bezenye, Feketeerdő, Halászi, Máriakálnok, Kimle,
Károlyháza, Újrónafő, Mosonudvar, Levél, Hegyeshalom), amelyek településrendezési tervei nem
tartalmaznak Mosonmagyaróvárt befolyásoló megállapításokat.
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai
Mosonmagyaróvár Településfejlesztési Koncepciójának aktualizálása 2007 júliusában készült el. A
városban korábban tapasztalható, ad-hoc módon és rendszertelenül megvalósult fejlesztések miatt az
aktualizált dokumentum központi elemét és vezérelvét a Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz való
illeszkedés képezte. Mindennek eredményeképpen a város hosszú távú céljai 4 célterületre
fókuszáltak, célterületenként 4 alprogramot definiálva és ezekhez konkrét projekteket is
hozzárendeltek.
A város nemzetközi versenyképességének fokozása (1. cél) Mosonmagyaróvár megerősödését és
vonzáskörzetének növelését célozta, amelynek lényeges eleme a településekkel való
együttműködések erősítése.
A gazdaságfejlesztés (2. cél) kapcsán az ipar- és turizmusfejlesztés, illetve ezekhez kapcsolódóan a
logisztika, egészségügy és K+F tevékenységek kerültek fókuszba. A város a célok elérését Pozsony –
Bécs - Győr közelségéből származó előnyökre alapozta (kapcsolódás az 1. célhoz), és a gazdaság
szerkezetét a magas tudásszintet igénylő munka irányába tolta el.
A népességmegtartó erő és a népességvonzás erősítése (3. cél) a magasan képzett népesség
betelepedését, valamint ezzel párhuzamosan a környezet- és életminőség emelkedését tűzte ki célul.
Az új gazdasági ágazatok megjelenésével (kapcsolódás a 2. célhoz) a város népszerűvé válik azon
magasan kvalifikáltak körében, akik magasabb jövedelmet tudnak realizálni. Ez a folyamat pozitív
továbbgyűrűző hatása miatt hozzájárul a környezet- és életminőség növekedéséhez is.
A 3. cél elvezet a fizikai és esztétikai környezetminőség javításához (4. cél), amely a terület
felértékelődését fogja eredményezni. A megnövekedett lakosságszám idevonzza az
ingatlanbefektetőket (lakásfejlesztés, szolgáltatások fejlesztése, közművesítés, infrastruktúra, stb.),
amely a környezetminőség javulását eredményezi.
A célok közti összefüggést az alábbi ábra szemelteti:

1.5-1. ábra: A Településfejlesztési Koncepció célrendszere
Forrás: Mosonmagyaróvár Településfejlesztési Koncepciójának aktualizálása, saját szerkesztés
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A város koncepciójában, ha csak áttételesen is, de megjelenik a fenntarthatóság. Hátránya
ugyanakkor, hogy a célok teljesülését – a korábbi évek gyakorlatához igazodva - főleg a külföldi
befektetőkre alapozva próbálta meg elérni. A 2008-ban bekövetkezett válság hatására azonban
olyan gazdasági-társadalmi változások mentek végbe, amely a meglévő koncepció felülvizsgálatát
követeli meg.

1.5.2 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapításai
A 2008. júniusában véglegesített IVS alapvetően az előtte egy évvel elfogadott településfejlesztési
koncepció jövőképét és célrendszerét vitte tovább, annak hosszútávú átfogó, és középtávú tematikus
céljaival együtt.
Az IVS-ben 13 városrészt határoltak le, közte az azóta önálló községgé alakult Mosonudvart (Újudvar
néven). A városrészekhez hozzárendelték a város egészére vonatkozó átfogó és tematikus célok közül
az adott területen relevánsnak tekinthetőket, így a településfejlesztési koncepcióhoz való illeszkedés
teljesnek mondható.
A városban összesen 8 akcióterületet jelöltek ki, melyek fejlesztése négy fő cél köré csoportosíthatók:
belvárosi területek rehabilitációja, gazdasági, lakó és szabadidős funkciójú területek kialakítása. Az
akcióterületek prioritási sorrendje a következő:
•
•
•
•
•
•
•
•

mosoni belváros történelmi központjának funkcióbővítő rehabilitációja;
MoWinPark létrehozása;
laktanya gazdasági hasznosítása (vegyes ipari- szolgáltató funkciókkal);
Mosoni-Duna menti területen a helyi lakosság szabadidős igényeinek és a turisztikai céloknak a
kiszolgálása (I. ütem);
Ipartelepek városrészben lakóterület-fejlesztés;
óvári belváros rehabilitációja (főként a turisztikai vonzerő növelése, részben „soft” eszközökkel);
Városközpont városrészben lakóterület-fejlesztés;
Mosoni-Duna menti területen a helyi lakosság szabadidős igényeinek és a turisztikai céloknak a
kiszolgálása (II. ütem).

Az antiszegregációs tervben lefektetésre került, hogy a rehabilitálandó területeken az alacsony
státuszú lakosok térbeli koncentrációját az önkormányzat a lakásgazdálkodás eszközeivel tervezte
kezelni, így akadályozva meg a szegregátumok kialakulását.
Az IVS céljainak megvalósulása, az akcióterültek fejlesztése csak részlegesen történt meg. A célok közül
– a beruházások ellenére – a legnagyobb hiányosságok turizmus téren tapasztalhatók. Általánosságban
is elmondható, hogy a számos beruházás megvalósult a vizsgált időszakban, közötte olyanok is, melyek
nem szerepelnek a stratégiában. A stratégiában kijelölt akcióterületek közül a prioritási listán elöl
szereplő területeken megvalósultak, illetve elkezdődtek a fejlesztések, de a lista második felében
lényegében nem történt előrelépés. Az IVS által kitűzött célok megvalósulásának értékelése
részletesen a 3.1.1. fejezetben található.
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1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
1.6.1 A hatályos településrendezési tervek
A város településrendezési eszközeinek legutóbbi felülvizsgálata 2007-ben kezdődött el.
A Településszerkezeti terv felülvizsgálata az elmúlt évben készült el. A munkaanyag átgondolta a
fejlesztési koncepció elhatározásait és javaslatokat dolgozott ki a településfejlesztés fő irányainak
megvalósításához. A Településszerkezeti terv a mai törvényi tartalom és a közeljövőben várható
országos fejlesztési célrendszer figyelembe vételével készült el (Településszerkezeti terv, záró
véleményezési anyag, 2014, VÁTERV95 Kft.).
A helyi építési szabályzat (20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet) egységes szerkezetben
tartalmazza a teljes közigazgatási területre vonatkozó előírásokat. A 2013. évi teljes felülvizsgálat
végeredményeképp az OTÉK hatályos településrendezési előírásai alkalmazhatók. Több kérelem
alapján jelenleg három módosítási eljárás is folyamatban van.
A térségi tervek területhasználata alapján ábrázolja a külterületi területfelhasználást. Igazolja a térségi
tervekkel történő megfelelést. A Településszerkezeti terv feltünteti az országos és megyei tervekben
előírt elvárások lehatárolásait.
Országos előírások:
• régészeti lelőhelyek,
• tájvédelmi körzet fokozottan védett határa,
• NATURA 2000 területek,
• tájképvédelmi területek,
• településképvédelmi területek,
• világörökség-várományos terület,
• hidrogeológiai védőtávolság,
• felszíni vízvédelmi terület határa.

Megyei TrT övezetek pontosítása:
• Ökológiai magterület,
• Erdőtelepítésre alkalmas területek,
• Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek.
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1.6-1. ábra: Mosonmagyaróvár Településszerkezeti Terve, 2014

1.6.2 A településfejlesztési koncepció hatásai a településszerkezetre
A településfejlesztési koncepció aktualizálásának hatásai a területfelhasználásra és a
településszerkezetre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A településfejlesztési koncepció infrastrukturális elemeket befolyásoló célkitűzései:
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
Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése
Belvárosi parkolási gondok enyhítése
Tehermentesítő út megépítése és a forgalom átterelése
Várost elkerülő közút-gyűrű nyomvonal kijelölése és területtartalékolás
El kell érni az M1 autópálya déli csomópontjának, és onnan közvetlen szigetközi kapcsolat
megépítését
A történeti városmagok érintése nélküli szigetközi kapcsolatok (új Duna-hidak) kijelölése és
megvalósítása
1. sz. főút-Pozsonyi út közvetlen kapcsolata és a Lajtakert városnegyed több irányú
kapcsolatának biztosítása
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A településfejlesztési koncepció területfelhasználási hatásokkal járó célkitűzései:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moson történeti városmag értékőrző felújítása
Óvár belváros rehabilitáció befejezése (malom, várpince stb.) és a folyamatos karbantartás
megszervezése
Megújuló energiák termelésének fokozása
Logisztikai ágazat fejlesztése
Termál-, gyógy és egészségturizmus fejlesztése, termálfürdői gyógyprogram erősítése, új
fürdő építése
Rekreációs és szabadidőipar, sportlétesítmények fejlesztése
Szigetköz-Hanság-Fertő-tó közös szoft-, ökoturisztikai (kerékpáros/lovas/víziturizmus)
csomagterv kialakítása
Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése, minőségemelése
Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása
Tartalék lakóterületek kijelölése
Bérlakás építési lehetőségek felmérése, területi és infrastrukturális hátterének
biztosíthatósága
Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás),
minőségi fejlesztése
Logisztikai területek kijelölése lakóterülettől elkülönített helyen

Környezetvédelmi és zöldfelületi hatásokkal járó célkitűzései
• 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

1.6.3 A településszerkezeti terv fontosabb megállapításai
1.6.3.1

Általános tennivalók:
•
•
•

•
•

a történetileg kialakult, mozaikos városszerkezet megtartása;
az Akadémia-dűlő várostesttől különálló beépítését csatolni a várostestbe, ezen kívül újabb
lakóterületek kijelölésére nincs szükség (van belső tartalék);
az új (családi-házas) lakóterületek intézményhiányosak, ezért az Akadémia-dűlő és a Halászi
út közötti területen intézményterületet kell kialakítani, mely a Gyöngyös-telep és a Halászi
úti lakópark ellátását is biztosíthatja;
a termálvíz gyógyászati és idegenforgalmi hasznosításának fokozása érdekében a Kiserdő
környékén területet kell biztosítani az ilyen jellegű területhasználatnak;
idegenforgalmi és szabadidős célra a Halászi úti lakópark és a Mosoni-Duna között kijelölt
központi területet kell hasznosítani;
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•
•

•

1.6.3.2

intézmények számára további területigény a szerkezeti terv időtávjában nem várható;
a terv időtávjában várható gazdasági terület-igényt a vasút és az autópálya közötti kijelölt,
de még be nem épített területsáv tudja kielégíteni, itt az infrastruktúra (feltáró út és
közművek) biztosítása a feladat;
a város kiterjedt, összefüggő zöldfelületi rendszerrel rendelkezik, melyhez nagyobb területű
parkok és zöldfelületi intézmények csatlakoznak. Ehhez a rendszerhez lesz kapcsolható a
kavicsbányászat befejezése után szabadidős célokra hasznosítható bányató és a Halászi út
déli oldalán elhelyezkedő horgásztó is. Ezeket a területeket továbbra is beépítetlen
zöldterületként kell megtartani. Feladat minőségi fejlesztésük, felszereltségük,
használhatóságuk növelése, a gondozottsági szintjének javítása. Új zöldfelületeket
szabadidős és idegenforgalmi célból a tervezett elkerülő gyűrű és a Mosoni-Duna között –
elsősorban az Akadémiadűlő és a folyó közötti parton kell kialakítani. Környezetvédelmi
okokból, ill. a kavicsbánya területek rekultiválása érdekében a várost elkerülő út mentén,
gazdasági és lakóterületek közötti sávban kell kijelölni zöldfelületeket.

A zöldfelületi rendszer, tájrendezés és természetvédelem

Zöldfelületi rendszer tervezésének alapelvei:
•
•
•
•

•

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.

Tájhasználat, a természeti és táji értékek védelme:
•
•
•
•
•

védőövezet fenntartása szükséges a tájvédelmi körzet mezőgazdasági területekkel
közvetlenül érintkező
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
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.
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1.6.3.3

Örökségvédelem

Mosonmagyaróvár adottságai és történeti, építészeti értékei megőrzése érdekében az országos és
helyi egyedi védettségek mellett a struktúrák, a területi/városrészi (nem egyedi) védettségeket is
érvényre kell juttatni. Ezért a terv területi – utcavonalakra, telekstruktúrákra, térfalakra kiterjedő –
védelmeket is tartalmaz.

1.6.3.4

Közlekedés

Az elkerülő gyűrű
Mosonmagyaróvár lakott területeinek szűk utcáit és különösen az értékes történeti városmagokat meg
kell kímélni az átmenő forgalomtól. Ezt a feladatot egyedül az elkerülő forgalmi gyűrű tudja megoldani.
A város adottságai (vizekkel szabdaltsága) miatt ezt csak az átlagosnál költségesebben lehet
megépíteni. A tervezett körgyűrű csak ütemezetten valósítható meg.
Kerékpárút-hálózat:
•
•
•

1.6.3.5

a szigetközi kapcsolatok fejlesztése, a meglevő Halászi úti kapcsolaton túl több kapcsolódási
pont kialakítása a közúthálózat (hidak) fejlesztésével összefüggésben,
az intézményhálózattal kapcsolatosan a nagy forgalmat vonzó (oktatási) létesítmények
biztonságos kerékpáros megközelítésének kialakítása,
a szabadidős területek lakóterületi és városközponti területekkel való kerékpárúti
kapcsolatainak kiépítése elsősorban az óvári városmagtól a Lajta mentén a Mosoni-Dunáig,
valamint a Duna parton.
Közműellátás

Közműellátás:
•
•

•

•

•
•

A meglevő közművek közül a felszíni vízelvezetés továbbfejlesztése fontos, összehangolva
a környezet területfelhasználási szempontjaival és a közlekedési hálózat fejlesztésével.
A meglevő vízi közműhálózatok egy része a megépítésük óta eltelt évtizedek alatt
elöregedett és bizonyos helyeken szűk keresztmetszetűvé vált, így helyenként
hálózatrekonstrukcióval kell számolni.
A feketeerdei vízbázis és a Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep a város és
környezetében levő települések vízellátására és a szennyvizeinek tisztítására is hivatott. A
vízbázis hidrogeológiai védőidomán és a tisztítómű védőterületén belül területfelhasználási
korlátozással továbbra is számolni kell.
A közműberuházások során a gazdasági szempontok mellett az esztétikai szempontokat is
érvényre kell juttatni: az intenzíven beépített, a városközponti területen, a tervezett –
igényes - kertvárosi és az új gazdasági területeken a villamosenergia, a hírközlési, a kábel
TV és a csapadékvíz elvezető hálózat földalatti vezetéssel épüljön meg.
Új szélerőművek telepítését csak a településszerkezeti tervben ilyen célra kijelölt területen
belül lehet engedélyezni.
Energiaerdőt a településszerkezeti tervben e célra jelölt területen lehet ültetni.
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1.6.3.6

Környezetvédelem

Levegőtisztaság-védelmi tennivalók
•
•
•
•

Az új gazdasági területek lakóterületektől elkülönítetten, az M1 autópálya és a vasútvonal
között telepíthetők,
a teherforgalom és az átmenő forgalom lakó- és városközponti területekről elvezetését az
elkerülő útgyűrű biztosítja
Az elkerülő gyűrű mellett zöldsávot kell kialakítani, ill. a gyűrű „átlépése” beépített/lakó
területtel nem engedélyezhető
Az Akadémia-dűlő menti véderdősáv a szomszédos szántóterületekről érkező
porszennyezés, és az állattartó telep szaghatási ellen is védelmet nyújt, ezért a lakóterület
megépülése után kialakítása elengedhetetlen.

Zajvédelemmel kapcsolatos tennivalók
Be kell tartani a szabályozási terv szerinti zajvédelmi zónák határértékeit, csak azoknak megfelelő
funkciók telepíthetők, ill. azt biztosító működés engedélyezhető.
A felszín alatti vizek védelme
A talaj- és felszín alatti vizek védelme érdekében Mosonmagyaróvár belterületén új épületet létesíteni
csak teljes közműellátás esetén szabad.
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.1.1

Demográfia, népesség

Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye harmadik legnépesebb városa, a Mosonmagyaróvári
járás központja. A járáshoz 26 település tartozik, területe 931 km2 és mintegy 70 ezer ember él a
városban és szűkebb térségében.
A város népsűrűsége 2013-ban az országos átlag (105 fő/km2) közel négyszerese (381 fő/km2), amely
a térség sűrűn lakott településszerkezetének köszönhető.

1.7-1. ábra: A népsűrűség alakulása Nyugat-Dunántúlon, ill. Mosonmagyaróváron és térségében, fő/km2
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, saját szerkesztés.

A legutóbbi népszámlálás adatai alapján a város lakosságszáma 32 004 fő. Az elmúlt tíz évben a város
lakosságszáma az országos demográfiai trendtől eltérően növekedett a térség fejlett gazdasági
viszonyainak köszönhetően. 2000 és 2013 között a lakónépesség 7 %-kal növekedett.
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Győr-Moson-Sopron megye és Mosonmagyaróvár népességnövekedése a pozitív vándorlási
egyenlegnek köszönhető, amely kompenzálja a természetes népességfogyás mértékét. A városban
2000 és 2012 között átlagosan ezer lakosra vetítve -1,0 fő a természetes fogyás mértéke, míg
ugyanezen időszak átlagos vándorlási egyenlege +6,4 fő. A vándorlási többlet az ország egyéb
területeiről, illetve a határon túlról ideérkező, munkavállaló korú népességből ered.
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1.7-2. ábra: A vándorlások alakulása Mosonmagyaróváron 2000 és 2013 között (fő)
Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis

Mind városi, mind járási szinten kedvezőbb a 100 fiatalkorúra jutó idősek száma (öregedési index) az
országos, megyei átlagnál 2000 és 2013 között.

1.7-3. ábra: 100 fiatalkorúra jutó időskorúak számának alakulása Mosonmagyaróváron 2000 és 2013 között
Adatok forrása: Lechner Nonprofit Kft.
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Az országos és megyei trendekhez hasonlóan Mosonmagyaróvár városának és térségének a lakosságát
is az elöregedés jellemezte, 2013. január 1-jén az állandó népesség 23,5 %-át alkották a 60 évnél
idősebbek.
Összességében megállapítható, hogy Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye harmadik
legnépesebb városa, ahol az országos tendenciákkal ellentétesen, de a megyei városokra jellemzően
lassú ütemben és folyamatosan nő a lakosságszám. A lakosságszám-növekedést a városba érkezők
(munkavállaló korúak) magas száma eredményezi, amely a kedvező gazdasági helyzetnek
köszönhető. Mosonmagyaróvár korszerkezetére azonban az elöregedés jellemző, amely fontos
feladatokat jelent majd az itt levő intézményrendszer számára is. Az elmúlt 13 évben az öregedési
index értéke folyamatosan növekszik, mára megközelítette az országos átlagot.

1.7.1.2

Háztartás, család

Mosonmagyaróváron összesen 13.318 háztartást regisztráltak a 2011-es népszámlálás során. A száz
háztartásra jutó lakosok száma 236, míg a foglalkoztatottak száma 110. Az országos átlaggal
egybehangzóan a háztartások 68 %-a családháztartást alkot, azaz egy vagy több családot foglal
magába. A háztartásban élők száma és gazdasági aktivitásuk szerint a legjellemzőbbek azok a
háztartások, ahol egy vagy két személlyel élnek együtt a keresők (mindkettő aránya 30-30 %).
Mosonmagyaróváron a családok harmada gyermeküket együtt nevelő szülőkből, negyedük gyermek
nélküli házaspári kapcsolatban élők, 10 %-uk élettársi kapcsolatban élőkből áll. A gyermeküket
egyedül nevelő szülők aránya 18 % a családosok körében.

1.7.1.3

Nemzetiségek

Mosonmagyaróváron a 2011. évi népszámlálás során mintegy kétezren vallották magukat valamelyik
hazai nemzetiséghez tartozónak. A hazai nemzetiségek közül legmagasabb a német nemzetiségűek
száma (1 200 fő), míg nem éri el az 1 %-os arányt a szlovák (284 fő) és cigány (209 fő) nemzetiségűek
aránya. A 2001-es népszámlálás óta jelentősen megnőtt a településen a magukat németnek (kétszeres
növekedés) és a szlovák (tízszeres növekedés) nemzetiséghez tartózók száma, míg a cigány
nemzetiségűeké stagnál. A szlovák nemzetiséghez tartozók száma Magyarország és Szlovákia Európai
Unióhoz történő csatlakozása után nőtt meg a munkavállalási és otthonteremtési lehetőségek
egyszerűsödése miatt.
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1.7-4. ábra: A 10 % feletti részesedéssel rendelkező nemzetiségek Nyugat-Magyarországi régióban és a
Mosonmagyaróvári járásban, 2011
Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis

A német nemzetiség jelenléte a járás egészére jellemző, Kimlén és Rajkán 10 % fölötti a német
nemzetiség aránya. Nagy arányban élnek horvát nemzetiségűek Bezenyén (30 % fölött) és Kimlén (10
% fölött) is. Járási szinten nem, de Rajkán jelentős a szlovák nemzetiség aránya (20 %).
Mosonmagyaróváron a magyar mellett három jelentősebb nemzetiség, a német, a horvát és a
szlovák (betelepülésnek köszönhetően) van jelen nagyobb arányban. 2001 óta mind a 3 nemzetiség
részaránya nőtt a teljes lakossághoz viszonyítva.
1.7.1.4

Iskolai végzettség

A lakosság képzettségi, végzettségi mutatói, a legmagasabb iskolai végzettség szerint igen kedvezőek:
Mosonmagyaróváron (ahogy a megye egészében is) magas mind az érettségivel rendelkezők (30,8 %)
mind az egyetemi, főiskolai stb. oklevéllel rendelkezők aránya (14,4 %). Utóbbi a Nyugat-Magyarországi
Egyetem jelenlétének is köszönhető.
Pozitívum, hogy szinte mindenki elvégezte az általános iskolát, illetve hogy a 17 évesek és idősebbek
fele rendelkezik érettségivel.
Az érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében a nők mind a járási átlagban, mind
Mosonmagyaróvár esetében kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek, de a különbség a két nem között
viszonylag kiegyensúlyozott.
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1.7-5. ábra: A 17 éven felüliek között a legalább érettségivel rendelkezők aránya a Nyugat-Dunántúlon, ill.
Mosonmagyaróváron és térségében, 2011, %
Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011, saját szerkesztés

Mosonmagyaróvár iskolai végzettségi mutatói összességében kedvezőnek mondhatóak, sőt ha a
térséget hasonlítjuk össze Magyarország többi járási vagy megyei adataival, akkor
megállapíthatjuk, hogy az iskolai végzettségben tapasztalható nemek közötti egyenlőtlenségek sem
mutatkoznak.

1.7.1.5

Foglalkoztatottság

2010-2013 között több, mint 12 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Mosonmagyaróvárra; a város
mind a központi költségvetési szervekhez mind az Európai Unióhoz sikeresen pályázott forrásokért. A
beáramló tőke pozitívan hatott a foglalkoztatottsági helyzetre.
Az ország népessége gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli), valamint gazdaságilag nem
aktív (inaktív kereső, eltartott) népességből tevődik össze. A gazdaságilag aktív népesség aránya a
2011-es népszámlálási adatok alapján országos szinten 10 százalékponttal nőtt 2001 hasonló adataihoz
képest, míg a gazdaságilag nem aktív népesség ugyan ezen időszak alatt közel 11 százalékponttal
csökkent a teljes népességhez viszonyítva.
Járási szinten 2001 és 2011 között foglalkoztatottak száma növekedett (mindösszesen 2.700 fővel,
ennek közel 50 %-a a járásközponti növekmény), ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is
csekély emelkedést mutatott (a városban és azon kívül is mintegy 300 fővel).
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1.7-6. ábra: A foglalkoztatottak aránya a teljes népességből a Nyugat-Dunántúlon, ill. Mosonmagyaróváron
és térségében, 2011, %
Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011, saját szerkesztés

A munkanélküliségi ráta 2009 óta a járás egészében, ha kisebb kilengésekkel is, de alapvetően
csökkenő tendenciát mutat. A városra és térségére is az országos átlagnál jelentősen alacsonyabb
munkanélküliség jellemző.

1.7-7. ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában (%), 2006-2013
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.
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A járási tendenciákkal ellentétesen, kis mértékben (1,5 %-kal) növekedett az inaktív keresők száma
Mosonmagyaróváron 2001 és 2011 között.
A 2014 decemberében a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat által kiadott havi gyorsjelentés szerint a
nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva országosan 8,9 % volt,
a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 5,6 %-os értéket mutatott. A legalacsonyabb
értékekkel továbbra is Győr-Moson-Sopron megye (2,7 %, illetve 1,8 %) adja. Így Mosonmagyaróvár
tekintetében is igen kedvezőek ezek az adatok.

1.7-8. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 éves korúakon belül a Nyugat-Dunántúlon, ill.
Mosonmagyaróváron és térségében, 2014. 12. 20-án, %
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgáltat, saját szerkesztés

Mosonmagyaróvár a foglalkoztatottság tekintetében igen kedvező helyzetben van: A 2011-es
népszámlálási adatok alapján a teljes népesség 46 %-a foglalkoztatott. A regisztrált álláskeresők
aránya mindig is nagyon alacsony volt, 2014 év végén mindössze 1,1 %.
1.7.1.6

Jövedelmi viszonyok

Győr-Moson-Sopron megye Magyarország egyik leggazdagabb és legfejlettebb térsége.
Mosonmagyaróváron 2013-ben az országos átlagot kicsivel meghaladó az egy lakosra jutó befizetett
személyi jövedelemadó (SZJA) mértéke (132 ezer Ft), amely azonban 2007-hez képest közel 20 %-kal
csökkent. A csökkenés részben a megváltozott adózási szabályokkal (pl. adókulcsok csökkenése)
magyarázható. A járás egészében kevésbé kedvező a helyzet, a szlovák határ mentén elhelyezkedő
települések esetében az országos átlagnál alacsonyabb az egy főre jutó SZJA értéke.
Mosonmagyaróváron a száz lakosra jutó adófizetők száma 2000 óta folyamatosan csökken, de még
mindig az országos átlag feletti (az adóbevallók aránya 47 %).
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1.7-9. ábra: Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó a Nyugat-Dunántúlon, ill.
Mosonmagyaróváron és térségében, 2013, Ft
Forrás: TeIR T-STAR, saját szerkesztés

A jövedelmi viszonyok vizsgálatakor nem elégséges kizárólag a piacon szerzett jövedelmek
alakulásának, valamint a jövedelemadónak a vizsgálata. A társadalom jelentős résznek számottevő
bevételei származnak a különféle szociális ellátásokból.
Összességében elmondható, hogy Mosonmagyaróváron az országos átlagnál nagyobb jövedelmet
realizálnak a munkavállalók. Ez a pozitív tendencia a járás nyugati településeire is pozitív hatást
gyakorolhat.
1.7.1.7

Életminőség

Mosonmagyaróváron a lakott lakóegységek száma a 14 ezer feletti, mely 2001 és 2013 között 20 %-os
bővülést mutatott. Az elmúlt 15 évben az állomány jelentős átalakuláson ment keresztül, amely az
életkörülmények javulását is jelzi, azonban a nem lakott lakások száma is nőtt (a 2001-es 550 db 2011re megduplázódott). A lakások szobaszámát illetően a legjellemzőbbek a két- és háromszobás lakások.
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egyszobás lakások (1485 db)
kétszobás lakások (4973 db)
háromszobás lakások (3373 db)
négy és több szobás lakások (1879 db)

egyszobás lakások (1430 db)
kétszobás lakások (5427 db)
háromszobás lakások (4403 db)
négy és több szobás lakások (2900 db)

10%

13%

16%

29%

20%

42%

31%

38%

1.7-10. ábra: Teljes lakásállomány nagyság szerinti megoszlása Mosonmagyaróváron (%), 2001 és 2013
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, saját szerkesztés

Az erőteljes szuburbanizáció nagyjából 2005-ig jellemezte a térséget, azután a kiköltözés csökkenése a
lakásáraknak a környező településeken tapasztalható kiegyenlítődésével, majd később a 2008-as
válság hatásaival magyarázható. A szlovák határ menti településeken (elsősorban Rajkán) az utóbbi
években újra jelentős lakásépítések zajlanak, melyet a betelepülési hullám ösztönöz. A lakásállomány
tulajdonviszonyaiban a magántulajdon dominál, a lakások mintegy 95 %-a van természetes személyek
tulajdonában, míg az önkormányzatéban összesen 559 db (4 %). Egyéb (pl. vállalkozás) tulajdonában
mintegy 200 db lakás található.
Az újonnan épített lakások építési formája szerint a megyei városokban a többlakásos, többszintes
beépítés a legkedveltebb. Ez Mosonmagyaróvárra kevésbé jellemző, bár itt is létesülnek társasházak,
de főképp a családi házas építés a meghatározó.
A 2007-től 2010-ig tartó lakásépítési láz megtört 2011-ben, mely a 2008-ban kezdődő nagy
világgazdasági válság teljes lakáspiacot és építőipart sújtó negatív hatásainak tudható be.
A város területén belül található lakások komfortfokozata az országos és a megyei városok átlagával
egybeesik, mert a vezetékes gázellátást a rendszerváltás után fokozatosan kiépítették.
Végül a lakókörnyezet fontos mutatója a zöldterületek nagysága. E tekintetben Mosonmagyaróvár
jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt tizenöt évben. A zöldterületek nagysága jelentősen nőtt,
2006-ra meghaladta a 650 ezer négyzetmétert, míg a kistérségben ehhez további 30 ezer négyzetméter
kapcsolódik. Ez az országos és más területi átlagértékekhez képest kimagasló eredmény, még úgy is,
hogy 2013-ra 570 ezer négyzetméterre csökkent a zöld növényzet területe (ebből játszótér, tornapálya,
pihenőhely 51 ezer m2).
Összességében elmondható, hogy Mosonmagyaróváron az életminőség egyik legjobb mércéjének
használt lakásállomány nem tér el a térségi és megyei átlagtól. A világgazdasági válság és a
szuburbanizációs láz a város lakáspiacát sem kerülte el, azonban még így is jelentősen több lakással
rendelkezik a település, mint 2001-ben.
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1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Mosonmagyaróvár helyi konfliktusai túlnyomórészt a térség munkaerőpiaci helyzetéből fakadnak. A
városra már a múlt század elejétől jellemző a munkaerő jelentős vándorlása és ingázása, és ez
napjainkban sincs másként. Egyrészről a környéken rendelkezésre álló nagyszámú munkalehetőség az
ország távolabbi vidékeiről vonzza ide a munkát vállalnó, nagyrészt középkorú férfiakat. A becslések
szerint 6-10 ezer fő él a városban bejelentett lakcím nélkül, akik egyrészt a város ellátórendszerét
terhelik anélkül, hogy az utánuk járó finanszírozás követné az általuk igénybe vett szolgáltatások útját.
Az ő megjelenésük a lakáspiacon is gondokat okoz: a környék minden lakása és nem lakóépülete tele
van bérlőkkel, ami az ingatlanpiacot óriási keresleti nyomás alá helyezte. Az ingatlanárak a
fővárosiakkal vetekednek, így a kevésbé tehetős rétegek a legrosszabb lakáskörülmények közé
szorulnak, egyes külterületi szegregált területeken igen rossz közegészségügyi állapotok uralkodnak. A
helyi lakosság alsóbb rétegei így kiszorulnak a lakáspiacról, terhelve a szociális bérlakásokat, ahol
jelentős várólista alakult ki. A beköltözők magas számát igyekezett követni a lakásépítések üteme is, a
lakóparkok területi elhelyezkedése azonban nem a legszerencsésebb: a kiszolgáló infrastruktúrához
nem illeszkedtek.
A szakmunkások – helyiek és bevándorlók – egy része csak alvóvárosnak használja a várost, és
Ausztriába ingázik (az összes helyi foglalkoztatott 11 %-a naponta külföldre ingázott a 2011-es
népszámlálás adatai szerint). A környező településeken a külföldre ingázók aránya még magasabb, 2035 % közötti. A város szakmunkáshiánnyal küzd helyi üzemeiben, ami a szakképzés átalakítását sürgeti.
A városi oktatási és szociális intézményrendszer egyelőre nem túlterhelt (bár területi egyenlőtlenségek
mutatkoznak, pl. az óvodai ellátásban), mivel a bevándorlók jórészt egyedülállóak vagy a családjuk
nélkül érkeznek. A hajléktalanellátás viszont a fentebb részletezettek miatt egyre nehezebb helyzetbe
kerül.
A város gazdasági életében az ipar kiemelt helyet foglal el, az ágazat két fő problémája a szakképzett
munkaerő hiánya, illetve az üzemek teherforgalma jelentősen megterheli a belterületi úthálózatot is.
A közlekedési problémák között megemlíthető a központban jelentkező súlyos parkolóhely-hiány is, a
két problémát együtt elkerülő utak építésével, a főutak belterületi szakaszának szűkítésével lehetne
kezelni, amire már évtizedes tervek születtek.
A gazdasági ágak közül a turizmus küzd gondokkal: a vendégéjszakák száma nagyon alacsony, a város
egyelőre nem tud olyan kínálatot felvonultatni, ami több napra marasztalná a turistákat. Ennek
feloldásaként a környéki településekkel közös arculat és programok kialakítása már régóta felmerült,
de összefogás hiányában ebből semmi nem valósult meg. Gátolja ezt a város vegyes (ipari és turisztikai)
imázsa is.

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
Az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozással Mosonmagyaróvár városának a Bécs-Pozsony-Győr
térségben kell helytállnia. A három ország (Ausztria, Szlovákia és Magyarország) találkozási pontjából
eredő korábbi kapu szerepkör ugyan egyre inkább veszített fontosságából, a helyét azonban a
regionalitás felértékelődésével átveszi a térségi ipari kereskedelmi és szolgáltatási-rekreációs szerep.
A gazdasági fejlődési folyamatok, a települési kapcsolatok ma már sokkal inkább a természetes és az
infrastrukturális adottságok alapján kialakuló térségi szerveződések szerint alakultak.
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A közlekedési infrastruktúra szempontjából Mosonmagyaróvár jó helyen, fő közúti útvonalak
kereszteződésénél fekszik, a kelet-nyugati nemzetközi vasútvonal mentén fekszik, és három repülőtér
is könnyedén elérhető.
A város további kedvező, gazdaságilag is hasznosítható földrajzi/természeti adottságai az értékes táji
környezet és a természeti kincsnek tekinthető gyógyvíz, valamint a város közigazgatási területének
nagy része alatt megtalálható ivóvízbázis. Mosonmagyaróvár a Lajtával, a Mosoni-Dunával a vizek
városa és egyben a Szigetköz kapuja is a Szigetközbe vezető több út és híd révén. Termálvize a
nemzetközileg is egyre fontosabb és jövedelmezőbb egészségturizmus, gazdag táji és természeti
környezete, folyóvizei az ökoturizmus és a sportturizmus fejlesztésének lehetőségét biztosítják.
Mosonmagyaróvár jó közlekedési helyzete a turisztikai adottságok kihasználását is segíti, a
nagyvárosok (Bécs, Pozsony, Győr) közelsége megfelelő fogyasztói keresletet biztosít a rekreációs- és
szabadidőipar valamint a turizmus számára.
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1 Humán közszolgáltatások
A lakosság életminőségét jelentős mértékben meghatározza az elérhető humán közszolgáltatások
(oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport, stb.) elérhetősége és azok minősége. A
Mosonmagyaróvár esetében a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést jelentősen nehezíti, hogy
a település lakónépessége magasabb, mint ami a statisztikai adatokban megjelenik. Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata, 2013-2018-ig szóló időtávban az Esélyegyenlőségi Programjában foglalkozik a
település humán infrastruktúrájával és az esélyegyenlőség biztosításával.
1.8.1.1

Oktatás

Mosonmagyaróváron kilenc óvodában, kilenc általános iskolában, öt középiskolában és egy
felsőoktatási intézményben történik az oktató-, nevelőmunka. Az intézmények közül egy-egy óvoda
egyházi és magán-, egy általános iskola és egy középiskola pedig egyházi fenntartásban működik, 2013.
január 1-jétől a korábban önkormányzati fenntartásban levő iskolák állami fenntartásba kerültek
önkormányzati működtetés mellett.
Bölcsődék
A gyermekjóléti alapellátás keretében bölcsődei ellátást településünkön a Mosonmagyaróvár
Egyesített Bölcsődék Intézménye (MEBI) biztosítja három telephelyen.
Az intézmény székhelye: MEBI Micimackó Bölcsőde, telephelyei a MEBI Gólyahír Bölcsőde, valamint a
MEBI Napsugár Bölcsőde.
A bölcsőde a legfeljebb 4 éves korú gyermekek ellátását biztosítja. A MEBI engedélyezett férőhelyeinek
száma 252 fő; az intézmények kihasználtsága az elmúlt 13 évet elemezve folyamatosan 100 % feletti.
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Működő bölcsődei férőhelyek száma (db)
Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő)
Férőhely-kihasználtság (%)
1.8-1. ábra: A bölcsődei ellátás főbb jellemzőinek alakulása Mosonmagyaróváron 2000-2013
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, saját szerkesztés
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Óvodai feladatellátás
Mosonmagyaróvár óvodáiban a túlzsúfoltság jellemző annak ellenére, hogy 9 óvoda várja a
gyermekeket. A kapacitásmutató itt is meghaladja a 100 %-ot az elmúlt években. A férőhelyhiány
problémája elsősorban a növekvő lakosságszámú városrészekhez közeli óvodákat érinti. Az
önkormányzat 2012 októberében döntést hozott az óvodák felvételi körzetének módosításáról annak
érdekében, hogy a gyermekszám és az óvodák felvételi kapacitása arányosabbá váljon.
Csoportbővítésre egy óvodában került sor, de tekintettel a jelenlegi infrastrukturális adottságokra a
többi óvodában erre nincs lehetőség.
Az intézmények működés tárgyi feltételei általánosságban megfelelőek, de tovább javíthatóak: az
épületek komplex felújítási programját, energiatakarékos rekonstrukcióját folytatni szükséges,
elsősorban pályázati források bevonásával. 2012. év végén kiírásra került egy óvodabővítést célzó
pályázat, amely lehetőséggel élt az Önkormányzat, figyelemmel arra is, hogy a 2015. évben már 3 éves
kortól lesz kötelező az óvodai nevelés, ennek megfelelően e jogszabályi változás további
létszámemelkedést eredményez.
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Óvodába beírt gyermekek száma

1.8-2. ábra: Az óvodai ellátás főbb jellemzőinek alakulása Mosonmagyaróváron 2001-2013
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, saját szerkesztés

Általános iskolai feladatellátás
Mosonmagyaróváron jelenleg 7 alapfokú oktatási intézményben tanulnak a diákok (6 fenntartása a
Klebensberg Kunó Intézményfenntartó Központé, míg egy a piarista rend fenntartása alatt működik).
A KLIK Mosonmagyaróvári Tankerületébe a következő általános iskolák tartoznak:



Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági
Szakközépiskola
Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
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Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola
Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola
Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola
Ujhelyi Imre Általános Iskola

2000-től csökkenő, 2007-től növekvő tendenciát mutat a városi általános iskolai tanulók száma. 2000
és 2013 között a városi általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma az országos átlagot
meghaladó, a járási attól elmaradó volt. Az intézmények térségi szerepét jól mutatja, hogy stabilan 1315 %-os a más településről bejáró diákok aránya.
Középfokú oktatás
A város iskolaváros jellegének köszönhetően több nagymúltú középiskolával is rendelkezik, amelyek a
következők:






Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai
Szakközépiskola
Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola
Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola
Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

és

Közgazdasági

A tanulói létszámot vizsgálva megállapítható, hogy a középiskolai összes tanulólétszám jóval
magasabb, mint a megfelelő városi korcsoport létszáma, amely jelzi, hogy Mosonmagyaróvár jelentős
térségi iskolaváros. 2008 óta folyamatosan csökken a gimnáziumokban a nappali tagozatos tanulók
száma, ugyanakkor a szakközépiskolákban ez a csökkenés jóval kisebb mértékű. Ahogy az előző
fejezetben említésre került, az általános iskolai tanulók létszáma évről évre növekszik, mindez a
későbbiekben a középiskolai oktatás létszámadataiban is megjelenhet.
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Más településről bejáró középiskolai tanulók száma
1.8-3. ábra: A középiskolai oktatásban résztvevők számának alakulása
Forrás: KSH
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Felsőoktatás
A Győr-Moson-Sopron megye több városában is intézményt működtető Nyugat-Magyarországi
Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Karának kampusza Mosonmagyaróváron található.
Az Intézmény munkájára jellemző a több szakos, a Dunántúlon egyedülállóan az élelmiszergazdaságot
jól átfogó képzési rendszer működtetése. A magas szintű elméleti képzés mellett fontos szerepet játszik
a gyakorlati ismeretek elsajátíttatása laboratóriumokban és üzemi körülmények között. Ezt a célt
szolgálja a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra épülő külföldi farmgyakorlat rendszer és a nemzetközi
szinten is egyedülálló mintagazdasági hálózat is. Előbbi keretében a hallgatók Európa számos országába
utazhatnak 3-6 hónapos farmgyakorlatra, amely kiválóan szolgálja szakmai látókörük bővítését és a
nyelvgyakorlást.
A jelenlegi hét BSc (alapképzés) folytatásául az intézmény az elmúlt időszakban sikeresen
akkreditáltatta nyolc mesterszak tantervét és jelenleg is további szakok elfogadtatásán dolgozik.
Ezeken felül a legmagasabb oktatási szintet, a PhD doktori képzést is biztosítani tudja a
mosonmagyaróvári kar. A palettát hét felsőfokú szakképzési lehetőség és felnőttképzés is színesíti. Az
egyetem fontos szerepet tölt be az ismeretterjesztésben is, elsősorban a nyugdíjas-egyetemi
előadásoknak köszönhetően.
1.8.1.2

Egészségügy

Mosonmagyaróvár város területén jelenleg 14 felnőtt háziorvosi, 5 házi gyermekorvosi körzet
működik. A fogorvosi alapellátásról 8 fogorvosi körzet gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás
valamennyi iskolában biztosított. Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Védőnői Szolgálata 17
védőnővel látja el az iskolai (6 körzet) és területi (11 körzet) védőnői feladatokat.
2012. május 1. után a Karolina Kórház és Rendelőintézet állami fenntartásba került, azaz a fenntartói
feladatokat ettől kezdődően Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
(GYEMSZI) látja el. A kórházban fekvőbeteg (aktív és krónikus) és diagnosztikai osztályok, valamint
szakrendelők működnek. Ellátási területe 73 ezer főre (25 település) terjed ki.
Az egészséges életmódra nevelés már óvodás korban az óvodai nevelési program részeként
megjelenik. A program folytatódik az iskolákban is, sőt Mosonmagyaróvár csatalakozott a „Mintamenza” programhoz is.
Mosonmagyaróvár esetében mindenképpen említést érdemel, hogy kimagasló arányban vannak jelen
a városban a fogorvosi praxisok. Az idegenforgalmi stratégia alapján kb. 150 fogorvosi rendelő működik
a városban, amelynek pacientúráját elsősorban osztrák és német betegek alkotják.
A fogorvosi rendelők mellett az utóbbi pár évben a plasztikai, illetve lézersebészeti klinika is
megnyitotta kapuit, szintén elsősorban a nyugti klientúra számára.
Mosonmagyaróváron az egészségügyi ellátás kedvező. A városi kórház térségi szerepet is betölt. A
település egészségturisztikai funkcióját a fogászati rendelők, valamint plasztikai és lézersebészeti
szolgáltatás jellemzi.
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1.8.1.3

Szociális ellátás

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) és a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ (KGYCSSZK) 2010. január 1-jétől működik a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás3
fenntartásában, azt megelőzően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata volt az intézmény
fenntartója. A KESZI térségi szinten szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat egyaránt
biztosit.
Feladat megnevezése
étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
fogyatékkal élők nappali ellátása
hajléktalanok nappali melegedője
idősek nappali ellátása
hajléktalanok átmeneti ellátása
idősek átmeneti ellátása
idősek gondozóháza
családsegítés
gyermekjóléti szolgálat
gyermekek átmeneti otthona
családi napközi
bölcsődei ellátás

Települések
száma:
27
27
27
25
27
23
26
7
8
26
26
18
10
18

1.8-1. táblázat: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ szolgáltatásainak területi lefedettsége
Forrás: Szervezetfejlesztés megvalósítása Mosonmagyaróvár Önkormányzatánál (tanulmány)

Ellátotti csoportok szerint a KESZI-n belül négy szakmai egység működik:
1. Alapszolgáltatási Centrum – otthonukban élő idős, beteg emberek segítése, otthon közeli
szolgáltatásokkal.
2. Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményei – Fogyatékkal élő és autista személyek nappali
ellátása
3. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat – a kistérség területén életvitelszerűen élő hajléktalan
személyek nappali és átmeneti, bentlakásos ellátása
4. Idősek bentlakásos intézményei – Önmaguk ellátására nem képes idős személyek ellátása
átmeneti és tartós lakhatást biztosító ellátással
Aranykor Idősek Otthona: Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött
személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti
kezelést nem igényel. Az intézmény 2011 óta teljes kapacitás-kihasználtsággal működik.
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65 61 94 65 62 95 65 64 98 65 64 98 65 65 100 65 65 100 65 65 100 65 65 100
1.8-2. táblázat: Az Aranykor Idősek Otthona kihasználtsági adatai 2007-2014 között
(F: Engedélyezett férőhelyszám, db; I: Igénybevétel, fő; K: Kihasználtság, %) Forrás: KESZI adatszolgáltatás
3

2013. június 30-tól a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutódja a Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás lett
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Idősek Otthona: Az idősek emeltszintű otthonába azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek
ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Az Otthon kapacitását 2009-ben 28 férőhelyesre bővítették, azóta 50 % körüli kihasználtsággal
működik.
2007
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K
F
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I
K
F
I
K
10 10 100 10 10 100 10 10 100 28 10 36 28 12 43 28 12 43 28 14 50
1.8-3. táblázat: Az Idősek Otthona kihasználtsági adatai 2007-2014 között
(F: Engedélyezett férőhelyszám, db; I: Igénybevétel, fő; K: Kihasználtság, %)
Forrás: KESZI adatszolgáltatás

2014
F
I
K
28 16 57

Idősek Gondozóháza: Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket
betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni. A 35 fő befogadására képes intézmény 50 % körüli
kihasználtsággal működött az utóbbi években.
2007
F
I
K
35 32 91

2008
2009
2010
2011
2012
2013
F
I
K
F
I
K
F
I
K
F
I
K
F
I
K
F
I
K
35 35 100 35 34 97 35 34 97 35 34 97 35 34 97 35 34 97
1.8-4. táblázat: Az Idősek Gondozóháza kihasználtsági adatai 2007-2014 között
(F: Engedélyezett férőhelyszám, db; I: Igénybevétel, fő; K: Kihasználtság, %)
Forrás: KESZI adatszolgáltatás

2014
F
I
K
35 35 100

Hajléktalanok Átmeneti Szállása: A szállót a Mosonmagyaróvár város területén élő, tartózkodó, a
szolgáltatásokat igénylő hajléktalan személyek vehetik igénybe. A szállót 2011-ben 43 férőhelyesre
bővítették, amely igazodott a megnövekedett ellátási igényekhez.
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F
I
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2014
F
I
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28 28 100 28 28 100 28 24 86 43 28 65 43 27 63 43 35 81 43 41 95 43 39
1.8-5. táblázat: A Hajléktalanok Átmeneti Szállása kihasználtsági adatai 2007-2014 között
(F: Engedélyezett férőhelyszám, db; I: Igénybevétel, fő; K: Kihasználtság, %)
Forrás: KESZI adatszolgáltatás

91

Hajléktalanok Nappali Melegedője: A nappali melegedőben a hajléktalan emberek szállás nélküli
ellátását biztosítják. Lehetőség van tisztálkodásra, mosásra, étkezésre, ételmelegítésre, szociális és
mentálhigiénés ellátásra. A 30 férőhelyes intézmény folyamatosan másfélszeres kapacitáskihasználtsággal működik.
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30 40 143 30 40 143 30 40 143 30 44 157 30 44 157 30 45 161 30 45 161 30 45 161
1.8-6. táblázat: A Hajléktalanok Nappali Melegedőjének kihasználtsági adatai 2007-2014 között
(F: Engedélyezett férőhelyszám, db; I: Igénybevétel, fő; K: Kihasználtság, %)
Forrás: KESZI adatszolgáltatás

Étkeztetés: Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek biztosít napi egyszeri meleg étkezést, akik
önmaguk illetve eltartottjaik részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel, koruk, egészségi állapotuk,
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fogyatékosságuk, pszichiátriai – vagy szenvedély betegségük miatt nem képesek biztosítani azt. Az
étkeztetés igénybevétele jövedelemhatárhoz van kötve. 2014-ben 429 fő étkezését biztosította.
Házi segítségnyújtás: Olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását
szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás összesen
440 db készülékkel. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ a térség 26 településén biztosítja a
családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézmény szolgáltatásainak célja a biztonságot adó
család- és gyermekvédelmi rendszer, valamint az emberközeli szociális szolgáltatások kialakítása,
célzottságuk és hatékonyságuk növelése.
E célnak megfelelően egy intézmény keretében önálló szakmai egységként működik a Gyermekjóléti
Szolgálat, a Családsegítő Központ, a DrogPont, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családi Napközi.








Családsegítő Központ: Az intézmény feladata a lelki és szociális krízisbe kerültek segítése annak
érdekében, hogy krízishelyzetüket megoldják és a megoldás során szerzett tapasztalataikat
életük további nehézségeinek megoldásában kamatoztassák. A Központ adatszolgáltatása
alapján 1 családgondozóra átlagosan 20 család jut, az éves ügyfélforgalom 5000 fő feletti. A
családsegítő központon belüli speciális szolgáltatás a Drogpont Szenvedélybetegeket Segítő
Szolgálat.
Gyermekjóléti alapellátás: A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozással, ellátások
közvetítésével, szervező tevékenységgel biztosítja a térségben élő gyermekek számára a
gyermekjóléti szolgáltatást. 1 családgondozóra átlagosan 39 gyermek családgondozása jut.4 A
gyermekjóléti alapellátás szolgáltatásait 2014-ben 472 fő vette igénybe.
Gyermekek Átmeneti Otthona: Az intézményben olyan kiskorúak és fiatalkorúak részére
biztosítanak ideiglenesen teljes ellátást, akik a családban átmenetileg ellátás és felügyelet
nélkül maradnak, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradnának, vagy akiknek ellátása a
család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A férőhely-kihasználtság 2009-ben volt a
legmagasabb (11,75 fő/év), azóta az ellátottak száma folyamatosan csökken. (2014: 6 fő)
Családi napközi: Óvodás és iskoláskorú gyermekek napközbeni gondozását, felügyeletét
biztosító szolgáltatás, amely az óvodás kortól kezdve az iskoláskor végéig biztosíthatja olyan
gyermekek napközbeni elhelyezését, akiknek szülei különböző okok miatt a nap egy részében
másra kívánják bízni gyermeküket. A kihasználtsága minimális.

A városban a Baptista Egyház működteti a Családok Átmeneti Otthonát, amely egyszerre 12 főt (4
családot) képes befogadni.

4

A gyermekvédelmi törvény előírása szerint egy családgondozóra 45 gyermek vagy 25 család családgondozói
feladatai juthatnak
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Mosonmagyaróvár Önkormányzata 2014-ben 1677 esetben több mint 23 millió forint segélyben
részesítette a rászorulókat. Ebből a legmagasabb összeget a gyermekvédelmi és a felnőtt eseti segély
(közel 10-10 millió forint) tette ki.
2007-2012 között a városban mind a segélyek esetszámában, mind a kifizetett összegek nagyságában
csökkenés volt tapasztalható. 2013-ban azonban – elsősorban az átmeneti segélyeknek és az egy évvel
korábban bevezetett krízistámogatásoknak köszönhetően - jelentősen megnőtt az esetszám. A
kifizetett összeg tekintetében az emelkedés jóval visszafogottabban érvényesült.
A segélyek közül mind mennyiségében, mind nagyságában az átmeneti segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás a két legjelentősebb segélyezési forma. Ez utóbbi a vizsgált időszak alatt
folyamatosan csökkent, míg az átmeneti segély 2013-ban számottevően megemelkedett.
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1.8-4. ábra: Az átmeneti segélyben és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek esetszáma
(balra) és összege (jobbra) Mosonmagyaróváron
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Mosonmagyaróvár a szociális ellátását a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Kistérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ biztosítja nem csupán városi, hanem térségi
szinten is. Az ellátásban jelentős szereppel bír a civil szféra is. A szolgáltatások többsége szinte teljes
kapacitás-kihasználtsággal üzemel, így jövőbeni férőhely-bővítésükről hosszabb távon gondoskodni
kell. A segélyezettek esetszáma alapvetően csökkenő tendenciát mutat.
1.8.1.4

Kultúra

A Flesch Károly Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete legnagyobb rendezvényszervező cége, amely 2008 januárja, azaz
megalakulása óta jelentős szerepet tölt be Mosonmagyaróvár és a régió kulturális életében. Az öt
divízióra tagolódó Kft. tevékenysége kiterjed:




a városi nagyrendezvények szervezésére,
a Flesch Központ, a Fehérló Közösségi Ház üzemeltetésére és programjainak szervezésére,
a kistérségi kulturális központ szerepkör megerősítésére és kiteljesítésére,
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Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete kulturális igényeinek maximális kielégítésére.

A feladatait úgy látja el, hogy szem előtt tartja a közművelődési színterek és infrastruktúrák
biztosítását, a helyi értékek megőrzését, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek
biztosítását, a közösségi élet támogatását olyan tevékenységekkel, közművelődési rendezvényekkel,
amelyek ösztönzőleg hatnak az emberek kreatív részvételére, az élményközpontúságra és a közösségi
összetartozásra.
Szervezetileg az alábbi öt egységre tagolódik:
1. Az első divízió a Flesch Központ és a Fehér Ló Közösségi Ház, valamint a városi rendezvények
lebonyolítása, amelyek a város hagyományos közművelődési és kulturális feladatait látják el.
2. A második, a FUTURA interaktív természettudományi élményközpont.
3. A harmadik az úgynevezett Városmarketing Funkciójú Egység része, amely egy sajtó-, PR- és
szponzorációs irodát, valamint marketing- és reklámirodát foglal magában.
4. A negyedik divízió, a Városi Televízió és Médiacentrum Kft, mely szintén a Városmarketing
Funkciójú Egység rész.
5. Az ötödik divízió, a Nonprofit Kft. gazdasági csoportja.
A Flesch Központban működik a városi amatőr színház is.
A Fehér Ló Közösségi Ház (Flesch Károly Kulturális Központ mosoni tagintézménye) elsősorban kiállítási
tér, ugyanakkor gyermekek részére színházi előadásokat biztosít és nem utolsó sorban klubok,
kiscsoportos foglalkozásoknak is otthonul szolgál.
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának fenntartásában, két épületben működő Hansági
Múzeumban rangos régészeti, néprajzi, helytörténeti gyűjtemények látogathatók. A múzeumban
tekinthető meg a Gyurkovich – gyűjtemény (19-20.századi festmények) is. A Múzeum az állandó és
időszaki kiállításain is biztosít tárlatvezetést. Az állandó kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéseken
felnőtt turistacsoportok vagy kiránduló osztályok vehetnek részt. Az időszaki kiállításaiban szinte
minden esetben múzeumpedagógiai óra is kapcsolódik a tárlatvezetéshez. A Kép-Mutatás
rendezvénysorozatával egy olyan kezdeményezést indított útjára, amelynek célja, hogy a múzeumot
és programjait a helyi (város és a környező települések) társadalom és közélet polgárainak
megnyerésével, bevonásával népszerűsítse.
A múzeum látogatottsága ingadozó, egy-egy szélsőséges évet leszámítva 6-7 ezer körüli az átlagos
látogató szám. Az adatokat azonban árnyalja, hogy ezek jelentős arányát az ingyenes belépésre
jogosultak köre tette ki.
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1.8-7. táblázat: A Hansági Múzeum látogatottsági adatai 2007-2014 között, db
Forrás: Múzeumi adatszolgáltatás
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A múzeum az elmúlt években közel 65 millió Forint értékben hajtott végre fejlesztéseket, melyek közül
a legnagyobb támogatást egy kiállító- és közösségi tér létrehozására kapta (40,8 millió Ft).
A Huszár Gál Városi Könyvtár üzemeltetője szintén az Önkormányzat. A regisztrált könyvtár használók
száma: 5712 fő. 2014-ben összesen 101 686 látogató kereste fel személyesen és használta távolról a
könyvtár 24 órában elérhető szolgáltatásait. Nőtt a könyvek, hangoskönyvek, zenei CD-k iránti kereslet,
kölcsönzésükre egyre nagyobb igény mutatkozik. A 14 éven aluli kölcsönzők száma is növekedett és
vele együtt az általuk kölcsönzött dokumentumok darabszáma is. A térségi ellátást mozgókönyvtári
szolgáltatással biztosított.
A FUTURA interaktív természettudományi élményközpont 2012-ben nyitott egy 300 éves műemlék
magtár épület átépítését követően. A város egyik idegenforgalmi nevezetessége lett évi negyven-ezres
látogatottsággal.
Mosonmagyaróváron jelentős kulturális programokat bonyolít a Német, Horvát, Szlovén és Roma
Nemzetiségi Önkormányzat. A városban 7, az önkormányzat által is támogatott egyház működik,
valamint jelentős a civil aktivitás is, elsősorban a szociális és karitatív, valamint a kulturális és
érdekképviseleti tevékenységek esetében.
Mosonmagyaróvár kulturális életét a Flesch Károly Nonprofit Kft. szervezi, de a nemzetiségi
önkormányzatok is tevékeny részt vállalnak a települési programok szervezésében. A városban a civil
aktivitás is jelentős.

1.8.1.5

Sport

A versenysport Mosonmagyaróváron dinamikusan fejlődik, kiemelkedő egyéni sportolók, sikeres
csapateredmények jellemzik ezt a területet. A legsikeresebb sportágak az erőemelés, az evezés, az
íjászat, a birkózás és a judo Évente 20 fő felett van a helyi egyesületekből kikerülő magyar bajnok
sportolók száma, de a Világ és Európa bajnokságokon is bajnoki címek, szép helyezések születnek. A
városban 28 egyesület, ezen belül 38 szakosztály működik melyek közül a legnagyobbak az ElsőMosonmagyaróvári Torna Egylet-1904 (MTE-1904), a BOTOND GYMSE, Delta SE, a Vízisport Egyesület
és a MOGAAC DSE. Minden egyesület nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre is. A
legnépszerűbb sportágak közül az első helyen a labdarúgás áll, de nagyon kedvelt még a kézilabda, az
erőemelés és fokozatosan nő a küzdő sportok iránti érdeklődés is. Örömteli, hogy egyre többen
kocognak, futnak a városban.
A mosonmagyaróvári diáksportot a városi Diáksport Bizottság fogja össze 12 sportágban. Az általános
és középiskolai tanulók városi, megyei és országos szinten versenyeznek. Kiemelkedő teljesítmények
születnek az atlétika, a sakk, a kerékpározás és a judo területén. A fiatalok körében egyre népszerűbb
a gördeszkázás és a görkorcsolyázás, de ehhez a város még nem rendelkezik megfelelő pályával.
2014-óta a város NB I-es női kézilabda csapattal is rendelkezik. A Mosonmagyaróvári KC a Győri Audi
ETO fiókcsapata. Sportcsarnok híján a mosonszolnoki sportcsarnokban játssza hazai mérkőzéseit,
mindig teltház (400 néző) előtt.
Kiemelendő még az Okay Dance Tánciskola. Amatőr szinten több száz gyermek táncol, a 28 fős
versenycsapat tagja (disco, fantasy) pedig évente több egyéni és csapatvilágbajnoki címet szereznek.
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Szerencsére egyre több embernek van igénye arra, hogy szabadidejét sportolással töltse, ezért szép
számmal rendeznek amatőr versenyeket a városban. A legkedveltebb sportágak, a labdarúgás, a teke,
a természetjárás, az erőemelés, a sakk, a tollaslabda és a tenisz. A kispályás labdarúgó bajnokságban
közel 30 csapat vesz részt (ez kb. 600 főt jelent), akik hetente mérkőznek egymással a Báger-tó mellet
található kispályán. A teke a férfiak és a nők körében egyaránt népszerű, amatőr és félhivatásos
versenyeket is szerveznek. A természetjáróknak a Szigetköz szép tájai remek lehetőségeket nyújtanak,
a Mosoni-Duna pedig a vízitúrázókat, és az evezést kedvelőket vonzza a városba. Az erőemelés
szabadidősportként is sok embert mozgat meg, a versenyeken kb. 150-200 fő vesz részt. A sakk és a
tenisz kedvelői is összemérhetik tudásukat amatőr bajnokságokon.
Gyakran lehet látni futó és kocogó embereket a Rudolf-ligetben, a város egyetlen erdei tornapályáján,
valamint a Kossuth Lajos Gimnázium mögötti gáton. Alkalomszerű sportolásra a Gimnázium mögötti
sportpályán van lehetőség, a jó idő beköszöntével a sportolni vágyók ezt ki is használják. Az évente
megrendezett sportesemények közül két kiemelkedő rendezvény van, az egyik 12 órás úszómaraton,
10 csapattal (100-120 fő), valamint a három országot összekötő Békemaratoni kerékpártúra, melynek
útvonala Pozsony-Nickelsdorf-Mosonmagyaróvár, ez alkalmanként 1500 fő.
Mosonmagyaróvár rendelkezik sportlétesítményekkel, de bizonyos területen azért hiány mutatkozik.
A város minden óvodájában és iskolájában van sportolásra alkalmas tornaterem, tornaszoba, de ezek
sajnos méretük miatt nem alkalmasak magasabb szintű sportolásra valamint minden iskolához tartozik
salakos vagy bitumenes szabadtéri pályája. Az egyetlen atlétikai pálya a Gimnázium ifjúsági
sporttelepe. A MOGAAC tornacsarnok a Nyugat-magyarországi Egyetem tulajdonában van, de a
küzdőtér nem alkalmas hivatalos sportrendezvényekre. A város tulajdonában van a Wittman parkban
található sporttelep (labdarúgó), a Gimnázium sport pályája, valamint Mosonban a Kühne pálya, amely
a Kühne gyár tulajdona. Csónakházak, teniszpályák, 4 db 2 pályás tekepálya, squash-pálya, uszoda (egy
33 méteres fedett medence) és egy tanmedence szolgálja a város verseny-, diák- és szabadidősportját.
Már elkészültek a tervek egy nemzetközi előírásoknak megfelelő sport- és rendezvénycsarnok
létesítésére. A város sportszerető közönségének legnagyobb óhaja teljesül azzal, hogy a több éven át
húzódó álom a közeli jövőben megvalósuljon és a legmagasabb igényeket is kielégítő multifunkcionális
rendezvénycsarnok készüljön el. Ez az objektum a gimnázium mellett épül fel, remélhetőleg 2015-ben.
A vízisportok fellendülését elősegítheti, hogy a Malom-ági Lajtán elkészült 2 surrantó, amelyek a
folyószakasz teljes hosszán lehetővé teszik az evezést.

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja
a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését.
Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

69

Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a társadalmi de-szegregációs, integrációs, esélykiegyenlítő
és növelő célkitűzései megvalósítása érdekében 2013-ban elkészítette Települési Esélyegyenlőségi
Tervét, amely magába foglalja a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv
dokumentumát, az Önkormányzat, mint 50 főnél nagyobb foglalkoztató Esélyegyenlőségi Tervét, és az
Anti-szegregációs Tervet.
Emellett Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata vállalta, hogy az Anti-szegregációs Tervben és a
Települési Esélyegyenlőségi tervben foglalt célkitűzések és intézkedések megvalósítása érdekében, a
város egyéb stratégiai dokumentumait – úgy, mint rendeletek, koncepciók, határozatok - összhangba
hozza e két dokumentummal.
Az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata során e két önkormányzati stratégia bázisként szerepel
elsősorban az stratégiában megfogalmazott intézkedési tervek megvalósulásának esélyegyenlőséget
érintő szegmensei vonatkozásában.
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
Mosonmagyaróvár az ország északnyugati részén, jelentős európai közlekedési folyosók találkozásánál
fekszik. Mind vasúton (Kelet-mediterrán és Rajna-Duna folyosók), mind közúton (E60, E65, E75)
jelentős forgalom zajlik.
A város – bár jelentős átalakuláson átesett – fő jellegét erős ipari bázisa adja, amelyek a
foglalkoztatásban is jelentős szerepet tölt be. Kedvező elhelyezkedésnek köszönhetően a városban
megerősödött a kereskedelmi, szolgáltató szektor is, amely súlya az elmúlt években némileg csökkent
a bevásárló turizmus szerkezetében bekövetkezett változás hatására: a magasabb jövedelemszintű
osztrák keresletet kisebb vásárlóerejű szlovák váltotta fel.
A város jelentős egészségturisztikai potenciállal rendelkezik, azonban a látogatók jellemzően párnapos
kezelések idejét töltik el (lásd 1.9.5.4. fejezet). A mezőgazdaság nem tölt be meghatározó szerepet a
város életében, azonban a mezőgazdasági termények számára keresletet jelent a városi
termékelfoldozás. Az egyetemi K+F tevékenység is elsősorban a mezőgazdasághoz köthető.
A város gazdasági adottságai, lehetőségei mindenképpen kimagaslóak hazánkban, azonban ezzel eddig
csak korlátozottan tudott élni, elsősorban a turizmus területén rejlik olyan nagymértékű potenciál,
melyet Mosonmagyaróvár eddig alig-alig használt ki. Fontos cél, hogy a Szigetköz, mint turisztikai
desztináció Mosonmagyaróvár nevével is összeforrjon – melynek vonzóbbá tétele továbbra is fontos
feladat – valamint, a termálfürdő, a sport- és vízi turizmus lehetőségei és a FUTURA Központ
szolgáltatásainak ismertsége javuljon és a szolgáltatások színvonala állandósuljon.
A gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó célok eléréséhez a 2007-2013-as programozási időszakban a
város elsődlegesen különböző pályázatok útján elérhető támogatásokat vett igénybe, saját bevételei
elsősorban a szükséges önerő előteremtését szolgálták. Ennek hátterében a költséghatékonyság
biztosítása mellett az áll, hogy a város saját tulajdonú ingatlanjainak – melyek rövidtávon is jelentős
bevételhez juttathatnánk a település költségvetését – értékesítési lehetőségei korlátozottak. A 20142020 közötti időszakra is a pályázati források minél hatékonyabb felhasználása, a külső tőke befogadó
képességének javítása a legfontosabb cél, így a város vállalkozásainak tőkeképző képessége is
növekedhet, mely hozzájárul a város magánforrásból való fejlődéséhez.
Egy mondatba foglalva Mosonmagyaróvár számára minden lehetőség megvan ahhoz, hogy vállalkozó
önkormányzattá váljon, amely nem statikus módon él a településfejlesztési eszközökkel, hanem
dinamikusan, azaz maga alakítja azt és a változásokra mindig új, egyedi válaszokat tud adni a sémákkal
ellentétben.
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1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
A város gazdasági súlyát népességszáma és a helyi gazdasági szerkezet (vállalatok számosság és
mérete) határozza meg.
2000-ben a megyei vállalkozások 9 %-a, 2013-ban 7 %-a működött a városban. A vállalkozások száma
a megyeszékhely településnél erősebben, de a régiós és megyei átlagtól elmaradva növekedett. Győr
gazdasági, demográfiai, igazgatási súlya és ebből fakadó előnyei elvitathatatlanok, azonban
Mosonmagyaróvár lehetőségei és dinamikus növekedése hasonlóan vonzóvá teszi a befektetők
szemében.
A vállalkozások méretbeli szerkezetét mutatja az 1.9-1. ábra. Az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások
aránya minden területi szinten jelentősen 90 % fölött található, ezért a megfelelő grafikai
ábrázolhatóság érdekében ezek nem szerepelnek a diagramon.
Látható, hogy Mosonmagyaróvár gazdaságában a korábban is és ma is a több foglalkoztatottal működő
vállalkozások felülreprezentáltak a más, nagyobb térségi adatokhoz viszonyítva (pl. az 50, vagy annál
több főt foglalkoztatók aránya 10,2 ‰; a megyében 8 ‰, a régióban 7,6 ‰. De igaz ez a 10-49 fős
méretű vállalkozásokra is). 2001-ben még működött 500, vagy több főt foglalkoztató cég a városban,
jelenleg az SMR tartozik ebbe a körbe, mintegy 750 fős itteni létszámával. Járási szinten a vállalkozások
méretbelisége kismértékben a középvállalkozások felé tolódott 2001 óta: a 20-49 és az 50-249 főt
foglalkoztató vállalatok aránya növekedett valamelyest a legkisebb és a legnagyobb vállalkozások
rovására. Mosonmagyaróváron a 10-19, illetve 20-49 főt foglalkozató működő vállalkozások aránya
jelentős mértékben meghaladja a megyei, regionális és országos értékeket, illetve, hogy az 50-249 fős
vállalkozások aránya a magyarországi átlag közel másfélszerese.
A kisebb méretű vállalkozások nagyobb súlyát a nagyobb térségi adatokkal összevetve vélhetően a
város speciális gazdasága okozza, melyben elsősorban a kereskedelem (osztrák és szlovák határ
közelsége miatt) és a gyógyászati szolgáltatások, valamint kisebb mértékben az egyetemhez köthető
szakmai, tudományos tevékenységek játszanak fontos szerepet. Erre az egyes nemzetgazdasági ágakat
bemutató ábra mutat rá még jobban (1.9-2. ábra). Ezek alapján a kereskedelem és gépjárműjavítás, az
ingatlanügyek, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, valamint az egyéb szolgáltatások
nemzetgazdasági ágak emelkednek ki az országos, illetve a regionális átlagból. Járástérségi, megyei,
sőt régiós összehasonlításban is Mosonmagyaróvár esetében kevésbé jelentős a primer szektor a
magas urbanizáltság foknak megfelelően.
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10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma
20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma
50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma
250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma
500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma

1.9-1. ábra: Működő vállalkozások száma térségenként és méretkategóriánként (az összes százalékában),
2013.
Adatforrás: KSH T-Star adatbázis
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Egyéb szolgáltatások

1.9-2. ábra: A működő vállalkozások megoszlása főbb nemzetgazdasági áganként, 2012, %
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis

A városi gazdasági potenciál a gazdaság belső szerkezetén kívül megadható az eltartó képességgel is.
A városba ingázók számának alapján Mosonmagyaróvár súlya jóval túlmutat a járáson. A város
vonzáskörete dél irányban megnyúlik, mivel Csorna és Kapuvár gazdasági jelentősége,
munkahelyteremtő képessége Mosonmagyaróvárral összevetve alacsonyabb.
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1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.2.1

Mezőgazdaság

Mint az az előző fejezetben található ábrán (1.9-2. ábra) is látható, városi szinten a mezőgazdaság súlya
csekély. A kapcsolódó ipari tevékenységet (termékfeldolgozás, járműjavítás, -gyártás) azonban
mindenképpen fontos szerepe van a mezőgazdaságnak Mosonmagyaróvár iparában. Külön érdemes
kiemelni az Óvártej Zrt.-t, mely már több mint 100 éve tölt be fontos szerepet a környék
tejfeldolgozásában, valamint országosan is jól ismert és kedvelt márka.
A város tágabb környezetét is figyelembe véve a mezőgazdaság súlya az országos átlagnál magasabb,
azaz összességében egy vidékies térség mezőgazdasághoz kapcsolódó ipari központja
Mosonmagyaróvár. Jelentős szerepet tölt be a helyi mezőgazdaságban a mosonmagyaróvári székhelyű
Lajta Hanság Zrt., mely 3 900 ha-n erdőgazdálkodással is foglalkozik a szántóföldi növénytermesztés és
állattenyésztés mellett.
1.9.2.2

Ipar

A város ipari szerkezete rendkívül sokszínű. Országos viszonylatban kiemelkedő a városban működő
vállalkozások közül a gépjárműkarosszéria-gyártással foglalkozó SMR Automotive üzeme emelhető ki,
amely beszállítója a hazai Mercedes gyárnak és a Porschénak is. 2013-ban négy mosonmagyaróvári
vállalat ért el legalább 10 Mrd Forintos árbevételt: a műanyaggyártással foglalkozó Nolato
Magyarország Kft., a tűzálló terméket (timföld) gyártó MOTIM Kft., központi fűtési kazánt, radiátort
gyártó Rettig Hungary Kft. és a fémátalakítással, porkohászattal foglalkozó VNT Metal Hungary Kft.
Állományi létszám alapján jelentős vállalkozások közé tartozik a több mint 400 főt foglalkoztató Wahl
Hungária Kft. (háztartási villamos készülék gyártása) és a 350 főt foglalkoztató GREINER Bio-One
Hungary Kft. (műanyag termék gyártása) is. Hazai buszgyártás biztosít keresletet a Kühne Zrt.
gyártásában készülő fém alkatrészeikre és vázelemekre. A városban, a sokszínű ipari szerkezetből a
gépgyártás emelkedik ki, amely területen működő hazai és külföldi befektetők üzemei az ipari parkban
koncentrálódnak.
Megyei szinten is jelentős járási vállalatok körébe tartozik a közel 700 főt alkalmazó BOS Automotive
Products Magyarország Gyártó Bt, közel 650 főt alkalmazó Veritas Dunakiliti Csatlakozás Technikai Kft
is.
Élelmiszeripari társaságok sorában az ÓVÁRTEJ Zrt. emelkedik ki. Járási szinten csökkent az
élelmiszeripar jelentősége a Kaiser Food tulajdonában lévő üzemek bezárásával.
1.9.2.3

Turizmus, vendéglátás

Mosonmagyaróváron a turizmus meghatározó súllyal bír. Korábbi években a város tudatos
városrendezési elveket alkalmazott az ipari tevékenységeket folytató vállalkozások városközponttól
való elkülönítéséért. Ennek hátterében –, ahogy koncepciójukban megfogalmazásra került – az állt,
hogy a városkép kedvezzen a turistáknak, hiszen egy ipar dominanciájú település az ipar táj- és
környezetromboló hatása miatt kevésbé vonzó a látogatók számára. Ezt az igyekezetet szükséges lenne
egy hatékony, tudatos és reális idegenforgalmi stratégia elkészítésével támogatni annak érdekében,
hogy a térség hazai turisztikai piacon történő pozícionálása megvalósuljon.
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1.9-3. ábra: Egy (kereskedelmi és egyéb) szálláshelyre jutó eltöltött vendégéjszakák száma (db/év), 2013
(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis)

Mosonmagyaróvár és térsége két nagyobb területre osztható, a Mosoni-síkságra, mely a hazai
túzokpopuláció jelentős lelőhelye, illetve a Szigetközre, melynek gazdag flórája és faunája, táji képe ma
már szinte egyedülállónak számít a Duna mentén. Mosonmagyaróvár városképét a folyók (MosoniDuna, Lajta), a gondozott parkok, folyó menti sétányok és az erdős ligetek határozzák meg az épített
kulturális örökségek mellett. A város egyik kiemelkedő természeti kincse a föld alatt található: a 2000
m mély kútból származó termálvizet 1967-ben gyógyvízzé nyilvánították, amely a gyógyászat és
egészségturizmus számára kiemelkedő helyi energia.
A városi szálláshelyek körében hiány mutatkozik ötcsillagos szálláshelyeket illetően, a legmagasabb
presztízsű szálláshely a négycsillagos Hotel Lajta Park, többségében háromcsillagos szállodák
működnek a városban. Az egyik legnépszerűbb online szálláskeresőkben 20-25 szálláshely érhető a
városban: kempingtől vendégszobán és apartmanokon át a négycsillagos szállodáig választhatnak
váráslóerejük függvényében a városban látogatók. A szálláshelyek fogadóképessége megfelelő,
ugyanakkor minősége fejlesztendő.
2001 és 2013 között járási szinten 73 %-kal nőtt a vendégéjszakák száma, ami a megyei (29 %), régiós
(54 %) és országos (46 %) ütemet is meghaladta (73 %), míg Mosonmagyaróváron több, mint 6 %-os
visszaesést tapasztalhatunk.
2001 és 2013 között erősen ingadozott a vendégéjszakák száma Mosonmagyaróváron, de 2006 és 2012
között – a többi vizsgált területi szinttől eltérően – a vendégéjszakák száma folyamatosan növekedett.
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1.9-4. ábra: Összes vendégéjszakák számának változása (2001=100%)
Adatforrás: KSH T-Star adatbázis.

Az odalátogatási idő, azaz az egy vendére jutó vendégéjszakák tekintetében Mosonmagyaróváron és
térségében pozitív tendencia figyelhető meg a 2000-es évek második felétől. Azonban a vizsgált
időszakban az átlagos odalátogatási idő rendre elmarad az országos és régiós, sőt bizonyos években a
megyei értéktől is. Ezt a turisztikai marketingtervezés során fontos figyelembe venni. A vendégéjszakák
számának stabil értéke Mosonmagyaróvár esetében a város speciális helyzetéből fakad: tranzit
jelleggel, valamint egészségügyi szolgáltatások (pl. fogorvos) igénybe vételére érkeznek elsősorban a
külföldi vendégek, melyek ritkán igényelnek hosszabb tartózkodást. Ezeket az igényeket a jövőben is
mindenképpen szükséges kiszolgálni, valamint megvizsgálni, milyen rekreációs lehetőségeket tud
nyújtani a város, mellyel növelhető mind a vendégek, mind a vendégéjszakák száma.
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1.9-5. ábra: Átlagos odalátogatási idő, 2001-2013
Adatforrás: KSH T-Star adatbázis
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Járási szinten abszolút felülreprezentált a külföldi vendégek aránya megyei, régiós és országos
összehasonlításban is. A külföldi turisták nagy aránya a város termál- és gyógyturizmus-kínálatával függ
össze, jelenleg a hosszabb odalátogatást biztosító komplex turisztikai attrakciócsomag hiánya gátat
szab a turizmus fejlődésének.

1.9.2.4

Egyéb szolgáltatások

A legtöbb hazai várossal összhangban, Mosonmagyaróváron kiemelten fontos szerepet tölt be a tercier
szektor. A rendszerváltást követően a vállalkozási kedv erősödött, a kereskedelmi egységek száma
dinamikus növekedésnek indult.
A kereskedelem mellett Mosonmagyaróvár különleges helyzete okán – az osztrák határ közelsége
miatt – az egészségipar és a kapcsolódó turizmus kiemelt szereppel bír, így összgazdasági szempontból
a szolgáltatások közül ez a legkiemelkedőbb. Az viszont érzékelhető hátrány, hogy az
egészségturizmuson kívül az idegenforgalom háttérbe szorul. Ez különösen azért tekinthető komoly
negatívumnak, mert a város a Szigetköz kapuja, mely egyedülálló turisztikai adottságokkal bír. Ezeket
az adottságokat kiegészítve a Mosonmagyaróvár nyújtotta szolgáltatásokkal akár egy tökéletes családi
nyaralás, vagy aktív pihenést szolgáló hosszúhétvége színhelye is lehetne.
Az elmúlt években megnőtt a városban és térségében ingatlant vásároló külföldiek száma, amellyel, a
városi ingatlanügyletekkel foglalkozó vállalatok fontos szereplővé váltak.
A város kedvező elhelyezkedésének köszönhetően logisztikai szolgáltatási profillal is bír, szerepe a
közúti fuvarozás területén fontos. Logisztikai központot alapított a Continental gumigyár, valamint e
szegmenshez köthető a Waberer’s és a Gondnár Transport tevékenysége is.

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő
fejlesztési elképzelése
A vállalkozások a fentieken (méret és nemzetgazdasági ág) túli gazdasági aktivitását érdemes 1000 főre
vetítetten elemezni. Ebből látható, hogy Mosonmagyaróváron a vállalkozások sűrűsége
lakosságarányosan 2013-ra vonatkozóan kismértékben alacsonyabb a megyei, regionális és országos
átlagnál is. Ami tovább árnyalja negatív irányba ezt a képet, hogy a járási érték különösen alacsony,
valamint, hogy a vállalkozás sűrűség a városban jelentős mértékben csökkent, mely szembemegy
minden nagyobb térségi trenddel. Mindez azonban összhangban van azzal a folyamattal, hogy a kisebb
településeken is megjelennek a vállalkozások párhuzamosan azzal, hogy a városból a környező
településekre költöznek a lakók. Ez tetten érhető abban is, hogy a mosonmagyaróvári járás
vállalkozássűrűsége növekedett a legmagasabb ütemben az ábrázolt területek közül.
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1.9-6. ábra: Vállalkozássűrűség (Működő vállalkozások száma (db)/1000 fő)
Adatforrás: KSH T-Star adatbázis

1.9-7. ábra: 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma (db), 2013
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

A jelenlévő vállalkozások – bár lakosságarányos sűrűségükben elmaradnak a nagytérségi szinttől – a
pályázati lehetőségeket is kihasználva komoly fejlesztéseket hajtanak végre Mosonmagyaróváron.
Mindez azt jelenti, hogy bár a fenti mutatók alapján láthatóan a városkörnyék fejlődik dinamikusabban
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a várossal szemben, néhány nagyfoglalkoztató jelenléte fontos szerepet játszik Mosonmagyaróvár
életében, mivel ezek a vállalkozások hosszútávra terveznek járási szinten. A 2007-2013-as
programozási időszakban számos nagy költségvetésű projekt valósult meg járástérségi szinten. Az
önkormányzatok több, kapcsolódó infrastrukturális fejlesztést hajtottak végre, melyekkel a
településeiket tudták vonzóbbá tenni a betelepülő vállalkozások, vagy a már helyben lévők
fejlesztéseihez. A települések vezetése részéről azonban a gazdaságfejlesztési célok eléréséhez komoly
fejlesztésekre van szükség, elsősorban az ingatlangazdálkodás terén, mivel a képzett munkaerő
letelepedését elősegítendő megfelelő színvonalú és mennyiségű lakóingatlannak kell rendelkezésre
állnia, mely egyelőre nem érhető el.

Projekt (pályázó)
Mosonmagyaróvár
Az SMR Bt. gyártáskapacitást bővítő beruházása Mosonmagyaróváron (SMR Automotive
Mirror Technology Hungary Bt.)
Kapacitás növelés és új termékek előállításához szükséges gyártóbázis kialakítása a Nolato
Magyarország Kft-nél új munkahelyek létrehozásával (Nolato Kft.)
A Karolina Kórház központi egységeinek tömbösítése, krónikus osztály bővítése, korszerű
ellátást biztosító orvostechnológia és IT eszközök fejlesztése (Karolina Kórház-Rendelőintézet)
Rettig Hungary Hőtechnika Kft. technológiai fejlesztése (Rettig Hungary Kft.)
Mosonmagyaróvári Ipari Park (MoWinpark) fejlesztése (Mosonmagyaróvári Ipari Logisztikai
Üzleti Park Korlátolt Felelősségű Társaság)
Csarnok bővítése és új gyártóeszközök beszerzése, komplex vállalati technológia fejlesztés
keretében a Wahl Hungária Kft. mosonmagyaróvári telephelyén (WAHL Hungária
Finommechanikai Kft.)
Vogel & Noot Technológiai Kft. infrastrukturális fejlesztése, gyártócsarnok bővítése (VNT
Metal Hungary Kft.)
MoWinPark Innovációs és Kereskedelmi Park fejlesztése Mosonmagyaróváron, Inkubátorház
(Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata) (nem vállalkozói beruházás, azonban a vállakozás
élénkítéshez nagymértékben pozitívan járul hozzá)
Járás
Új gyártóegység létrehozása az I. G. GASKET INTERNATIONAL Kft-nél (I. G. GASKET
INTERNATIONAL Kft, Rajka)
A szója termesztés és feldolgozás kiterjesztését megalapozó, technológia-fejlesztő kutatás a
hazai GMO (Genetically Modified Organisms) mentes fehérjebázis megteremtésére a dél- és
észak dunántúli tájegységekben (LAJTAMAG Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és
Kereskedelmi KFT., Mosonudvar)
Logisztikai központ fejlesztése a TRANSDANUBIA Kft-nél (TRANSDANUBIA Kft, Lébény)
1.9-1. táblázat: Fontosabb lezárult vállalati fejlesztések a térségben
Forrás: EMIR
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Nettó
projektköltség
(millió Ft)
7 036,1
1 654,4
854,7
713,4
536,4
522,3
519,5
494,5

817,9

309,0
248,1
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Projekt (pályázó)
Mosonmagyaróvár
Geotermikus fejlesztés Mosonmagyaróváron (Mosonmagyaróvári Geotermikus Rendszer
Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Mikroalga biotechnológia a fenntartható mezőgazdaságban (Nyugat-Magyarországi
Egyetem)
A Flexum Zrt. turisztikai attrakció fejlesztése Mosonmagyaróváron (Flexum Zrt.)
Járás
A termelőkapacitás fejlesztése foglalkoztatás- és épületbővítéssel a Dr. Oetker Kft.
Jánossomorjai fióktelepén (Dr. Oetker Kft, Jánossomorja)
A PEZ Production Europe Kft. komplex vállalati technológia fejlesztési projektje (PEZ
Production Europe Kft., Jánosomorja)
Komplex technológiai fejlesztés a VERARBEITEN PAUSITS Korlátolt Felelősségű Társaságnál
(VERARBEITEN PAUSITS Kft., Halászi)
Innovatív, megújuló hőtermelésre alkalmas eljárás és berendezés prototípusának
kifejlesztése, nanoporos, híg plazmában (SKC-Consulting Kft., Mosonudvar)
1.9-2. táblázat: Fontosabb folyamatban lévő vállalati fejlesztések a térségben
Forrás: EMIR

Nettó
projektköltség
(millió Ft)
2 702,5 Ft
492,8 Ft
374,0 Ft

960,8 Ft
530,0 Ft
571,7 Ft
249,8 Ft

A fentieken kívül mindenképpen meg kell említeni az idegenforgalmat, mely Mosonmagyaróvár
esetében jelenleg egy speciális ágra az egészségturizmusra összpontosít leginkább, azonban az aktív
turizmushoz kapcsolódóan a Szigetköz óriási potenciált jelent a város számára, valamint a hangulatos
városkép és táj, a Fertő-tó közelsége, a mozgalmas kulturális élet, a termálfürdő csak legalapvetőbb
lehetőségeket kiemelve külön-külön is mind jelentős potenciált biztosítanak a város számára.

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
1.9.4.1

A település külső elérhetősége, helyzete és kapcsolatai a térségben

Mosonmagyaróvár külső elérhetősége rendkívül kedvező: közúton mivel észak-déli, valamint keletnyugati európai jelentőségű közúti közlekedési folyosók találkozásában fekszik. Közúton a már említett
észak-déli folyosó az országhatárt és a járást is Rajkánál éri el – Pozsony felől – autóútként (M15) és
Mosonmagyaróváron át Jánossomorjánál hagyja el mint főút (86. számú másodrendű főútvonal),
mindez a történelmi borostyánkő út nyomvonalának felel meg, az Északi-tengertől az Adriai-tengerig
teremt kapcsolatot országok, régiók, városok között. Keletről nyugatra az M1 autópálya a közlekedési
folyosó. Ezen keresztül Budapest, Győr, valamint Bécs és Németország felé teremthet kapcsolatot a
térség. Mosonmagyaróvár határában, Levél községnél találkozik egymással az M15 jelzésű autóút és
az M1 jelzésű autópálya, mely az említett két folyosó kereszteződése is. Hiányként a 86. számú
másodrendű főútvonal túlterheltsége – mely szinte az egész Nyugat-Dunántúllal biztosítja a település
kapcsolatát –, a településeket elkerülő szakaszok hiánya és a sebességkorlátozások jelentik. Mindezek
azonban túlmutatnak a térség kompetenciáján, de a magyar állam prioritásként kezeli, így középtávon
várhatóan a helyzet javulni fog.
Az autópályákkal párhuzamosan fut az 1. számú elsőrendű főútvonal, a 150. számú harmadrendű
főútvonal, emellett a térségen belüli közlekedést a 1410. számú útvonal szolgálja, mely a Szigetköz és
Mosonmagyaróvár között teremt kapcsolatot.
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A városi közlekedés fő tengelye az 1. számú elsőrendű főútvonal jelenti, melyből ágaznak le a város
fontosabb utcái is. A parkolás a belváros területén – hasonlóan a legtöbb hazai nagyvároshoz – fizetős.
A parkolás ennek ellenére konfliktusforrás, mivel kevés a legfrekventáltabb helyeken a parkolók száma.
Légi úton Bécs, Budapest és Pozsony nemzetközi reptereiről érhető el legegyszerűbben a város.
Emellett a Győr melletti Péren is található egy kisebb, de dinamikusan fejlődő repülőtér. Egyelőre a
teherforgalomban tölt be különösen fontos szerepet, de Airbus A320 és Boeing 737 típusú repülőgépek
fogadására is teljes mértékben alkalmas.
1.9.4.2

Munkaerő képzettsége

Mosonmagyaróváron az országos átlagot meghaladó a képzettség színvonala. Az összes foglalkozatott
közel ötöde felsőfokú végzettséggel rendelkezik a városban, míg több mint felük legalább érettségivel
bír.
A kedvező foglalkoztatottság a magas képzettségi szint mellett tudatos térségi foglalkoztatáspolitika
eredménye. A helyi szakképzés rendszere a megyei ipari kamarával közösen, elsősorban a
hiányszakmák, valamint a helyi – elsősorban megyei – vállalkozói igények figyelembe vételével került
meghatározásra. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felállításával azonban a város kezéből
kikerült a helyi oktatás szabályozásának bárminemű lehetősége, mely a kialakult pozitív struktúrára, a
térségi gazdasági szervezetek, illetve az oktatási intézmények közötti kapcsolatokra negatív hatással
van. Hosszútávon mindez a tanulók helyben történő sikeres elhelyezkedését is veszélyeztetheti.
A városi gimnáziumban ezzel párhuzamosan a magas szintű szakmai képzés került előtérbe a tömeges
képzés helyett. Itt elsősorban a továbbtanulásra, a felsőoktatási intézményekben való helytállásra
helyezik a hangsúlyt a képzés során.
1.9.4.3

K+F helyzete

A K+F helyzete hazánkban az Európai Unió legfejlettebb országaival összehasonlítva lemaradást mutat.
Hosszútávon egy térség gazdasági szerepének megőrzéséhez, erősítéséhez elengedhetetlen annak
innovációs potenciáljának erősítése. Az Európai Unió célja legalább a GDP 3 %-át K+F ráfordításokra
költeni. Ezzel szemben Magyarországon 1% körüli az érték, míg a megyében 0,9 %. Mindez azt is jelenti,
hogy a K+F ráfordítások elmaradnak Győr-Moson-Sopron megye gazdasági súlyától.
Mosonmagyaróvár esetében ez különösen érvényesül, mivel a megyei k+F ráfordítások nagyobb része
Győrben realizálódik. Mosonmagyaróváron a legfontosabb beruházásokat tekintve azonban a K+F
esetében egy húzóágazat a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó biotechnológia mindenképpen
kiemelendő, melyekben a Nyugat-Magyarországi Egyetem a legjelentősebb tudásközpont, de a
Lajtamag Kft. is fontos szerepet játszik.
A 2007-2013-as programozási időszakban megvalósult projektekből is kitűnik, hogy a külföldi
vállalatoknál a K+F tevékenység kevésbé jellemző és a hazai vállalatok is elsősorban kapacitás bővítésre
igényeltek pályázatok útján támogatást.

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
Győr-Moson-Sopron megye, ahol Mosonmagyaróvár is található, Budapest és Pest megye után a
hazánk legprosperálóbb ingatlanpiacával rendelkezik. Ezek visszatükröződnek abban is, hogy az átlagos
négyzetméterár a vidéki Magyarországon itt a legmagasabb Az ingatlannet statisztikája alapján 2015.
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januárjában, Győrben 260 ezer Ft/m2 az átlagos ingatlan ár, Mosonmagyaróváron ezzel közel azonos
252 ezer Ft/m2. 2012-ről 2014-re az átlagos városi négyzetméterár 15 %-kal növekedett.
Veszélyt jelent a kereslet növekedése mellett, hogy a piacon nincs elegendő számú ingatlan így az árak
gyorsan irreális mértékben növekedhetnek (erre például szolgál Sopron, ahol az újépítésű ingatlanok
ára 2014 utolsó negyedévében meredeken emelkedett).
Az ingatlanpiac egy speciális szegmensét képviselik a bérlemények. A nyugati határszélen – így
Mosonmagyaróváron is – az osztrák határ közelsége miatt az albérletek bérleti díja az országos átlagnál
magasabb. Mosonmagyaróvár esetében ezt tovább növeli, hogy egyetemi város révén a hallgatók
számára is szükséges a megfelelő lakhatás biztosítása, így a keresleti piac állandóan magas. Mindez az
alacsonyabb jövedelműek számára és a fiataloknak okozhat problémát, akik a szűkös anyagi
lehetőségeik miatt saját lakást nem tudnak vásárolni, illetve a bérleti díjak kifizetése is problémát
okozhat. Ezen az önkormányzat tud segíteni szociális bérlemények útján. Lehetőségei azonban a hazai
önkormányzatokhoz hasonlóan korlátozottak.
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1.10 AZ
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1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Mosonmagyaróvár önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve önkormányzati
ciklusonként elkészítteti gazdasági programját. Ezek alapján megállapítható, hogy a város pénzügyi
helyzete folyamatosan javul. Mára működésének fenntartásához, feladatainak ellátáshoz hitelt nem
szükséges felvennie. A felvett hitelek a folyószámla hitelkeret kivételével szinte kivétel nélkül
projektcélú beruházási hitelek, azaz nem a működés fenntartásához, hanem a város fejlesztéseinek
finanszírozásához szükségesek.
200%
180%
160%
140%
120%
100%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Magyarország

Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)

Győr-Moson-Sopron megye

Győr

Mosonmagyaróvár

Sopron

1.10-1. ábra: A települési önkormányzatok összes bevételeinek változása (2006=100%)
Forrás: KSH T-Star adatbázis

A pozitív helyzetkép ellenére érdemes megjegyezni, hogy a gazdasági válság a város költségvetési
bevételeire, így gazdálkodására is jelentős negatív hatással bírt. A 2010. évi bevételek – melyek a 2009.
év teljesítményén alapulnak – érezhetően elmaradtak a 2009. évitől. 2011-től azonban jelentős
bővülés történt, mely mára – az önkormányzat által biztosított adatok alapján – megállt. Mindez a
város gazdaságára olyan hatással is bír, hogy az önkormányzat a szükséges önerőt növelni nem tudja,
így a fejlesztések fokozására a város likviditásának megőrzése mellett csak kismértékben mutatkozik
lehetőség. Ennek értelmében a projektek egymásutánisága, egymásra épülésének tervezése a korábbi
– gazdasági válságot megelőző – időszaknál sokkal jelentősebb a város fejlesztése, fejlődése
szempontjából, mivel egy-egy nagy tőkeigényű projekt csak egy korábbi lezárását követően indítható,
valamint egy nem megfelelően tervezett és ütemezett beruházás a város költségvetését nem várt
mértékben módosíthatja. Ez félmilliárd forint feletti összeggel történő helyes gazdálkodást jelent,
amelyet önerőként von be a város vezetése az egyes beruházásokba. A város mindennemű bevételeit
bemutató 1.10-2. ábra érdemes kiemelni, hogy 2006-2011 között a fogyasztói árindex emelkedése
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összesítve 30 % volt, azaz a helyi bevételek növekedése az infláció mértékével nem tudott lépést tartani
Mosonmagyaróváron (22 %), míg Győr esetében 86 % ez az érték.

1.10-2. ábra: A helyi önkormányzat saját folyó bevételei a tárgyévi bevételből (%) 2011
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

A város területén működő közszolgáltatások esetében, pl. oktatás, egészségügy az állami támogatáson
felül, önkormányzati saját erőből (intézményi működési bevételek) történő finanszírozással is
szükséges hosszabb távon is számolni. Az önkormányzat azonban törekszik arra, hogy ezt a
hozzájárulást folyamatosan csökkentse az intézmények szolgáltatási színvonalának megtartásával.
Ehhez pályázati források is folyamatosan bevonásra kerülnek (pl. energetikai korszerűsítések). Ennek
ellenére továbbra is nagyjából a működési költségük ötödét szükséges az önkormányzatnak
biztosítania az állami támogatásokon felül.
A kiadási oldalon jelentkeznek még hitelek költségei, melyek a beruházások önerejének biztosításához
szükségesek. A 2015. évre 260 millió fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat, amelyet 2024-re
törleszt, így éves költsége a kiadási főösszeghez képest elhanyagolható.
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A helyi adók Mosonmagyaróváron az alábbiak:







Telekadó, melynek fő célja a beépítetlen, foghíjas telkek beépítése, valamint a telekspekuláció
miatt meghiúsított ipari létesítmények megvalósíthatósági feltételeinek segítése.
Építményadó keretén belül a nem lakás céljára szolgáló építmények és a lakások adókötelesek.
Azonban a lakások esetében az önkormányzati rendeletben mentességek kerültek rögzítésre
bizonyos esetekre vonatkozóan.
Idegenforgalmi adó, mértéke vendégéjszakánként 250 Ft/fő.
Iparűzési adó, mértéke a törvényi maximum, azaz az adóalap 2 %-a.
Gépjárműadó (átengedett központi adóbevétel, 40 %-a marad helyben).
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1.10-3. ábra: Mosonmagyaróvár város adóbevételeinek változása millió forintban 2011-2014 között
Forrás: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

A fenti ábra – amely önkormányzati adatszolgáltatásból származik – alapján látható, hogy a helyi
adókból a város bevételei folyamatosan növekednek nem csak abszolút, hanem reálértéken is.

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
A településfejlesztés intézményrendszere alapvetően két területre bontható, az egyik az
önkormányzat szervezetén belüli bizottságok és a polgármesteri hivatal illetékes osztályai, a másik a
helyi városfejlesztő társaság, mely önkormányzati tulajdonban áll.
Az önkormányzat szervezetén belül a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság jogosult állást foglalni
és döntéseket hozni. A polgármesteri hivatal szervezetén belül a polgármester és a Városfejlesztési és
Fenntartási Osztály rendelkezik a fentiekhez hasonló jogosítványokkal.
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A legfontosabb feladatot azonban a városfejlesztő társaság, a Movinnov Kft. látja el. A társaság 1992ben alakult, hazánk egyik legelső városfejlesztő társaságai közt tartjuk számon, törzstőkéje közel 100
millió Ft, teljes vagyona 840 millió Ft, és 8 alkalmazottal működik. Legfontosabb tevékenységei:








Ingatlanfejlesztés, -értékesítés, -hasznosítás. A társaság a teljes folyamatot koordinálja, azaz a
koncepció kidolgozásától a vásárláson át a tervezést, egyeztetéseket és engedélyeztetéseket
is. A megvalósításhoz köthetően pedig a teljes pályáztatási folyamat, az árajánlatkérés, a
kiviteleztetés, a műszaki ellenőrzés, valamin az aktiválás is a feladatai tartozik. A város ingatlanés helyiséggazdálkodásához kapcsolódik már, de szintén a Movinnov Kft. végzi az értékesítés,
bérbeadás folyamatát és a marketinget is.
Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek kezeléséhez, felújításához építéséhez
kapcsolódóan a bérleti jogviszonyok kezelésének minden feladata, illetve a fenntartási és
karbantartási feladatok is a városfejlesztő társaságot terhelik.
Komplex városrehabilitációs feladatok ellátása az önkormányzat megbízásából és nevében
eljárva. Működése során több, mint 5 milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre a társaság,
mellyel a legjelentősebb ingatlanpiaci beruházó a járásban. De fontos megemlíteni a
városfejlesztéshez köthető EU projektekben betöltött projektmenedzsment szerepét.
Egyéb tevékenységként ingatlanközvetítést, beruházás bonyolítást, értékbecslések készítését
is folytat a kft. Mindez azonban nem kapcsolódik szorosan az önkormányzat településfejlesztő
tevékenységéhez.

A városfejlesztő társaság a helyi ingatlanpiac meghatározó szereplője, számos sikeres fejlesztést tudhat
magáénak, melyekkel jelentős bevételhez juttatta a várost, valamint közterületek, épületek újultak
meg, épültek ki magántőke bevonásával.

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
A helyi gazdaságfejlesztés a piac spontán folyamatait korrigáló területfejlesztési eszköztár egyik
leghatékonyabb megoldása. A területfejlesztés szerves része a célok kiválasztása és az azok elérést
szolgáló intézkedések tervezése. A tervezés során azonban érdemes eldönteni, hogy a város a helyi
energiákra, erősségekre kíván elsősorban támaszkodni, és ennek megfelelően alakítani a célt, vagy a
térség erőforrásai helyett külső befektetőket ösztönöz a letelepedésre, akik a tőke és a szaktudás
mellett munkahelyeket is hoznak a városba. Mosonmagyaróvár hasonlóan szinte az összes
magyarországi városhoz elsősorban a külső erőkre, befektetőkre helyezte a hangsúlyt, pl. a
MoWinPark létrehozásával, mely a város meghatározó gazdasági erőközpontjává vált. Az endogén
erőforrások kiaknázásában azonban Mosonmagyaróvárnak legalább ekkora lehetőségei vannak,
miközben részben mentesülni tud attól, hogy kívülről komoly hatást gyakorolhasson a város
gazdaságára. Az endogén erőforrások pozitív kihasználásaként mindenképpen érdemes megemlíteni a
szélerőműveket, melyek kimagaslóan nagy számban találhatóak a járás területén. De olyan nem kézzel
fogható értékek is képzik a térség erejét, mint a tiszta, stresszmentes környezet, vagy akár az
egészséges termékek előállításának lehetősége a jó minőségű talajnak köszönhetően. Mindezt
összefoglalva a város korábbi - jól bevált sablonokat követő - külső erőforrásokra építő
gazdaságfejlesztő, tőkét vonzó tevékenysége jól működött, ezért érdemes ezt a továbbiakban is
hasonlóan folytatni. A fenntarthatósághoz és a helyi javak jobb elosztásához azonban mindenképpen
a belső erőforrások felé szükséges fordulni. Ehhez a város vezetése a helyben előállított termékeknek
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a helyben való hasznosulásához mintegy keretet adva tud hozzájárulni, nemcsak fizikailag, mint a
Szigetköz fővárosa, vagy beruházásokkal, mint a MoWinPark inkubátorháza, hanem szellemileg is,
szervezőtevékenységet felvállalva. A fentiek értelmében az önkormányzat – vagy valamelyik
tulajdonában álló vállalkozásának – feladatává szükséges válni a helyi gazdaságfejlesztésnek, egyfajta
ügynökségként ellátva ezt a feladatot.
Mosonmagyaróvár egyik legnagyobb előnye egyben az egyik legnagyobb hátránya is. A város NyugatDunántúl és hazánk egyik legfejlettebb részén fekszik, nagyjából ugyanakkora távolságra Bécstől,
Pozsonytól és Győrtől. E három szoros gazdasági egységet alkot, melynek centruma
Mosonmagyaróvár. E pozíció látszólag roppantul előnyös, azonban egy belső árnyékhelyzetben
található a Szigetköz fővárosa, mivel méreténél fogva a versenyt nehezen tudja felvenni az említett
három településsel, különösen, hogy Bécs és Pozsony fővárosok, így nem csak gazdasági, hanem
politikai, igazgatási, kulturális stb. előnyük is elvitathatatlan. Ezenkívül a felsorolt városok
vonzáskörzetének metszéspontja Mosonmagyaróvár, így – bár a város önálló vonzáskörzettel bír – a
járás települései más központok felé is vonzódnak, csökkentve így a város szerepét. Mosonmagyaróvár
számára e három centrum monitorozása, a velük való szoros együttműködés a legfontosabb. Szerepét
a hiányzó szolgáltatások ellátásában, egyéb kiszolgáló kapacitások biztosításában, valamint táji,
természeti értékeinek megőrzésében és kiaknázásában érdemes elsősorban keresni.

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
Mosonmagyaróvár város vezetése a foglalkoztatáspolitikát, mint a város fejlesztésének és fejlődésének
egyik lehetséges módját kevéssé vette figyelembe az elmúlt időszakban. Bár mindenképpen
kiemelendő és pozitív példa a helyi vállalkozásokkal és ipari kamarával való együttműködés a
szakképzési struktúra átalakítása érdekében, valamint a városi gimnázium kiemelése a középiskolák
köréből, egyfajta elit intézménnyé téve azt.
A legnagyobb problémát azonban minden esetben a munkavállaló és a munkaadó egymásra találása
jelenti. Ennek értelmében a leendő munkavállalók munkaerőpiaci belépését szükséges elősegíteni. Ezt
a hiányszakmák és a megyei nagyfoglalkozatói igények alapján átalakított szakképzési rendszer némileg
biztosítja, azonban nyilvánvaló, hogy nem mindenki ezekben a szakmákban kíván dolgozni, számukra
egyfajta helyi támogatási rendszer kidolgozására lenne igény – természetesen Mosonmagyaróvárnak
nem lehet célja és nem is kötelessége a más településekről érkezők előtérbe helyezése a helyi
lakosokkal szemben. Emellett a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának feladata is megemlítendő,
melyben nem lehet csak az állami forrásokra támaszkodni. Helyben a helyi igényeknek megfelelő
sajátos programmal több eredmény érhető el.
Az egész életen át való tanulás egy jól ismert jelmondat az Európai Unióban, azonban a legtöbb esetben
ennél a városok vezetői nem jutnak túl, úgy érzik, ezt a feladatot az állam és a helyi civil szervezetek,
oktatási intézmények ellátják. Azonban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata is tudja és szükséges
is ezt támogatnia ahhoz, hogy a térség nagyvárosaival fel tudja venni a versenyt, ahol számottevően
több inspiráció, lehetőség éri az embereket. Ehhez elsősorban a felnőttképzés támogatása szükséges.
További lehetőség az élhető és boldog város megteremtéséhez a szociális gazdaság és a non-profit
jellegű foglalkoztatás támogatása. A közmunka program nem minden esetben tud visszavezetni a
valódi munka világába. Azoknak az embereknek, akik dolgozni kívánnak, fontos a munkatapasztalat,
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amire a non-profit foglalkozatás programja kiutat és megoldást jelenthet, ráadásul a foglalkoztatónak
is előnyöket biztosít. Sajnálatos módon az önkormányzat által támogatott, szervezett tevékenységből
nincs erre példa. További lehetőség Mosonmagyaróvár esetében az osztrák határ közelsége, ahonnét
több településsel együttműködve szakmai tapasztalatok cseréjére nyílik lehetőség.

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás
A lakásgazdálkodást a polgármesteri hivatal szervezetén belül az Igazgatási Osztály végzi. Esetükben a
szociális bérlakás intézményének a fenntartása, az ügyintézés a feladatuk.
A további ingatlangazdálkodást a Movinnov Kft. (Mosonmagyaróvár városfejlesztő társasága) és a
Városüzemeltető Kft. (VÜF Kft.) végzi. Feladatuk annyiban tér el, hogy a Movinnov Kft. az újonnan,
általa létrehozott ingatlanokat értékesíti, illetve adja bérbe, míg a VÜF Kft. a korábban is a város
tulajdonában lévő ingatlanállományt kezeli, értékesítést nem végez.
A vonatkozó önkormányzati rendeletek az alábbiak:





Önkormányzati tulajdonú lakóépületek és ingatlanok házirendjéről szólórendelet:
22/2003.(VII.15.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról és a
lakbértámogatásról szólórendelet: 15/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet
A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet: 14/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet:
16/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet

A helyiséggazdálkodást a VÜF Kft. végzi. Az ő feladata a város tulajdonában lévő irodaházakban lévő
helyiségek, a város régi ipari parkjában és önkormányzati tulajdonban lévő építmények, valamint a
piaci standok bérbeadása.
A VÜF Kft. működteti az Erkel Ferenc úti irodaházat (volt Pártok háza), valamint a Barátság utcai Ipari
Parkot (a volt orosz laktanyát). Mindkét ingatlan kihasználtsága 70-90 %-os. Az Ipari Parkban
elsősorban telephely- és raktárbérletekre van lehetőség, az irodaházban irodahelyiségek bérelhetők
teljes infrastruktúrával. Többcélú helyiség bérelhető az óvári piac épületében is. Az óvári piac rugalmas
kezelését nehezíti, hogy az irodák többségében a bérleti jog nem a VÜF Kft-é. Ez korlátozza az ingatlan
megfelelő hasznosítását. Az igények minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében, valamint,
hogy az új modern ingatlanokkal is fel tudják venni a város tulajdonában lévő épületek a versenyt ezek
folyamatos megújítása, fejlesztése szükséges.
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1.10.6 Intézményfenntartás
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a törvényi kötelezettségek által előírt oktatási
intézményhálózatot működtet.
Mind az óvodai nevelési, mind az általános iskolai feladatok ellátásában a férőhelyek száma
intézményenként korlátozott. Ez az önkormányzat számára olyan feladatot jelent, hogy elsősorban a
Mosonmagyaróváron élő gyermekek érdekeit figyelembe véve számukra tegye elérhetővé ezen
alapfokú intézményeket. Emellett természetesen nem cél, hogy a környező településekről a
gyermekeket „elszívja” a város.
A legnagyobb kihívást ezen intézmények működtetése és fejlesztése jelenti. Állami támogatások
keretében, mint az fentebb olvasható volt, a fenntartáshoz kapcsolódó bérjellegű költségek 80 %-át
állami támogatásokból finanszírozza a város, a fennmaradó tételeket pályázatok útján, illetve saját
forrásból teremti elő. Sok energetikai korszerűsítés történt 2007-2013 között, mely a fenntartási
költségek csökkentését segíti, azonban ezek önerejének előteremtése is fontos feladat volt. Nagy
számban történtek oktatástechnikai fejlesztések is.
A város szerepet vállal a helyi középfokú oktatási intézmények működtetésében is, valamint működteti
a városi Gulyás Lajos Kollégiumot.
Mosonmagyaróváron a fogyatékkal élők ellátását segítő oktatási intézmények is működnek, melyek
működtetésének költsége kizárólag a várost terheli.
A szociális ellátórendszer részét képezik a bölcsődék, mely ellátást három tagintézményen keresztül a
Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézménye biztosítja összesen 160 férőhellyel. Ezek a
tagintézmények lefedik a város egész területét. A mosoni városrészen található tagintézmény 2008ban épült, 40 férőhelyes. A többi épület régebbi, azonban a folyamatos karbantartás miatt fizikai
állapotuk jó. A bölcsődék egy közös konyhával rendelkeznek, ahonnét az étkezést is tudják biztosítani,
így a kisgyermekek személyre szabott igényeit is ki tudják szolgálni, illetve az egészséges étrend is
könnyen biztosítható. De olyan különleges szolgáltatásokat is nyújtanak a bölcsődék, mint a sószoba,
a gyerekhotel, vagy a baba-mama szoba.
A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a lehető legszerteágazóbb szociális ellátást nyújtja a
járásban élők számára. Az intézmény több, mint 50 éves múlttal rendelkezik, melyet 2010-ig
Mosonmagyaróvár városa, majd azt követően a kistérségi társulás tart fenn. Az intézmény elsősorban
idős, fogyatékos és hajléktalan emberek ellátásával, gondozásával, ápolásával foglalkozik. A szociális
alapszolgáltatások és szociális szakosított ellátások széles spektrumát biztosítja. Mindehhez kettő
idősek otthonát, egy idősek gondozóházát, mely átmeneti elhelyezést nyújt, öt idősek klubját (ebből
kettőt Mosonmagyaróváron), egy fogyatékossággal élők nappali intézményét, egy átmeneti
hajléktalanszállót, illetve egy nappali melegedőt tart fenn a hajléktalanok számára. Ezenkívül egy
alapszolgáltatási centrum is működik Mosonmagyaróváron, ahonnét az étkeztetést biztosítják, illetve
a házi segítségnyújtást is itt szervezik, valamint az egyik idősek klubja is ebben az épületben működik.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központot az ellátást egy családsegítő központ,
egy gyermekjóléti szolgálat, egy gyermekek átmeneti otthona, illetve egy családi napközi és egy
drogpont segítségével biztosítja. Bár ezen intézmények Mosonmagyaróváron találhatóak, ellátási
területek az egész társulás területére, összesen 24 településre terjed ki.
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Összefoglalva látható, hogy a kötelező feladatok ellátása esetében a működési költségek nagyobb
részét állami támogatásból finanszírozza a város, azonban a többi feladat ellátásához és fejlesztésekhez
folyamatosan jelentős külső forrást, pl. pályázatok, valamint kisebb mértékben, de saját forrást is be
kell vonnia. Ezt csökkentendően számos korszerűsítés történt az intézményekben. Az anyagiakban nem
kifejezhető széleskörű és jól működő szociális háló pedig a leszakadó, illetve hátrányos helyzetben lévő
személyeken tud hatékonyan segíteni, mely hozzájárul az életszínvonal megőrzéséhez.

1.10.7 Energiagazdálkodás
Mosonmagyaróvár városa az elmúlt pár évig nem rendelkezett tudatos energiastratégiával. Az
energiastratégia elkészítése sajnálatos módon máig sem kapott szerepet, azonban a fejlesztések során
ma már figyelembe veszi a város és vezetése az energiahatékonyságot, illetve több olyan
intézményfejlesztés történt az elmúlt néhány év során, mely az energiahatékonyságra helyezte a
hangsúlyt. Ezek a beruházások pályázati forrásból valósultak meg és nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy a város által az energiáért fizetett költségek csökkenjenek. A megvalósított fejlesztések
elsősorban napenergia hasznosítását szolgálták. Az önkormányzat az energia beszerzése során –
jogszabályi kötelezettségéből fakadóan is – közbeszerzést ír ki, így biztosítja a versenyt és a minél
alacsonyabb ár és magasabb szolgáltatási színvonal elérését.
Mosonmagyaróvár térsége emellett hazánkban az egyik legjelentősebb mértékben használja ki a
szélenergia nyújtotta lehetőségeket, amely további bővítési potenciállal bír.
A városban biobrikett gyár létesült szlovák-magyar határmenti együttműködés keretében.
A bemutatott példákból is látható, hogy a város jelentős erőfeszítéseket tett a megújuló energia
részarányának növelésére, azonban ennek ellenére az energiaszükségleteit a város intézményei, de
leginkább a lakosság a hozzáférhető nem megújuló energiahordozókból fedezi. Mindez szükségessé
teszi egy járási energiastratégia kialakítását.
A szélenergiáról kijelenthető, hogy hazánkban a Kisalföld, valamint az Alpokalja rendelkezik a legjobb
potenciállal, ezek közül is kiemelkedőek Mosonmagyaróvár, valamint Sopron és környékének az
adottságai. Mivel egy tiszta, környezetét nem szennyező, állandóan elérhető energiáról van szó, ennek
kiaknázása és annak támogatása fontos cél.
A napenergia tekintetében hazánkban vannak kedvezőbb helyzetben lévő térségek is, azonban így is
mindenképpen érdemes ilyen irányú befektetéseket is eszközölni, mivel szintén tiszta, környezetére
semmiféle káros hatással nem bíró energia nyerhető így.
A biomassza hasznosításában a nagyfokú mezőgazdasági termelés és jó minőségű földek, valamint az
állattartás elterjedtsége miatt szintén nagy lehetőségei vannak a térségnek. Ez elsősorban helyi
hőtermelésre hasznosítható, egy-egy kisebb település, településrész ellátására alkalmas.
A geotermikus energia hasznosítására is lehetőséget nyújt a térség, amit a termálfürdő is alátámaszt,
azonban ehhez további megalapozó vizsgálatokra van szükség, így kiaknázási lehetősége egyelőre
elmarad a többi megújuló energiához képest.
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A vízenergia, mint alternatív energiaforrás nem jelent lehetőséget Mosonmagyaróvár esetében, mivel
erre alkalmas vízfolyás nincs a településen. A Dunakilitinél lévő erőmű (2,5 MW) elvileg üzembe
helyezhető lenne. Ezzel a Mosoni-Duna vízszabályozása is magyar kézbe kerülhetne, a szigetközi
vízpótláson is segítene. A szakmai érvek azonban rendre háttérbe szorulnak a politikai akarattal.
Összegezve Mosonmagyaróvár a klímabarát város jelzővel egyelőre nem dicsekedhet, de az ehhez
való eszközei adottak. A komplex megoldáshoz azonban hiányzik egyelőre egy helyi
energiastratégia. A stratégiában foglaltak megvalósításához a polgármesteri hivatal szervezetén
belül kinevezett szakember feladatkörébe tartozna többek között az intézmények
energiafelhasználásának és -hatékonyságának felügyelete, a rendezési tervek véleményezésekor
energiafelhasználási szempontok figyelembe vétele, a város energia vételezéséről szóló
szerződéseinek véleményezése. Jelenleg nevesítés nélkül a megfelelő szakemberek rendelkezésre
állnak hivatalon belül.
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A településüzemeltetés igazgatási feladatainak ellátása a Városfejlesztési és Fenntartási Osztály
feladata a polgármesteri hivatal szervezetén belül.
A városüzemeltetést, mint tevékenységet Mosonmagyaróváron a 10 0%-ban önkormányzati
tulajdonban lévő VÜF Kft. (Városüzemeltető és Fenntartó Kft.) végzi, melynek feladatai az alábbiak:

















Közvilágítás működtetése: a város területén emellett még az E-On, illetve az egyetem
területén, valamint a Várközben az egyetem felel ezért,
A város közterületeinek tisztítása: a várost 3 körzetre osztották fel, amelyekben 1-1 hét alatt
végzi ez a VÜF Kft. a közterület takarítást, ehhez kézi, valamint gépi erőt is igénybe vesz. A
szemetesek ürítése heti rendszerességgel történik 1 reggeli és 1 délutáni műszakban,
Zöldfelületek gondozása: intenzíven kezeli a VÜF Kft. város belterületén található
zöldterületeket, pl. parkokat, virágládákat. Mindez nem csak a rendszeres (1 hét - 1 hónap
közötti időszak vegetációs szintnek megfelelően) fűnyírást jelenti, hanem a fásítást,
cserjeültetést, egynyári növények gondozását, öntözést stb.,
Fontos tevékenysége a VÜF Kft-nek a parkolóautomaták üzemeltetése, hiszen mindebből a
városnak jelentős bevétele származik.
A parkolóautomaták mellett a piacok üzemeltetése is olyan tevékenység, mely az
önkormányzat számára bevételi forrás. A Kápolna téri területen zöldség, gyümölcs, méz,
húsáruk, tejtermékek és egyéb áruk kereskedelme folyik, ahol 120 fedett elárusító helyen
kistermelőknek van lehetőségük áruik értékesítésére. Mosonmagyaróvár óvári városrészében,
a Vízpart utcában található az Óvári Őstermelői Piac. Az őstermelői asztalokon a helyi és a
környékbeli (szigetközi) őstermelők által megtermelt, főleg mezőgazdasági tevékenységből
származó termékek találhatóak. Emellett bolhapiac is van a városban, Mosonmagyaróvár
Mosoni városrészében az Erzsébet téren, a csütörtöki és szombati piacnapokon.
Szintén bevételt jelentő tevékenység az ingatlanhasznosítás, mely részletesebben az 1.10.5-ös
fejezetben került bemutatásra.
Temetők üzemeltetése: Mosonmagyaróváron 3 köztemető működik. Ebből a legújabb 1997ben nyílt meg, az a Feketeerdei úti Új Köztemető. A temetők gondozottsága, a férőhelyek
száma jó, nem igényel fejlesztést.
Játszóterek üzemeltetése: Mosonmagyaróvár közterületein összesen 20 db játszótér található,
melyek mára már EU-szabványossá lettek átalakítva, illetve felújítva. A VÜF Kft. feladata a
közterületen lévő játszóterek üzemeltetése, rendszeres ellenőrzése, karbantartása.
Felszíni vizek kezelése: a VÜF Kft. feladata a medrek tisztántartása (elsősorban a mederbe
került hulladékok eltávolítása), a hozzáférhető partok ápolása, tisztántartása, a vízszintet
szabályozó zsilipek üzemeltetése. Árvízkor a Malom-ági Lajta mentén a védekezés, az árvizek
kizárása a medréből. A többi vízfolyás fenntartása állami feladat, amit az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság lát el, azonban az itt tapasztalt hiányosságokat is jelzi a VÜF Kft. az illetékes
hatóság felé. A Báger-tó egy mesterségesen kikotort tó. Az év döntő részében horgászok
használják, de, ha a víz minősége megengedi, akkor a VÜF Kft. strandot is üzemeltet a nyáron.
Sajnos az utóbbi években a víz minősége nem tette lehetővé a strand megnyitását. Télen a
korcsolyázók kedvelt helye a Báger-tó, de ezt mindenki csak saját felelősségére teheti.
Síkosságmentesítés és hóeltakarítás: a VÜF Kft. évente megújuló szerződés keretében végzi ezt
a szolgáltatást Mosonmagyaróvár város számára. A téli időszak november 15-e és március 15e közé esik. Ebben az intervallumban átlagosan 40 fő és 12 hóeltakarító, illetve sószóró gép
végez munkát szükség esetén a városban, kizárólag a város kezelésében lévő útszakaszokon.
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Mosonmagyaróvár területén a gyepmesteri tevékenységet is a VÜF Kft. látja el a törvényi
előírásoknak megfelelően. Munkája hatékonyságát minősíti, hogy az elaltatott állatok aránya
nagyon alacsony, azokat a 14 napos megfigyelési időszak alatt sikerül befogadó gazdához
juttatni.
Az eddigieken túl olyan egyéb tevékenységek is tartozik a VÜF Kft. feladatkörébe, mint például
a városi nagyrendezvények technikai hátterének biztosítása (a műsorokat általában a Flesch
Nonprofit Kft. állítja össze). A három városi nagyrendezvény a Majális, a Szent István napok,
valamint a Téli fesztivál, Karácsonyi vásár. Ezt a szolgáltatását nem csak a város, hanem külső
szereplők is igénybe vehetik.

A VÜF Kft. szolgáltatási területe egész Mosonmagyaróvár területére kiterjed, azon túl azonban nem. A
városi távhőszolgáltatás is a VÜF Kft-hez tartozik, mely a városban egyedüliként nyújt effajta
szolgáltatást. A VÜF Kft. a rendelkezésére álló szakemberek korlátozott létszáma és eszközeinek
korlátozott volta miatt a feladatait olykor csak késéssel képes elvégezni, ezért ezek fejlesztése
szükséges.
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1.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1 Természeti adottságok
Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye észak-nyugati részén található, a magyarországi
földrajzi kistáji beosztás alapján a Mosoni-síkhoz tartozik. A kistáj természetes kapcsolat Szlovákia,
Ausztria és Magyarország között.

1.12.1.1 Geológia és domborzat
A település és a kistáj egésze magasártéri helyzetű hordalék-kúpsíkság, amely a Kisalföld
legmélyebben fekvő középtáján, a Győri medencében fekszik. Maga a város is a Duna hatalmas, 50200 m vastag törmelékkúpjára épült. A térség felszíne teljesen sík, tengerszint feletti magassága 112128 méter, DK-i lejtéssel. A felszínt a vízfolyások medrei tagolják. A Lajta mentén a felszínt folyóvízi
kavics borítja. A mélyebb rétegek jó víztározó folyóvízi iszapos-homokos-kavicsos rétegekből állnak. A
geotermikus gradiens meghaladja az országos átlagot.
Északon és keleten a Szigetköz, délen a Hanság, nyugaton pedig a Pándorfi-fennsíkig húzódó síkság
határolja a várost.
1.12.1.2 Vízrajz
Területén folyik át a Lajta, amely itt egyesül a Mosoni-Dunával. Mosonmagyaróvár két folyója közül a
Mosoni-Duna Oroszvár és Dunacsúny között ágazik ki a Dunából, medre kanyargós, középszakasz
jellegű, vízállását a rajkai zsilip szabályozza. Kiegyenlített vízjárású, galériaerdőkkel szegélyezett vize
különösen alkalmas vízi sportok űzésére. 125 km megtétele után ömlik vissza a Dunába.
A Lajta Alsó-Ausztriában ered, hossza 182 km, esése a forrástól a torkolatig 1150 méter.
Mosonmagyaróvár szempontjából kockázatot jelenthet a Lajta szélsőséges vízjárása. A Lajtán, az
osztrák vízgyűjtő területen jelentkező alpi hóolvadások miatt, általában tavasszal, illetve nyár elején
szokott árhullám kialakulni, míg a kisvizes időszak a nyár végén, ősz elején várható.
A Malom-ági Lajta a zsilipnél ágazik ki a Lajtából és a belvároson keresztülfolyva a Lajta Mosoni-Dunai
torkolata előtt csatlakozik vissza. Ide is zsilip épült, mivel árvíz idején a visszatorlódás miatt
lakóterületek kerületek víz alá.
A táj kialakításában döntő szerepe volt az Ős-Dunának, amely a Brucki-kapun át a síkságra érve
hatalmas homok- és kavicsréteget rakott le. A fiatal feltöltődés miatt kevés az értékesíthető
ásványkincs: homok és kavics van.
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A külterületi bányatavak északról dél felé, és keletről nyugat felé haladva a következők:
 Kavicsbánya-tó: a 150. sz. főúttól a Parti-erdő felé vezető földúttól délre, a főúttól kb. 650 mre;
 Tritol-tó: a Lajta jobb parti csatorna és Lajta között található, közvetlenül a csatorna mellett);
 Róka-dombi kavicsbánya-tó: a Tritol-tó közelében, attól nyugatra található, a Lajta jobb parti
csatorna és az 1-es főút között;
 Kavicsbánya-tó: a Halászi felé vezető úttól délre, a Mosoni-Duna hídjától Mosonmagyaróvár
felé kb. 800 méterre;
 Kálnok-szegi kavicsbánya-tavak: az 1-es úttól északkelet felé, Máriakálnok irányába vezető
földúttól délkeletre helyezkedik az egyik kavicsbánya tó, a főúttól kb. 800 m-re. A másik tó az
imént leírt tótól északkeltre kb. 750 m-re található. Mindkét tónak a Mosoni-Dunához
legközelebbi pontja viszonylag közel van a mederhez. A távolság egyik esetben sem haladja
meg a 150-200 m-t.
A Győri-medence (Szigetköz-Csallóköz) Közép-Európa legnagyobb és legtisztább ivóvízbázisának
tekinthető. Emiatt fokozott figyelmet kell fordítani a mélyben tárolt vízkészlet vízminőségének a
védelmére, akár a felszíni kavicsbányászat korlátozásával is.
A talajvízszintek a morfológiai-földtani tájegységekben jól elkülönülnek. A Duna folyamatosan táplálja
a talajvizet, amely a Mosoni-Duna felé áramlik. A talajvíz - a talajszerkezet miatt - a Dunával és az egyéb
vízfolyásokkal szoros kapcsolatban van. A gyors utánpótlódás következtében kicsi az esély arra, hogy
pangóvizes állapot alakuljon ki, ezért a talajvíz sókoncentrációja rendszerint alacsony.
A gyors vízmozgást lehetővé tévő talajszerkezet viszont kockázatot is jelent a felszín felől érkező
szennyeződések tekintetében, hiszen ezek a szennyeződések, legyen az akár a szükségesnél nagyobb
mennyiségben adagolt műtrágyák bemosódása, akár egy nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott
hulladéklerakóból bemosódó szennyeződés, viszonylag rövid időn belül bejuthatnak a talajvízbe, és a
felszín alatti áramlási irányt követve, jelentős területeken tehetik tönkre a talajvíz, illetve a talajvízzel
összeköttetésbe kerülő mélyebb rétegek vízének minőségét.
Ma a város legnagyobb kincsét és vonzerejét az a termálvíz jelenti, ami 1966-ban egy 2000 méter mély
kútból tört elő. A kút vízhozama 1800 l/perc, vize 75 °C-os nátrium-hidrogénkarbonátos és kloridos
hévíz. 1967-ben a B-123 OKK számú kút vizét gyógyvízzé nyilvánította az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
(OTH), amely reumatikus és mozgásszervi megbetegedésekre, gyulladások, légzőszervi bántalmak
kezelésére, gyomor- és bélbántalmak gyógyítására alkalmas. A K-136 OKK számú kút vizét pedig
természetes ásványvízzé minősítette az OTH.
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1.12.1.3 Klimatikus viszonyok
Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű kiegyenlített éghajlat jellemzi e vidéket, amely
egyúttal Magyarország egyik legfelhősebb és legszelesebb része. Évente 1820-1900 a napsütéses órák
száma, a borult napok évi átlaga 130-140 nap, a derülteké 40, míg a ködös napoké 20, a hótakarós
napoké pedig 35-40. Elég szélsőségesen jelentkezik a csapadékeloszlás, évi átlagos mennyisége 560–
600 mm, de egyes napokon nagy mennyiségű eső zúdul a területre. Évente 130-140 körül van a
csapadékos napok száma, júniusban és júliusban esik a legtöbb csapadék, a legszárazabb hónap a
január, legmelegebb a július, a hőmérséklet évi átlaga 9,5-10,5 °C, a téli átlag 3,3 °C. Január és július
átlagai között a különbség 21-32 °C, de a szélső értékek közötti különbség elérheti az 55-58 °C-ot.
Gyakori a késő tavaszi és a kora őszi fagy, ami a növénytermesztésben olykor komoly károkat okoz.
Kétszer van áradás a folyókon, a tavaszit (jeges ár) a hóolvadás, a kora nyárit (zöldár) a
csapadékmaximum idézi elő. Egész évben mindössze 50-60 a szélmentes napok száma, az uralkodó
szélirány a nyugati és északnyugati, ezt követi gyakoriság tekintetében a délkeleti, déli szél.
1.12.1.4 Élővilág
Valamikor e tájon a természetes növénytakaró nagyon változatos volt. A Hanságban a lecsapolás előtt
az égeres láperdők, zsombékok, mocsárrétek voltak a jellemzők, az alacsony ártéri területeken puhaés keményfás ligeterdők, tölgyesek díszlettek. Természetes növénytársulások már csak az ártéri
részeken, a Mosoni-Duna partján és az elhagyott vízmedrekben találhatók. A természetes
erdőtársulást, a galériaerdőket tölgy, kőris és a szilfák alkotják, a telepített erdők leggyakoribb fája a
nyár, fűz, akác, ezek aránya jelentős. Az egykori nedves rétek szinte teljesen eltűntek. A Mosoni-sík
képét a szántóföldi művelés határozza meg, a természetes élőhelyek kiterjedése csekély.

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1 Tájhasználat értékelése
A Mosoni-sík mai képét a szántóföldi művelés határozza meg. Mosonmagyaróvár a közigazgatási
területének a közepén terül el egészen a Mosoni-Dunáig. Megtalálható a több tulajdonosú, több 100
ha-os nagygazdaságtól az egyéni tulajdonú a pár tíz négyzetméteres zártkertekig mindenféle
telekméret. Erdőterületeket a Mosoni-Duna mentén, illetve a déli területeken találni, a teljes
közigazgatási terület közel 20 %-án. Ez az országos átlagnak felel meg. Elsődleges rendeltetés szerint
az erdők 63 %-a védelmi, 26 % gazdasági, kevesebb, mint 1 % közjóléti. A maradék 10 % az egyéb
besorolású erdőterületek közé tartozik. Az erdők 83 %-ban állami tulajdonban vannak, ahol leginkább
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. és a Lajta-Hanság Zrt. gazdálkodik. Magánkézben 16 % van, míg közösségi
tulajdonban kevesebb, mint 1 %. Az erdőkről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról a 2009. évi
XXXVII. törvény rendelkezik.
A Mosoni-Duna menti területek tájhasználata és struktúrája nagyobb diverzitást, mozaikosságot
mutat, mint a síkság, amely homogén tájhasználatával, merev, egyenes vonalakkal tagolt. Az M1-es
autópálya és a vasútvonal szintén ezt a merev tájszerkezetet erősítik, míg a szabálytalan, kanyargó
vízfolyások és az azokat kísérő vizes élőhelyek ezeket oldják. A város közigazgatási területének 55 %-a
mezőgazdasági terület.
A város külterületén találni egy sertéstelepet, két nagy tehenészetet (Lajta-Hanság Rt., NyugatMagyarországi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar kísérleti gazdaság tehenészete) és egy lovas
iskolát.
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Mosonmagyaróvár hatalmas kiterjedésű város, amelynek méretét és gazdasági jelentőségét az
iparterületek, mezőgazdasági üzemek, bányászati célú területek tovább növelik.
Művelési ágak
Gyümölcsös
Kert
Szántó
Szőlő
Gyep (legelő)
Gyep (rét)
Gyep (összesen)
Mezőgazdasági terület
Erdő
Nádas
Termő terület
Kivett
Összesen

ha

%

4,5
10,0
4 556,5
0,7
112,0
21,0
133,0
4 704,7
1 610
2
6 298,2
2 235
8 533,2

0,05
0,12
53,39
0,01
1,32
0,25
1,57
55,15
18,86
0,02
73,82
26,18
100,00

1.12-1. táblázat: A művelési ágak területi megoszlása Mosonmagyaróváron, 2009
Forrás: KSH

A város turisztikai vonzerejét a Szigetköz közelsége, a kiváló minőségű gyógyvíz, és a mesterségesen,
idegenforgalmi vagy egyéb céllal létrehozott attrakciók határozzák meg. A város turisztikai
szempontból is kapcsolódóik a tájegység településeihez, közös turisztikai vonzerőt jelent a Szigetköz
páratlan vízivilága, a hansági láposok és mocsarak, a Duna, Lajta partját és a holtágakat kísérő
galériaerdők, a termálvizekben való gazdagság és a kultúrtörténeti emlékek.
Mosonmagyaróvár területét a megyei területrendezési terv szerint a kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete a teljes közigazgatási területen érinti.
A felülvizsgált OTrT szerint a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete érinti a mezőgazdasági
területeket, de nem teljes egészében. A Mosoni-Duna mentén és a dél-nyugati közigazgatási határok
mentén adódik némi eltérés.
Az OTrT-ben szereplő Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete is előfordul a területen.
Jellemzően kisterületek, szórványosan kerültek ebbe az övezetbe a teljes közigazgatási területen. A
megyei rendezési tervnek nincs ennek megfelelő övezete.
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1.12-1. ábra: Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete

1.12-2. ábra: Kiváló termőhelyi
szántóterület övezete

1.12-3. ábra: Jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezete

Forrás: GyMS Tr

Forrás:OTrT

Forrás: OTrT

A felülvizsgált OTrT-ben pedig csak a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete van
meghatározva. Ebbe az övezetbe Mosonmagyaróvár teljes erdőterületét besorolták.
Mosonmagyaróvár területét a megyei területrendezési tervben két féle övezet vonatkozik az erdőkre:
a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete és az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete. A
kiváló adottságuk erdőterületekbe a megyei RT-ben az OTrT-ben szereplő erdőterületek kisebb részét
sorolták. A közigazgatási határ déli csücskénél, Kimle szomszédságában találni erdőtelepítésre
alkalmas terület övezetét.

1.12-4. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete

Forrás: OTrT

1.12-5. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete (s.zöld), erdőtelepítésre alkalmas terület övezet
(v.zöld)
Forrás: GyMS TrT, VÁTI, 2010
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1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

1.12-6. ábra: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

1.12-7. ábra: Országos jelentőségű tájképvédelmi

övezete

terület övezete (sárga), Térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete (barna)

Forrás: OTrT

Forrás: GyMS TrT, VÁTI, 2010

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tájképvédelem szempontjából még két kategória
„országos jelentőségű”, valamint „térségi jelentőségű” szerint emeli ki a védendő területeket. Eszerint
a besorolás szerint a Mosoni-Duna mentének Mosonmagyaróvár felé eső része országos jelentőségű.
Az OTrT felülvizsgálatakor született döntés értelmében a módosított országos terv a kétszintű
lehatárolást megszünteti, és egy egységes, országos övezetként meghatározott tájképvédelmi területi
lehatárolást vezet be, amely Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetnek neveznek.
A két lehatárolás közötti különbség, hogy az új OTrT-ben a tájképvédelmi terület övezetéből kikerül a
Mosoni-Duna menti déli terület, amelyet Szent István pusztának neveznek.
1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
Mosonmagyaróvár területét érintő, országos természetvédelmi oltalom alatt áll a Szigetközi
Tájvédelmi körzet. Területét 1987-ben nyilvánították védetté.
A védettség indoka és célja a Szigetközben a Duna folyóhoz és árteréhez kapcsolódó élővízi, mocsári
és ártéri élőhelyek (holtágak, mellékágak, ártéri ligeterdők, nedves rétek) kiemelkedő természeti
értékeinek, egyedi életközösségeinek védelme és fenntartása, valamint a jellegzetes tájképi
adottságok megőrzése.
Mosonmagyaróvár területén fokozottan védett területek is találhatóak.
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A hazai Duna-menti védett területeket kezelő nemzeti park igazgatóságai – így a Szigetközi Tájvédelmi
Körzet természetvédelmi kezelőjeként a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság is – 2012-ben
csatlakoztak a közös transznacionális DANUBEPARKS STEP 2.0 projekthez. A projektet 85 %-ban az
Európai Unió Délkelet-európai Transznacionális Együttműködés Programja, 15 %-ban pedig a Magyar
Kormány finanszírozta.
A város helyi védettségű természeti értéki:
1. Óvári három-tölgy (0373 hrsz.) Védettségről szóló jogszabály: 129-3/1982.(VIII.19.) Győr-Sopron
megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága határozata.
A védetté nyilvánítás célja: Az igen jelentős genetikai, egyúttal esztétikai értéket képviselő, kb. 250300 éves életkorúra becsült egykoron 3 db Kocsányos tölgy (Quercus robur) és élőhelyének megóvása.
Napjainkra az egyik tölgy kiszáradt, a megmaradt kettő sem egészséges, koronájukat ellepte a Sárga
fagyöngy, ezért védelmük, szakszerű ápolásuk kiemelten fontos. A védett érték a Mosoni-Duna egykori
ága mellett kialakult magasártéri tölgy-kőris-szil ligeterdő menedékhelye, az eredeti növénytársulás
valamennyi fás-és lágyszárú elemével.
2. Wittman park területe (1040, 1042, 1043, 1044/4, 1045, 1231 hrsz.).
Védettségről szóló jogszabály: Győr-Sopron megyei Tanács 1/1990.(II.19.) sz. rendelete. 15,75 ha
területű park.
A védetté nyilvánítás célja, hogy a természetvédelmi területen található természetes növény-és
állatvilág – a termőhelyének, illetve élőhelyének fenntartása, védelme szükség szerinti helyreállítása
révén- megőrzésre kerüljön.
Natura 2000
A Szigetköz a Duna és a Mosoni-Duna közösségi jelentőségű természeti értékeinek megőrzésére kijelölt
Natura 2000 terület (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet). A kiemelt jelentőségű természet-megőrzési
terület (SCI) és a különleges madárvédelmi terület (SPA) határai teljesen megegyeznek.
A Duna hazai szakaszának egyik legérintetlenebb része, nagy kiterjedésű ártéri
ligeterdőkkel. A síkságra kilépő Duna által lerakott hordalékkúp, számtalan mellékággal,
szigetekkel, zátonyokkal. A bősi vízlépcső megépítése és üzemeltetése miatt jelentős mértékben
károsodtak a természetes élőhelyek, a terület állapotát elsősorban a Duna és mellékágainak vízhozama
határozza meg. A területre korábban jellemző volt az állandó változás, az aktuális vízviszonyok miatt
sok faj folyamatosan új, számára éppen megfelelő élőhelyre telepedett át.
Helyrajzi számokra bontva megtalálhatóak az érintett részek az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. évi (V.11.) KvVM
rendeletben.
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1.12.3.3 Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat elemeit az OTrT egységesen jeleníti meg, míg az övezeti három kategóriáját
(magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) a megyei rendezés terv vonatkozó melléklete jelöli.
A magterületek természetességüket, ökológiai funkciójukat tekintve az ökológiai hálózat
természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei. Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek
tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és alkalmasak az ökológiai hálózathoz
tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, puffer területek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
Mosonmagyaróvárnál a magterület az országosan védett területekkel (országos, Natura2000)
egybeesnek, ezek a Mosoni-Duna menti területek. Az ökológiai folyosót a Lajta folyó és környezete,
Mosonmagyaróvár belterületén a Wittman Antal park és a Lajta torkolata a Mosoni-Dunába.

1.12-8. ábra: Országos ökológiai hálózat övezete
Forrás: OTrT

1.12-9. ábra: Magterület (s.zöld), pufferterület
(sárga), ökológiai folyosó (narancs)
Forrás: GyMS TrT, VÁTI, 2010

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése











Nagyüzemi mezőgazdasági területeken a mezővédő erdősávok hiánya. Ökológiai folyosók
hiánya.
A mezőgazdasági területek közvetlen érintkezése az ipar és lakóterületekkel és vízfolyásokkal.
Ipar területek körül nincsen védőfásítás.
Felhagyott ipar területek.
A talaj könnyen átengedi a szennyezéseket, ezért a vegyszeres mezőgazdasági művelés
fokozott kockázatú.
A Mosoni-Duna menti területeken végzett vegyszeres mezőgazdasági művelés, bemosódás…
A táj vonalas létesítményekkel erősen szabdalt kelet-nyugati irányban.
Az egyedi tájértékek és a tájkarakter elemeinek pusztulása (malmok, tanyák, hagyományos
gazdálkodási típusok)
A tájesztétikai értékek csökkenése (pl. külszíni bányák) tájsebek létrejöttével.
Természeti értékek pusztulása. A tájpotenciál csökkenése.

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

101

1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
A városra jellemzőek a zöldterületek (közkert, közpark, fasorok), a zöldterület jellegű különleges
területek, másképpen az intézményi zöldfelületek (temető, sport- és szabadidős területek, iskolaudvar
stb.), és a belterületen művelt kertes mezőgazdasági területek és a vízfolyások part menti sávjai.
Zöldterületek; az állandóan növényzettel fedett közterületek (közkert, közpark)
A város jelentősebb zöldterületei:
 Wittman Antal Park- helyi természetvédelmi oltalom alatt áll. A város legrégibb és legnagyobb
ligete a Wittman park, amelynek névadója Wittman Antal uradalmi jószágkormányzó, a Lajta
szabályozója és az akadémia megszervezője. Területe 15,75 ha.
 Rudolf-liget.
 Kiserdő.
A Wittman park, a Kiserdő és a Rudolf liget közparkként szerepel települési rendezési tervben, ezáltal
önkormányzati hatáskörbe kerültek.
Ezt a két utóbbit a helyi építési szabályzat „A kiemelten kezelendő, értékes növényállománnyal és
állatvilággal rendelkező védendő városi parkerdők” közé sorolta. Azonban helyi védelmet már nem
kaptak. A Szabályozási terv alapján helyi védettségi körbe tartozik a Kiserdő és a Rudolf liget.
Kiemelten kezelendő, eredeti szerkezetükben megtartandó, történeti, városszerkezeti, városképi
szempontból megóvásra érdemes városi zöldfelületek:








A parkosított várárok és a 48-as tér
Evangélikus templom parkja
Móricz Zsigmond utcai játszótér
Szent István király út-Kossuth út sarkán a Hanság Múzeum előtt lévő közpark
Kápolna tér mosoni piac által nem érintett parkrészei
Ipartelep:’56-os emlékhely területe
Óvári vár parkja

Egyéb városi zöldterületek:







Cserháti utca: 510 m2
Fő utca: 694 m2
Városkapu tér: 146 m2
Hild János tér: 3440 m2
Erzsébet tér: 321 m2; új arculattal
Kápolna tér: 2724 m2








Magyar utca: 2048 m2
Lucsony utca: 578 m2
Deák tér: 1159 m2
Királyhidai utca körforgalom: 600 m2
Szent István Király útja: 636 m2
Malom-ági Lajta mentén - 4393 m2
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A város területén található zöldterület jellegű különleges területek elsősorban a nagy zöldfelülettel
rendelkező, alacsony beépítettséget igénylő létesítmények elhelyezésére szolgálnak. Legjelentősebbek
a következők:
Sport- és szabadidős területek:
 Nyugat-dunántúli Egyetem Mezőgazdaság-tudományi karának zöldfelületei és sportközpontja
a Wittman Antal park természetvédelmi terület mellett.
 Termálfürdő
 MITE sporttelep
 Mosoni szabadidőpark és strand
Temetők:
 Új köztemető területe
 Mosoni temető területe
 Óvári temető kegyeleti parkja
 Izraelita temető kegyeleti parkja

Egyéb területek:
 Ipartelep: ún. tiszti és altiszti lakótelepekhez tartozó zöldterületek
 Lajta-Hanság Rt. Központi irodájának parkja (Mosonszentjánosi út)

Kiemelten kezelendő, idős, értékes és egyenletes állományú, megtartandó utcai fasorok:










Alkotmány út hársfa sora
Cserháti út Vadgesztenye fasora
Csillag utca hársfa sora
Csaba u. hársfa sora
Béke utca hársfa sora
Bartók Béla út hársfa sora
Ipartelepi kiskapu tengelyében levő
hársfa sor
Pozsonyi út kezdeti szakasza vegyes
kiültetés
József Attila út Japán akác sora










Gorkij utca hársfa sora és Platán fasora
Kapucinus utca Vadgesztenye fasora
Lucsony utca hársfa sora
Károly utca hársfa sora
Szent Imre utca hársfa sora
Soproni út Vadgesztenye fasora
Mosonyi Mihály út Vadgesztenye fasora
Szent István király út városközponti
szakaszán lévő juhar fasor (Anna fasor)

Kiemelten kezelendő védelem alá eső - idős, értékes és egyenletes állományú védett megtartandó
utcai fasorokat a HÉSZ tartalmazza.
Mosonmagyaróvár útjainak, utcáinak többségét fasorok kísérik. Ezek változó korúak, állapotúak. Az
önkormányzati fajegyzékből kiderül, hogy utcákra, parkokra lebontva összesen közel 50 ezer fa van a
városban, amelyből 10 ezer védett. A fasorok, fák védelmére való hivatkozásnak a jogi háttere nem
egyértelmű.
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A belterületen lévő mezőgazdasági területek aránya az utóbbi 5-6 évben jelentős mértékben csökkent,
de 2009-ben város belterületének 5,4 %-t jelentik. 1998-tól a belterületi szántó és gyep rovására 56
ha-ral növekedett a beépített terület nagysága. Ez azt jelenti, hogy a korábbi belterületi mezőgazdasági
területek csaknem 44 %-át foglalták el a zöldmezős beruházások.
A zöldfelületi hálózat legértékesebb részét képezik a vízfolyások, tavak és az őket övező zöldfelületek.
A Lajta keresztülfolyik a város északi felén, partján csak szakaszosan fordulnak elő fás élőhelyek.
Jellemzően burkolatlan, többnyire földutakon, ösvényeken lehet végigsétálni a partján, az egész várost
érintő szakaszon, amely árvízvédelmi szerepet tölt be. A Wittman Antal parkot érintő szakaszon
megmaradt a vízparti ligeterdő. Ez kiváló adottság.
A várostól északra a Lajta duzzasztónál válik le a Malom-ági Lajta a folyóból. Ez a változó méretű
vízfolyás, hol keskenyebb, hol szélesebb mederben kanyarog végig a Lajtával párhuzamosan a városon,
míg annak torkolata előtt visszakapcsolódik.
A város keleti határát jelentő Mosoni-Duna és a part menti ligeterdők fontos részét képezik a
zöldfelületi rendszernek.
A Báger-tó környéke sajnos eléggé beépült napjainkra, környezete eléggé elhanyagolt, partján
játszótér található.
A közhasznú zöldfelületek: 108,33 ha



Erdő, véderdő, parkerdő: 32,33 ha
Egyéb közpark, játszótér, zöldterület (füves, cserjés, virágos) 76 ha területű, amelyet a
Városüzemeltető Kft. gondoz :
o Fűnyírás összesen 32 ha (7 ha a kiemelten kezelt, I. oszt., 25 ha II. oszt.)
o Kaszálás 44 ha (III. oszt.)

A város az elmúlt években rendszeresen különít el forrásokat a fasorok, parkok fenntartására,
felújítására, fák pótlására, padok, hulladékgyűjtők, sporteszközök kihelyezése, zöldterületek
felújítására, a Lajta és a Malom-ági Lajta menti sétányok kialakítására, a mederkotrásra. Szintén
törekednek a játszóterek fejlesztésére és szabványosítására. „Virágos Magyarországért” versenyben
rendszeresen részt vesz a város. Felszíni vizek kezelése: a VÜF Kft. feladata a medrek tisztántartása
(elsősorban a mederbe került hulladékok eltávolítása), a hozzáférhető partok ápolása, tisztántartása,
a vízszintet szabályozó zsilipek üzemeltetése.
Több részletben kerül sor a Wittman parkban és a Kiserdő faállományának felújítására, pótlására, a
szükséges védelmi munkák elvégzésére és a beteg, rossz fák kivágására és pótlására.
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1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó
elemek
A város zöldfelületi rendszerét alapvetően meghatározza táji adottsága, az utcaszerkezete és a
településrészek funkciói.
Mosonmagyaróvár korábban két település volt, 1939-ben jött létre Moson és Magyaróvár egyesítése
révén, ennek köszönhetően a városban két településközpont található, amelyek körül kisvárosias
lakóterületek vannak. A magyaróvári településközpont a 14-15. századi utcahálózatot őrzi; a kis
terekkel tagolt utcákat a Fő utca és Magyar utca között. A településközpontokban városi terek alakultak
ki, mintsem közparkok.
A két településközpont között a Szent István király úttól a Mosoni-Duna felé eső Városközpont nevű
városrész lakótelepi beépítéssel rendelkezik. A házak között arányaiban nagy területű zöldfelület
vannak.
A város nagy részén kertvárosias beépítés jellemző. A település Duna felőli oldala lazább szerkezetű,
több zöldfelületen keresztül kapcsolódik a Mosoni-Dunát kísérő galériaerdőkhöz. A Lajta és a Malomági Lajta partja, a Mosoni-Dunát kísérő galériaerdők és a Wittman park a legkarakteresebb elemei a
város zöldfelületeinek.
A város nyugati felén az ipari területek megtelepedése miatt kevesebb a zöldfelület és azok minősége
alacsony, felhagyott területek.
A meglévő zöldfelületek féloldalasan fordulnak elő, ami a város használatának féloldaliságából adódik:
nyugaton szinte csak ipar területek jellemzőek, addig keleten sok értékes zöldfelület, erdő található,
ami egy része egyébként országos védelem alatt áll, mint a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része.

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
Mosonmagyaróvár kertvárosias és kertes mezőgazdasági területei a zöldfelületben leggazdagabb
településrészek. Szintén magas a zöldfelületek aránya a nagyvárosias – panelházas beépítések esetén.
Nagy előnyt jelent város számára a vízfolyások és az azokra felfűződő parkok és a Mosoni-Duna
jelenléte a magmaradó ligeterdőkkel. Ennél jóval alacsonyabb a zöldfelület aránya az ipari gazdasági
területeken (gyárak, üzemek) és a kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeken.
A közterületek állapota az elmúlt években jelentős megújuláson ment keresztül, amely tevékenységet
láthatóan folytatni fognak. A fejlesztési programokat a város saját forrásból fedezi.
Az országos átlaghoz képest Mosonmagyaróvár zöldterületi ellátottsága jó és még sok lehetőséget rejt
magában. Azonban a település közigazgatási területére nézve a természet közeli területek aránya
kevés, ezért a meglévő zöldfelületekre megóvására és gondozására gondot kell fordítani.
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A település jelenleg nem rendelkezik zöldterület-felméréssel és fejlesztési koncepcióval vagy
programmal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az iparterületek közvetlen érintkezése a lakóterületekkel.
A vízfolyások partjainak helyenként jellegtelen képe.
A jelenlegi zöldfelületi rendszer még nem teljes. Az összekötő zöld folyosó zöldfelületi rendszerré
fejlesztésére nem történtek lépések.
Kedvező a magánhasználatú zöldfelületi elemek gondozásában a lakossági általános hozzáállás,
ugyanakkor egy-egy elhanyagolt terület konfliktus forrás lehet
A gazdasági, ipari létesítmények az elmúlt években a kertes mezőgazdasági területeken telepedtek
meg zöldmezős beruházásként.
Zöldfelületi szempontból konfliktusforrást jelentenek a fejlesztések. Ezek többsége a zöldfelületi
elemek ideiglenes (felvonulási terület) vagy tartós megszűntetésével jár (véglegesen beépített).
A jelentős zöldfelületek (Kiserdő, Rudolf-liget) nincsenek helyi védelem alatt.
Az évek óta húzódó Wittman park, Kiserdő és Rudolf-liget felújítása.
Illegális hulladék lerakók felszámolása, környezettisztaság fokozása.
Fa-ill. gyeprongálások.
Köztisztasági problémák.
A közterek, zöldfelületek felújításánál a burkolt felület arányainak konfliktusa. Számos közterület
megújításánál alacsony a zöldfelületek aránya.
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
A településfejlesztési eszközök megalapozásához nem szükséges bizonyos, koncepcionális vagy
stratégiai szempontból kevésbé releváns fejezetek részletes kidolgozása. Így elhagytuk például a
telekstruktúra vizsgálatát, az önkormányzati tulajdon katasztert, az épületállomány és a környezet
geodéziai felmérését vagy az építmények vizsgálatát.
A város fekvése, a kialakult városszerkezet, telekstruktúra éppúgy őrzik a történelmi múltat, mint
Mosonmagyaróvár épületei, utcái, terei.
Az első nagyobb összefüggő beépítés a térségben az Kr. u. I. században az Ad Flexum néven felépült
római településegyüttes volt. Az erődítmény része volt a római birodalom határszélén végig menő
védelmi rendszernek és határútnak, a limes-nek. Ennek köszönhetően most Világörökség-várományos
térségként tartják nyilván a Mosonmagyaróvárt, a közigazgatási terület északi és déli részén feltárt
limes útvonal, illetve a mai Károlyliget területén feltételezett polgárváros (vicus) és kikötő miatt.
A város a történelmi korokból származó értékek megőrzésére a régészeti lelőhelyek, régészeti
érdekeltségű területek feltérképezésével tesz kísérletet, de a régészeti vizsgálatok jelzik, hogy régészeti
anyag előkerülése a város egész területén feltételezhető.

1.14-1. ábra: Régészeti lelőhely területek, illetve Magyaróvár belvárosa
Forrás: Helyi Építési Szabályzat, 2014

A közlekedési és vízi utak találkozásánál, a jól védhető homokzátonyokon felépült város a további
évszázadokban is fontos hadászati pont és kereskedő hely volt, a középkori vár a XIII. században épült.
Mellette a XIV-XV. századtól fokozatosan kialakult Magyaróvár polgári városa. Bár az évszázadok során
többször sérült meg a település, még is a városi úthálózat, telekstruktúra több évszázados
hagyományokat őriz. Sok, ma is meglévő épület, beépítés mesél a folyamatosan gazdagodó, növekvő
város fejlődéséről. A XIX. század elején jelentős fejlődésen ment keresztül a település: mezőgazdasági
feldolgozóüzemek (malom, posztógyár, cukorgyár, sörgyár), gépgyár kezdi meg működését. A XX.
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században nehéz ipari beruházások és intenzív lakóterületi beépítések alakítják át az addig szervesen
formálódó városi szövetet.
Moson 1010-től volt Moson vármegye székhelye. 1271-ben várát elpusztították, akkor nőtt meg Óvár
jelentősége. A két település 1939-ben egyesült Mosonmagyaróvár néven.
A vár és a XIX. század elejéig kialakult magyaróvári belváros műemléki jelentőségű terület. A városban
összesen 70 műemlék található. Az országos előírások és a településrendezési eszközök ezek
védelméről gondoskodnak.
A műemléki védelem alatt álló épületek környezetében műemléki környezet került kijelölése. A védett
épületállomány felújítása folyamatos, köszönhetően az önkormányzati támogatásoknak is. A további
teendő lenne az ipari épített értékek hasznosítása, mely több helyen még elmaradt.

1.14-2. ábra: Értékvédelmi térkép, értékvédelmi lehatárolások
Forrás: Helyi Építési Szabályzat, 2014

Az épített értékek védelméről az országos előírásokon túl négy önkormányzati rendelet rendelkezik,
melyek együttesen gondoskodnak a helyi építészeti értékvédelemről:





Mosonmagyaróvár épített környezetének és zöldfelületeinek helyi védelméről szóló
38/2003.(XII.15) önkormányzati rendelet
Településképi véleményezési eljárásról szóló 31/2013.(III.8) önkormányzati rendelet
Településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet
Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 20/2014.(IX.2) önkormányzati rendelet
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Helyi értékvédelmi rendelet
Az épített örökség védelmét az országos védelem mellett kiterjeszti a mellékletben felsorolt helyi
történeti települési területekre, védendő utcákra, egyedileg védett épületekre, két kategóriában („A”:
bontása nem ajánlott, lehetőségek szerint eredeti állapotban helyreállítandó; „B”: feltételekkel
bontható).
Helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt vagy építményrészt csak a helyi védettség
megszüntetését követően lehet lebontani. Ezért a magyaróvári és mosoni belváros területén, illetve az
iparterületek egy részén a bontási tevékenység jelentősen korlátozott (lásd 1.14-2. ábra). A
rendeletben rögzítették a védelemre érdemes területeket, utcákat, épületeket is. Meghatározták,
hogy a városi főépítész véleménye szükséges az épületek átépítésének megítéléséhez. A védett
objektumokra vonatkozó teendőket rögzítik.
Településképi bejelentési és véleményezési eljárásról szóló rendeletek
Az új törvényi előírások alapján módosult a helyi védelemre vonatkozó előírás, így településképvédelmi eljárás lefolytatását írták elő a védett épített értékeknél. Elsősorban az eljárás módját
határozzák meg. Településképi véleményezési eljárás szükséges a történeti települési területen álló
nem műemléki épületeken, ingatlanokon, azaz:





Magyaróvár belváros történeti települési területen – a műemléki jelentőségű terület
kivételével;
Moson belváros történeti települési területén;
helyi építészeti védelem alatt álló épületeken, ingatlanokon;
műemléki környezetben álló ingatlanokon tervezett, jogszabályban építésügyi hatósági
engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti – műszaki tervekkel kapcsolatban.

HÉSZ értékvédelmi előírásai
A helyi védelmi rendelet közel 200 épületet tart nyilván. Ez folyamatosan változik az újabb védelem alá
helyezésnek, ritkább esetben az életveszélyes állapot miatti bontást követő törlésnek köszönhetően.
A köztéri alkotások szintén védelem alatt állnak. 2012-óta védett síremlék kategória is létezik.
A HÉSZ részletes előírásokat tartalmaz egy-egy városrészre vonatkozóan, melyben aprólékosan
meghatározásra kerültek a telekalakításra, beépítési módra, az épületek homlokzataira,
anyaghasználatára, tetőformájára vonatkozó előírások. Az építési lehetőségek alapján a hagyományos
beépítésekhez teljesen igazodó új építészetet támogatja a jóváhagyott szabályozás.
A helyi védelem kiterjed az utcákra és régi beépítésű tömbökre az alábbi területeken.
Városi önkormányzati védelem alá esik a városszerkezet, ill. a beépítési vonalak, térfalak megtartása
miatt a mosoni városrészben 13, a magyaróvári városrészben 18 utca, illetve Lucsonyban, Károlyligetben, Majorokban 6-6 utca.
Tömbvédelem alá eső összefüggő együttesekből összesen 41 található. A magyaróvári belváros
műemléki jelentőségű területe országos védelemben részesül, ezért nem képezi jelen rendelet tárgyát.
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Mosonmagyaróváron a megfelelő jogi keretek biztosítottak az országos és a helyi épített értékek
védelméhez. A felújítást az önkormányzat 1998 óta pályázati úton támogatja. Az épített értékek
jelentős része megfelelően megújult, használatban van. Több nagyobb XIX-XX. századi ipari épület (pl.:
lőporgyár épületegyüttesei) hasznosítása még nincs megoldva.

1.14-3. ábra: Mosonmagyaróvár területhasználati sémája
Saját szerkesztés

A város területfelhasználása jelenleg igen kedvező, mivel a belterület nagyrészt kompakt, a belső,
intenzív beépítésű központokat veszik körbe a kertvárosias városrészek, majd ezen kívül, egy újabb
gyűrűben találhatók az ipari-logisztikai területek. Ezek elhelyezkedése részben szerencsés, mert a főbb
természeti értékektől, például a Mosoni-Dunától távolabb helyezkednek el, másrészt viszont az ipari
területek az uralkodó szélirányban, illetve a felszíni és felszín alatti vizek folyásirányában helyezkednek
el. A beépítésre szánt területek felhasználása is segítené a kompaktság megőrzését, ezek ugyanis
jórészt a belterületbe ágyazottam vannak jelen, vagy annak külső szélén közvetlenül csatlakoznak a
jelenleg beépített területekhez.
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1.15 KÖZLEKEDÉS
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Mosonmagyaróvár térségét a páneurópai közlekedési hálózatba két kelet-nyugati irányú TEN-T elem
kapcsolja be: a Duna, mint a VII. vízi folyosó, valamint a M1 autópálya, mint az IV. Drezda/NürnbergPrága-Brno-Pozsony-Győr-Budapest-Arad-Craiova-Szófia-Plovdiv-Isztambuli közúti folyosó. Az
országos közlekedési hálózatok erőteljesen Budapest irányúak, kelet-nyugati kapcsolatok gyengébbek.
A térségi központ Győr, valamint a főváros Budapest elérhetősége kiváló (a pontos értékeket az alábbi
táblázat tartalmazza). A Mosonmagyaróvári járás közlekedési hálózatát az alábbi ábra mutatja.

1.15-1. ábra: Mosonmagyaróvár járás közlekedési hálózata
Adatok forrása: utadat.hu
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Különböző szintű térségi központok elérhetősége személygépkocsival
Átlagos utazási
Központok
Útvonal
Távolság
Átlagos utazási sebesség
idő
Megye székhely - Győr
M1
42,6km
33 perc
77 km/h
Régió központ - Győr
M1
42,6 km
33 perc
77 km/h
Főváros - Budapest

M1

162 km

95 perc

108 km/h

Főváros - Budapest
Autópálya nélkül
180 km
186 perc
60 km/h
Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusszal
Központok

Távolság

Átlagos
utazási idő

Átlagos utazási
sebesség

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

Megye székhely - Győr
Régió központ - Győr
Főváros - Budapest

47,7 km
47,7 km
173,9 km

75 perc
55 perc
247 perc

38 km/h
52 km/h
42 km/h

17-17
17-17
átszállással 8-8

Különböző szintű térségi központok elérhetősége vasúttal
Központok

Távolság

Átlagos
utazási idő

Átlagos utazási
sebesség

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

Megye székhely - Győr
Régió központ - Győr
Főváros - Budapest

36,0 km
36,0 km
167,0 km

17 perc
17 perc
104 perc

127 km/h
127 km/h
96 km/h

34-32
34-32
13-13

1.15-1. táblázat: Különböző szintű térségi központok elérhetősége

Megemlítendő, hogy a közelben fekvő Pozsonnyal annak ellenére, hogy egyre intenzívebbek a
kapcsolatok, mégsem megfelelő a buszközlekedés sűrűsége.

1.15.2 Közúti közlekedés
A Mosonmagyaróvári járás területén található főbb közutak
A járást északnyugat-délkeleti irányban kettémetszik a gyorsforgalmi- és a főutak (M1, M15, 1. sz.
főút). Az ezektől északra fekvő Szigetközt viszonylag sűrű összekötő úthálózat tárja fel. A délre eső
terület úthálózata ritkább, a járásba eső települések száma is kevesebb. A terület szervező útja a 86.
sz. főút, ami derékszögben törik Jánossomorja területén.
Gyorsforgalmi és főutak:
M1 Budapest – Hegyeshalom autópálya
M15 M1-Rajka autóút
1. sz. Budapest – Tatabánya – Győr – Hegyeshalom I. r. főút
150. sz. Mosonmagyaróvár – Rajka I. r. főút,
86. sz. Rédics – Szombathely – Mosonmagyaróvár II. r. főút
Az alábbi táblázat, amely a járásközpontnak a járási településből való elérhetőségét mutatja
személygépkocsival, nagyon kedvező képet mutat.
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Járás települései
Jánossomorja
Lébény
Hegyeshalom
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hédervár
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog
Átlag

Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség
14,9 km
22,5 km
14,9 km
23,0 km
11,6 km
15,9 km
12,4 km
15,3 km
12,8 km
8,5 km
6,1 km
19,0 km
12,2 km
11,4 km
14,2 km
6,5 km
18,6 km
5,7 km
22,9 km
11,1 km
5,3 km
12,7 km
16,2 km
9,6 km
22,2 km
13,8 km

14 perc
15 perc
14 perc
24 perc
11 perc
18 perc
13 perc
22 perc
18 perc
9 perc
9 perc
20 perc
13 perc
12 perc
18 perc
9 perc
21 perc
9 perc
19 perc
11 perc
6 perc
16 perc
16 perc
11 perc
21 perc
14,8 perc

64 km/h
90 km/h
64 km/h
58 km/h
63 km/h
53 km/h
57 km/h
42 km/h
43 km/h
57 km/h
41 km/h
57 km/h
56 km/h
57 km/h
47 km/h
43 km/h
53 km/h
38 km/h
72 km/h
61 km/h
53 km/h
48 km/h
61 km/h
52 km/h
63 km/h
55,7 km/h

1.15-2. táblázat: Mosonmagyaróvár járási központ közúti elérhetősége

Településen található főbb közutak
A település belterületének közúti hálózatát a lenti, „Mosonmagyaróvár belterületi közúti hálózata” c.
ábra mutatja be.
A településen található főbb közutak:





A város gerincét képezi az 1. sz. Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom elsőrendű főút,
amely a Gabonarakpart - Szent István király út – Királyhidai u. – Levéli út nyomvonalon halad.
A városközpontban indul az 1. sz. úttól a 150. sz. Mosonmagyaróvár – Rajka I. r. főút, amely a
Fő út – Pozsonyi út nyomvonalon halad.
A 150. sz. úttól indul az 1401. sz. Győr - Mosonmagyaróvár összekötő út, amely a Cserháti
Sándor utca – Halászi út nyomvonalon halad.
A 150. sz. úttól indul az 1408. sz. Mosonmagyaróvár - Dunakiliti – Rajka összekötő út, amely a
Feketeerdei utat veszi igénybe.
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Az 1. sz. főúttól indul a Petőfi s. utca – Aranyossziget utca – Rév utca nyomvonalon az 1406.
sz. Mosonmagyaróvár - Máriakálnok összekötő út.
Az autópálya csomópont felé a Kossuth Lajos utcán halad a városközpontból a 86. sz. Rédics –
Szombathely – Mosonmagyaróvár II. r. főút.

Település szempontjából fontosabb helyi mellékutak:









Szekeres Richárd u., Gorkij u. a „MOFÉM” városrészben,
Barátság u., Alkotmány u., Timföldgyári u. a Lőporgyár és környéke városrészben,
Gyári u., Hanság u., Bauer Rudolf u. a Kossuth L. u. és környéke városrészben,
Újhelyi Imre u. a „Majorok” városrészben,
Kálnoki út a Halászi úti lakóterület, Mosoni Duna városrészben
Károly u. a Lucsony Károly liget városrészben és a Városközpontban,
Erkel Fernc u. a Városközpontban,
Kossuth L. u., Soproni u., József A. u., Ostermayer Károly u. a Mosoni Belváros városrészben.
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1.15-2. ábra: Mosonmagyaróvár belterületi közúti hálózata
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Év
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Kerékpárutak
Kerékpárutak
hossza a
hossza a településen Járdahossz
településben (km) kívül a járásban (km)
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
4,588
4,588
4,588
4,588
8,708
9,019
9,147
9,147

10
10
10
10
10
18
18
18
18
23
23
23
35
37

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
103,729
103,729
106,533
106,533
107,952
108,146

Burkolt utak
Burkolt, lakott
Jelzőlámpás
Kijelölt
hossza
területen lévő utak
csomópontok gyalogátkelőhelyek
önkormányzati
hossza - állami
száma (db)
száma (db)
tulajdon (km)
tulajdon (km)
n.a
n.a
9
n.a
n.a
n.a
9
n.a
n.a
n.a
9
n.a
n.a
n.a
9
n.a
n.a
n.a
9
n.a
n.a
n.a
9
n.a
74,975
n.a
9
n.a
77,747
n.a
9
n.a
79,163
n.a
9
n.a
79,163
n.a
10
n.a
84,182
n.a
10
n.a
83,651
n.a
10
n.a
89,157
n.a
10
n.a
92,581
15,432
10
110

1.15-3. táblázat: A városi úthálózat jellemző idősoros adatai
Adatok forrása: Polgármesteri Hivatal

A városi hálózat vázát az országos közutak képezik. Egymással a város belsejében találkoznak, ami
egyben azt is jelenti, hogy a környék és a nagyobb térség útjai között bonyolódó forgalom áthalad a
városon. Ez a város úthálózati fejlesztésének a legfontosabb megoldandó feladata. A közúti
közlekedést nehezíti, hogy még mindig sok a város területén a burkolatlan út.

1.15-3. ábra: A város kikerülését lehetővé tevő tervezett tehermentesítő és elkerülő utak
Forrás: Közlekedési koncepció
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0

1.15-4. ábra: A járási települések útjainak hossza
Adatok forrása: KSH, 2013

Baleseti mutatók
Mosonmagyaróvár baleseti mutatója hullámzó tendenciát mutat az országos, régiós és megyei
értékekhez képest. A járási települések mutatói az országos, megyei és régiós értékek alatt vannak.
Mosonmagyaróváron 2007-ben és 2011-2013 között volt magasabb a baleseti mutató, mint a többi
évben. Ezekben az években a személygépkocsi és a kerékpárosok által okozott balesetek száma
magasabb volt, mint a többi vizsgált évben.
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Országos közúti balesetek

Régiós közúti balesetek

Járási közúti balesetek

Települési közúti balesetek

2011

2012

Megyei közúti balesetek

1.15-5. ábra: Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve
Adatok forrása: KSH, 2013
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Motorizációs mutatók
A település motorizációs mutatói (351 személygépkocsi/1000 fő és 52 tehergépkocsi/1000 fő) jóval az
országos (308 és 48), a régiós (308 és 48) és a megyei (304 és 44) átlag felettiek. A következő ábrák a
régió és járási települések motorizációs mutatóit ábrázolják. A régióban az osztrák határ menti
települések mutatói magasabbak.

1.15-6. ábra: A régió és a járás motorizációs mutatói településenként (1000 főre jutó gépkocsik száma)

Mosonmagyaróvár és a járási települések évente forgalomba helyezett gépjárműveik száma az
országos, régiós és megyei átlag felettiek. A Mosonmagyaróvárra vonatkozó görbe párhuzamos a többi
átlaggal. 2010-ig csökkenő tendenciát mutatnak az értékek, innen 2013-ig növekvő.
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1.15-7. ábra: Évente forgalomba helyezett gépjárművek száma
Adatok forrása: KSH, 2013
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1.15.3 Közösségi közlekedés
A járás közösségi közlekedésében jelen van a vasúti és vízi közlekedési mód, de erősen dominál a
közúti, azaz az autóbuszos közlekedés.
1.15.3.1 Közúti
Eddig az évig a település helyi és helyközi buszközlekedését a Kisalföld Volán Zrt. üzemeltette, amely
2015. január elsejével a beolvadt az Északnyugat- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be (ÉNYKK).
A következő táblázatban bemutatjuk, hogy hogyan változott 2000-től 2014-ig a közösségi közlekedést
igénybevevők száma. Az tapasztalható, hogy a helyközi buszokon az utasok száma 14 év alatt 40 %kal, a helyi járatokon pedig 59 %-kal csökkent. A drámai változás másik oldalon nyilván a
személygépkocsik forgalmának a növekedésében mutatkozik meg. Nem mondható, hogy egyedülálló
jelenséggel állunk szemben, mert más, hasonló nagyságrendű városok esetében is hasonló tendenciák
tapasztalhatók.

1.15-4. táblázat: A helyi és helyközi járatokon szállított utasok száma idősorban
Forrás: Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása
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Helyközi közösségi közlekedés:

Járás települései

Távolság

Átlagos utazási
idő

Átlagos utazási
sebesség

Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok

23,8 km
14,6 km
17,0 km
13,7 km
19,7 km
13,5 km
9,8 km
7,5 km
20,1 km
12,4 km
12,9 km
14,8 km
12,5 km
15,1 km
26,7 km
6,6 km
22,6 km
4,1 km

38 perc
19 perc
25 perc
19 perc
32 perc
18 perc
12 perc
10 perc
33 perc
17 perc
15 perc
20 perc
17 perc
23 perc
37 perc
11 perc
37 perc
8 perc

38 km/h
46 km/h
41 km/h
43 km/h
37 km/h
45 km/h
49 km/h
45 km/h
37 km/h
44 km/h
52 km/h
44 km/h
44 km/h
39 km/h
43 km/h
36 km/h
37 km/h
31 km/h

Mecsér

21,6 km

37 perc

35 km/h

Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog

10,5 km
4,0 km
17,3 km
20,3 km
8,6 km
21,5 km

12 perc
5 perc
28 perc
28 perc
8 perc
25 perc

53 km/h
48 km/h
37 km/h
44 km/h
65 km/h
52 km/h

Átlagos napi
járatszám
(oda-vissza)
16-19 járat
17-14 járat
22-25 járat
24-22 járat
14-16 járat
24-24 járat
24-22 járat
47-55 járat
13-15 járat
25-30 járat
48-52 járat
4-4 járat
43-40 járat
14-15 járat
17-14 járat
26-18 járat
14-16 járat
18-22 járat
14-15 járat
(átszállással)
39-31 járat
63-72
16-17 járat
16-13 járat
48-56 járat
18-18 járat

1.15-5. táblázat: Mosonmagyaróvár elérhetősége a járás településiről helyközi autóbusz járattal

A járás településeiből Mosonmagyaróvár viszonylag elfogadható időn belül elérhető autóbusszal, ami
annak is köszönhető, hogy a járásszékhely a járás közepén helyezkedik el és az úthálózat szerkezete is
kedvező.
Helyi közösségi közlekedés:
A városon belül a következő járatok biztosítják a lakosság számára az egyes városrészek közötti, illetve
a lakó és az ipari területek irányában történő közlekedést:
1
Vasútállomás - Moson - Városháza - Autóbusz-végállomás
1B
Vasútállomás - Moson - Városháza - Feketeerdei elágazás
1K
Vasútállomás - Moson - Kórház - Autóbusz-végállomás
2
Vasútállomás - Moson - Károly út - Városháza - Autóbusz-végállomás
3
Autóbusz-végállomás - Városháza - Autóklub
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3K
4
4A
5
5H
5K
5R
7
7M

Autóbusz-végállomás - Evangélikus templom - Autóklub
Vasútállomás - Evangélikus templom - Majorok - Tündérfátyol utca
Vasútállomás - Ostermayer utca - Gimnázium
Vasútállomás - Evangélikus templom - Ujhelyi iskola - Tündérfátyol utca
Autóbusz-végállomás - Városháza - Halászi út, Gyöngyös lakótelep
Autóbusz-végállomás - Pozsonyi út - Új köztemető
Autóbusz-végállomás - Feketeerdei elágazás
Vasútállomás - Főkapu - Autóbusz-végállomás
Fertősor, Báger tó - Autóbusz-végállomás

2003-ban a Királyhidai úton – a Tesco Áruház mellett – megnyílt az új végállomás, az utazáshoz
kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal ellátva. A buszpályaudvar eredetileg a rendezési terv szerint a
vasútállomás mellett került volna kiépítésre, azonban anyagi lehetőségek híján ez a terv nem
valósulhatott meg. Végül a Tesco áruház segítségével az áruház mellett a nyugati városszél közelében
épült meg.
A következő ábrán a helyi buszjáratokat és a megállók ún. lefedettségi ábráját mutatjuk be. Az ábra
szerint a település beépített területei jól elérhetők a buszhálózat megállóiból.
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1.15-8. ábra: Helyi közlekedési hálózat
Forrás: a Pro Urbe Kft. szerkesztése

A helyi járatú autóbuszok adatai:




száma: 5db
átlagéletkora: 11,4 év
alacsonypadlósok száma: 2 db

Az autóbusz végállomás felszállóhelyei akadálymentesítettek. A járati útvonalon lévő megállókban a
leszállás általában járdára történik és az útcsatlakozások kialakítása ugyancsak akadálymentes.
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1.15.3.2 Vasúti közlekedés
Budapest–Hegyeshalom–Rajka-vasútvonal, a MÁV és a GYSEV 1-es számú vasúti fővonala,
Magyarország egyik legfontosabb vasútvonala. A Budapest-Bécs közötti kettős vágányú vasútvonalat,
amely 1924 óta Győrön túl is kétvágányú, 1931-1933 között villamosították. Engedélyezett sebesség:
Kelenföld és Budaörs között 120 km/óra. Budaörs és Tata között 140 km/h. A legutóbbi átépítése és
Győr központi állomásának 2007-2008-as felújítása óta Tata és Hegyeshalom között a pálya alkalmas a
160 km/óra utazósebesség használatára. A vonalon ütemes menetrend szerint óránként közlekednek
elővárosi személyvonatok. Kétóránként indulnak a belföldi gyorsvonatok és a nemzetközi InterCity,
EuroCity, EuroNight és Railjet járatok.
Személy és teherforgalmán kívül az általa teremtett nemzetközi összeköttetés fontosságában
kiemelkedik a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal, mert a Boszporusztól a doveri szorosig Európát
délkelet-északnyugati irányban átszelő transzkontinentális nemzetközi közlekedési folyosó része. Ez a
fővonal nemcsak Bécs, Pozsony és észak-Ausztria, hanem Svájc, Németország, és az egész NyugatEurópa vasúti elérhetőségének kardinális pályája. Ebbe a folyosóba torkollik Hegyeshalomnál északról
az országhatárt Rajkánál átlépő másik fővonal, amely a Keleti tengerig, sőt komppal Skandináviáig
teremt kapcsolatot.

1.15-9. ábra: Az 1. sz. vasúti fővonal

Az állomáson az eredeti ÁVT által épített, későbbiekben felújított felvételi épület áll. Az
állomásépületnél is igénybe vehetők távolsági autóbusz szolgáltatások (a központi buszpályaudvar
nem itt helyezkedik el) többek között Hegyeshalom, Kapuvár, Levél, Sopron és Újrónafő irányában.
A helyi járatok közül a vasútállomást érintik a következők:
1.

Vasútállomás-Moson-Városháza-Autóbusz végállomás (1-es vonal);
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2.
3.
4.
5.

Vasútállomás-Városközpont-Autóbusz végállomás (2-es vonal);
Vasútállomás-Kossuth út-Városháza-Motim gyár (4-es vonal);
Vasútállomás-Moson-Városközpont-Majorok-Halászi úti ltp. (5-ös vonal);
Vasútállomás-Főkapu-Autóbusz végállomás (7-es vonal).

Amíg Mosonmagyaróvár vasúti elérhetősége nagytérségi tekintetben kiváló, addig – mint az alábbi
táblázat mutatja - a járási településeknek csak kisebb részéről lehet a járási székhelyet vasúttal elérni.
Járás települései

Távolság

Bezenye
Hegyeshalom
Jánossomorja
Kimle
Levél
Mosonszolnok
Rajka

22,0 km
11,0 km
26,0 km
8,0 km
7,0 km
18,0 km
24,0 km

Átlagos utazási Átlagos utazási
idő
sebesség
23 perc
57 km/h
9 perc
73 km/h
43 perc
36 km/h
4 perc
120 km/h
5 perc
84 km/h
53 perc
20 km/h
28 perc
51 km/h

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)
3-3
34-34
átszállással 13-13
22-21
21-22
átszállással 13-13
3-3

1.15-6. táblázat: Mosonmagyaróvár elérhetősége a járás településeiről vasúttal

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A 2010-es években növekedett a város kerékpárutak hossza, jelenleg több mint 9 km-es hálózattal
rendelkezik a város. A hálózatban azonban jelentős minőségbeli különbségek vannak, némely
szakaszok elmaradnak az előírások által támasztott követelményektől. A kerékpározás népszerű a
városi lakosok körében, így a jelenlegi helyzet korrigálása kívánatos.
A városon belüli hivatásforgalmi és szabadidős kerékpárút hálózat enyhíthet a tömegközlekedési
gondokon és az intézményhálózat egyenlőtlen területi elhelyezkedésének problémáin is. Ehhez
azonban abszolút biztonságos, a gyerekek által is használható, a gépjárműforgalomtól elkülönített,
városon belüli kerékpárút hálózat kialakítására lenne szükség, amelynek területigénye és költsége sem
jelentéktelen. Gond, hogy az iskolák egy részének belváros közeli vagy sűrűn beépített területen való
elhelyezkedése a fent leírtak érvényesítését helyenként ellehetetleníti. Valamivel könnyebben
megoldható a szabadidős fejlesztésekre kijelölt területeket megközelítő kerékpárutak helybiztosítása,
a kiépítés azonban itt is költséget jelent.

1.15.5 Parkolás
A városok közlekedési rendszerének neuralgikus része az álló, azaz parkoló forgalom feltételeinek
megteremtése, vagy korlátozása, szabályozása. A városban az alábbi helyeken tapasztalható parkolási
többletigény:
 Magyaróvár belváros, gyalogos zóna környéke
 Magyaróvár, Régi Vámház tér – Kórház környéke
 Magyaróvár, Malomszer utca – Piac környéke
 Városközpont
 Mosoni városrész, Kápolna tér
 Vasútállomás, Hild tér
Mosonmagyaróvár kijelölt fizető- és várakozóhelyeit a 40/2008(X.31.) ÖKT rendelet alapján
üzemeltetik. Összesen 726 db parkolóhelyen 4 eltérő zóna van:
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Mosoni piac környékén 102 férőhely (csütörtökön, szombaton I. díjzóna szerint 8-tól 14 óráig).
Városkapu téren (munkanapokon és szombaton 8 és 14 óra között I. díjzóna szerint),
A Kolbai utcában, a Kórház utcában, a Bástya utcában és az Ady Endre utcában II. díjzónás
parkolók találhatóak.
 A többi parkolóhelyeken munkanapokon 8 és 18 óra között kell I. díjzónás összeget fizetni a
parkolásért, szombaton 8 és 14 óra között.
Az alábbiakban a jelentősebb, 20 férőhely feletti) fizető parkolókat soroljuk fel:
Parkolási övezet
Parkolóhelyek száma
Soós János utca
21
Fő u. 10.
20
Városkapu tér
37
Honvéd utca
22
Magyar utca
22
Kórház utca
80
Csaba utca
31
Vízpart utca 17.
46
Vízpart utca (régi piac)
39
Kolbai Károly utca
74
Bástya utca 25.
24
Bástya u. 10.
65
Vízpart u. (Kert u.)
31
Csaba u. (Mentő áll.)
25
Kórház előtt
22
Lucsony u. 2. (egyetemi ép.mögött
34
Kert u. 9.
24
Kápolna tér (információs irodánál)
24
Ostermayer utca 1. sz. előtt
27
Fürdő utca
41
1.15-7. táblázat: Jelentősebb fizető parkolók
(Forrás:40/2008(X.31.) ÖKT rendelet)

1.15.6 Vízi közlekedés
Győr-Moson-Sopron megyében a vízi közlekedés két nagy területre bontandó. A turisztikai és
szabadidős tevékenységek szempontjából tovább fejlesztendő a Fertő térsége. A turisztikai szempontú
vízi közlekedést még két területre lehet osztani:



Yacht- és kishajóforgalom: yacht kikötő Győr,
vízitúrázás: Rába, Szigetköz.

A szállítási feladatok tekintetében a megyében a Duna tekinthető gyakorlati szempontból hasznos
víziútnak. A Dunán a legfontosabb fejlesztési irány a Győr-Gönyű kikötő medencéssé alakítása,
valamint ehhez kapcsolódóan a Mosoni-Duna vízszintjének rehabilitációja.
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
1.16.1 Víziközművek
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
Mosonmagyaróvár város ivóvízellátását az AQUA Szolgáltató Kft. biztosítja. A vízi közmű, vízi
létesítményeiről a többször módosított 10387/2/1984. számú vízjogi üzemeltetési engedély
rendelkezik.
Vízbázis
Mosonmagyaróvárt és a környezetét - Mosonszolnok, Újrónafő, Levél és Hegyeshalom településeket a
Fekete-erdei vízmű látja el ivóvízzel. A Fekete-erdei vízmű megye egyik legjobb minőségű vízbázisa. Az
ivóvíz fertőtlenítés nélkül jut a fogyasztókhoz. A sérülékeny környezetben levő vízbázis rétegvízre
telepített 8 db, átlagban 100 m talpmélységű vízmű-kutakból áll. A vízmű-telepen 4000 m3 térfogatú
térszíni tározó szolgál szívóoldali medenceként. A vízmű kutak előzetes számításokkal igazolt hidrogeológiai védőterülete benyúlik Mosonmagyaróvár közigazgatási területére. A felszíni hidrogeológiai
„B” védőterület szennyezésre érzékeny. Ezért a védőterületen belül korlátozott területhasználattal kell
számolni.
Fontosabb paraméterek:













A vízbázisok kapacitása, kitermelhető víz elméleti vízhozama: 20.000 m3/d
A város vízigénye: A város vízfogyasztása az elmúlt 2007 – 2014 közötti időszakban jelentős
változást nem mutat az üzemeltető AQUA Szolgáltató Kft. adatszolgáltatása alapján.
Átlagban napi vízfogyasztás: 5.000 m3/d, napi csúcsfogyasztás: 6.000 m3/d.
Lakosságnak szolgáltatott vízfogyasztás: 1.288.133 m3/év
Gazdálkodóknak szolgáltatott vízmennyiség: 457.513 m3/év
Intézményeknek szolgáltatott vízmennyiség: 76.252 m3/év
Összesített vízigény: 1.821.898 m3/év
Lakossági fogyasztás aránya: 70,7 %
Egyéb fogyasztók vízigényének az aránya: gazdálkodók – 25,1 %; intézmények – 4,2 %
Vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma: 13.819 db
Közüzemi (<300 mm) elosztó hálózat hossza (bekötésekkel együtt): 167,4 km (232,86 km)
Közüzemi távvezeték hálózat hossza: 12 km

Víztározás, vízvezeték hálózat
A hálózati nyomást a 168,0 mBf túlfolyószintű, 2000 m3 térfogatú, acél szerkezetű, kehely formájú
víztorony elégséges módon biztosítja. A víztároló üzemi vízszintje: 159,0 mBf. A nagy kiterjedésű város
beépített területeinek a szélén megjelenő új fejlesztési területein is szolgáltatni tudja a hálózati
nyomást, azonban az új területeket ellátó tervezett gerincvezetékeknek is segíteni kell
nyomásviszonyokat a vízelosztás során. A Fekete-erdei vízbázisból induló távvezetékek szállítják a vizet
a városba és annak hálózatán keresztül a kistérségi rendszer által ellátott településekbe.
A Nyugati DN 400 és a Keleti DN 500 mm átmérőjű tápvezetékek táplálta DN 300 mm-es városi főkörök
végzik az elosztást a rendszerben az DN 250 és DN 200 regionális vezetékek pedig a Levéli úton Levél
és Hegyeshalom és a 68. számú úton a Mosonszolnok, Újrónafő településekbe juttatják az ivóvizet.
Ezek a gerincvezetékek és a Szt. István király úti vezetékek a város túlnyomó részt DN 150-100 és 80
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mm átmérőjű körvezetékekből álló elosztóhálózatába táplálnak be. A város többi részén jelentősebb
gerinchálózat fejlesztés nem történt. A meglevő rendszerek a fogyasztói igények kiszolgálását
biztosítani tudják, egyben a távlati igények biztosítására is alkalmasak.

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés
Szennyvízmennyiségek adatai 2014 évben:








Lakosságtól elvezetett szennyvízmennyiség: 1.264.290 m3/év
Gazdálkodóktól elvezetett szennyvízmennyiség: 455.380 m3/év
Intézményeknek elvezetett szennyvízmennyiség: 76.700 m3/év
Összes elvezetett szennyvízmennyiség: 1.796.370 m3/év
Az összes vízigényből tisztításra kerülő szennyvízmennyiség a vízfogyasztás arányában: 98 %
Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza: 192,76 km
Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma: 13.420 db

A szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma az összes lakásszám arányában 92%.
A szennyvíz összetétele jelentős mértékben megváltozott. Kevesebb ivóvizet fogyaszt a lakosság, a
szennyvíz sűrűbb lett. A méretezéskor hígabb összetételű szennyvíz fogadására méretezték a telepet.
A telep szennyvíz-terhelése napi átlagban: 6000 m3/d, ebből a kistérség településeiből kb. 600-660
m3/d szennyvíz érkezik. Nagy esőzések alkalmából csapadékvízzel higított víz is terheli a telepet. Ez azt
jelzi, hogy sok csapadékvíz csatorna bekötés történt a szennyvízcsatorna hálózatba.
A szennyvíztisztító telep hidraulikailag a vízmennyiséget fogadni tudta, azonban a szennyvíz
összetételét tekintve, - a töménység miatt a tisztítási - hatásfok nem érte el az előírt vízminőségi
feltételeket. Ezért a város létrehozta a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást.
A Társulás alapvető feladata a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep intenzifikálásának
megvalósítása volt, az erre vonatkozó pályázat elkészítése, menedzselése, majd a kivitelezés
bonyolítása. A projekt keretében teljes felújításra került a szennyvíztisztító telep, és megvalósult 850
m főgyűjtő csatorna rekonstrukció.
A telep rekonstrukció két fő részből állt: a szennyvíztisztítás korszerűsítése és egy új szennyvíziszap
kezelő rendszer kiépítése, ami eredményeként mezőgazdaságilag már hasznosítható szennyvíziszap
kerül kibocsátásra. Ezzel a tisztítás költségei csökkennek, hiszen nem kell a veszélyes hulladékként
kezelt szennyvíziszap elhelyezése után lerakási díjat fizetni. Képes a telep fogadni a szippantással
gyűjtött szennyvizeket is, ehhez új jármű beszerzésére is sor került.
2014. október 30.-val a kivitelező készre jelentette a beruházást, a Társulás azt átvette és átadta az
Aqua Szolgáltató kft-nek üzemeltetésre. A projekt befejezését követően technológiailag egy nagyon
korszerű, alacsony üzemeltetési költségű tisztító rendszere lett Halászi, Levél, Máriakálnok,
Mosonmagyaróvár és Mosonudvar településeknek.

1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Mosonmagyaróvár a „vizek városa” megtisztelő címet is megérdemelné a város vérkeringésébe
bekapcsolt, a várostestbe beépült vízfelületeivel és egyre igényesebben hasznosított környezetükkel.
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A Lajtából leágazó, az Óvári városmagot megkerülő Malomcsatorna és a Lajta jobb parti csatornából
leágazó, a város nyugati részén átvezető Megyei csatorna a Mosoni-Dunába torkollik, sajnos a
csatornák jelenleg vízhiánnyal küzdenek. A Lajtán megépült duzzasztó lehetővé teszi mindkét
csatornába öntözővíz átadását. A vízutánpótlás szabályozott módon, zsilipeléssel történik.
A város intenzíven beépített területén, az Óvárosban, Moson belvárosban, a főbb útvonalak területre
jellemző zárt csapadékcsatornák épültek ki. Szintén zárt csapadékcsatorna hálózat vízteleníti a
Szekeres Richárd, a Lomb, a Kálnoki, az Alkotmány és Timföldgyári utakat. A város vízelvezető
hálózatának a kora változó. A családi házas, kertvárosi övezetekben, az útburkolatról lefolyó vizek
árokhálózaton keresztül szikkasztásra kerülnek. Ezekben az utcákban szikkasztó árkokat mélyítettek ki,
változó minőségben. Van, ahol rendszerbe van foglalva, van, ahol átereszek nélkül, csak az egyes telkek
előtt funkcionálnak szakaszosan.
Csapadékvíz elvezetés szempontjából a Fekete István, a Méhbangó, a Mosoni-Duna és a Malom-ági
Lajta által határolt terület csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, a terület altalaja agyag, a
csapadékvizek nem tudnak elszikkadni.
Mosonmagyaróvár központi belterületének a nyugati részén a csapadékvizek befogadója a Megyei
csatorna. Beépített területen kívüli szakaszai nyílt szelvényűek. Kisebb mennyiségű csapadékvíz
szállítására méretezték, mint amennyi terhelést kap a két oldalán beépült gazdasági területek burkolt
felületeiről. Bal partján a MOFÉM, a Volán, a Tesco, a Gyári utca, a Protec, és a jobb partján az
Alkotmány utca, a Timföldgyári út, a Kötöttárugyár I-II., a MOTIM, a Lengyár és a Linga területéről
fogadja a csapadékvizeket és egyes ipari üzemek szennyvíz előtisztító telepeiről érkező tisztított
szennyvizeket is. A város meglévő csapadékvíz-elvezető hálózatának rekonstrukciója, felülvizsgálata
szükséges az új beépítések figyelembevételével.

1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és
más ellátórendszerek)
Villamosenergia-ellátás
Nagyfeszültségű hálózatok: Mosonmagyaróvár főelosztó hálózati nagyfeszültségű - táppontja a Győri
OVIT 400/220/120 kV-os alállomástól indított két párhuzamos nyomvonal-vezetésű 120kV-os
szabadvezetékes gerinchálózat, mely az itt fejállomásként üzemelő 120/20/10 kV-os villamos
alállomáshoz csatlakozik.
A város villamos-energia ellátásában nem vesznek részt; de érintve annak délnyugati külterületét, a
Győri OVIT alállomás irányából – Bécs, Neusiedler felé haladva; szelik át a 220 kV-os kettős rendszerű,
illetve a 400 kV-os, nagyfeszültségű kooperációs távvezeték hálózatok nyomvonalai.
Mosonmagyaróvár és környékének villamosenergia-ellátása 10 és 20 kV-os középfeszültségű elosztó
hálózati vezetékrendszerrel tehát az előzőekben leírtaknak megfelelően a Mosonmagyaróvári
120/20/10 kV-os villamos alállomástól kiépített 10 kV-os belvárosi földkábeles; továbbá a 20 kV-os
szabadvezetékes városi körvezetékként kiépített közép-feszültségű gerinchálózatokon keresztül
történik.
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A fent rögzítetteken túlmenően, a MEZŐGÉP Rt illetve a MOTIM Rt rendelkezik még saját 120/20 kVos ipari alállomással. A MOTIM Rt alállomására táplál rá a cég gázmotoros energia termelő blokkja is.
Az alternatív energiák közül a szélkerekek által termelt villamos-energia túlnyomó többsége a 120/20
kV-os alállomásokon, míg az „első két” szélkerék által megtermelt villamos-energia közvetlenül 20 kVos feszültségszinten a Kavicsbánya - Hegyeshalom gerinc vezetéken - keresztül kerül hasznosításra.
A szélenergia további hasznosítása során új szélkerekek a településszerkezeti terv által kijelölt
területekre telepíthetők. Az újabb szélerőművek által szolgáltatott villamos-energia felhasználása a
már meglévő 120/20 kV-os alállomásokon történhet majd.
Középfeszültségű hálózatok: Mosonmagyaróvár térségében a villamos energia szolgáltatója az E-on
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. (ÉDÁSZ Rt.), mely a 10 és 20 kV-os primer hálózatán a
közelmúltban jelentős rekonstrukciót hajtott végre és ennek következtében a város jelenlegi
villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthető. A középfeszültségű földkábeles és szabadvezetékes
hálózatokra csatlakoztatott 10/0,4 kV-os vas- és építettházas, és 20/0,4 kV-os beton-, vagy rácsos
acéloszlopos transzformátorállomások szolgáltatják a város bel- és külterületén a villamos energiát.
A rendelkezésre álló alapadatok alapján a gazdasági jellegű fogyasztók saját, míg a lakossági és
intézményi fogyasztók kommunális transzformátorállomásoktól kapnak villamos energiát.
Kisfeszültségű hálózatok: A közép/kisfeszültségű transzformátorállomások szekunder kapcsaitól
indított kisfeszültségű hálózatokon keresztül történik a villamos-energia fogyasztók közvetlen ellátása.
A gazdasági és ipari jellegű fogyasztók a részükre telepített önálló transzformátorállomásoktól,
általában saját területükön belül kiépített kisfeszültségű hálózatokon keresztül vételezik a villamos
energiát.
A belvárosi területeken a 10 kV-os földkábeles hálózatokról táplált 10/0,4 kV-os vas- és épített-háza
transzformátor-állomások szekunder kapcsaitól indított kisfeszültségű földkábeles hálózatokon
keresztül történik a villamos-energia fogyasztók közvetlen ellátása. Míg a település többi részén a
kommunális kisfeszültségű ellátás a 20/0,4 kV-os oszlop transzformátorállomásoktól rendszerint
légkábeles kitáplálású, betonoszlopos tartószerkezeteken vezetett kisfeszültségű szabadvezeték és
légvezeték hálózatokkal történik. Ezekről a hálózatokról a fogyasztói csatlakozások kisfeszültségű
légkábelekkel épültek ki.
A létesítendő intézményi épületek kisfeszültségű tápellátását az új, közép-/kis-feszültségű
táppontoktól célcsatlakozó földkábel hálózat kiépítésével tervezzük.
Közvilágítás: Mosonmagyaróvár közvilágítási rendszerének táppontjait a belvárosi területeken a
10/0,4 kV-os vas- és építettházas transzformátorállomások közvilágítási kapcsoló egységei, míg a város
többi részén a 20/0,4 kV-os transzformátorállomásokba telepített közvilágítási kapcsoló egységek
képezik.
A városközpontban kiépített közvilágítási berendezések tápfeszültség ellátása földkábeles hálózatokon
keresztül történik, a település többi utcájában pedig túlnyomórészt a meglévő közvilágítási hálózatok
és berendezések a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok tartószerkezeteire szerelten valósultak
meg.
A jelenleg üzemelő közvilágítás megoldás módja és maguk a közvilágítási hálózatok és berendezések is
változatos arculatot mutatnak. Az izzólámpás közvilágítás megszüntetése óta rendszerbe állított, szinte
mindenfajta lámpatest típus fellelhető volt a közelmúltig. A nemrégiben végrehajtott felújítási és
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korszerűsítési munkálatok eredményeként a település valamennyi belterületi utcájában a földkábeles
hálózatokon kandeláberes tartószerkezetekre, vagy a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok
tartószerkezetire kerültek kiépítésre a közvilágítási hálózatok és berendezések, nátrium fényforrásos
vagy fénycsöves közvilágítási lámpatestekkel.




Háztartások részére szolgáltatott villamos-energia mennyiség 40 732 MWh/év.
Villamos energia fogyasztók száma 144214 db.
A hálózatba bekapcsolt lakások aránya az összes lakásszámhoz viszonyítva teljes körű.

Hőellátás
Mosonmagyaróvár területén belül a beépítési volumennek megfelelően központi- és egyedi jellegű
hőenergia ellátó rendszerek valósultak meg a meglévő épületek esetében a téli hőveszteség pótlására,
a távfűtési hőenergia termelésére, valamint a használati melegvíz előállítására. Konyhai
tüzelőanyagként a felhasználásra kerülő energiahordozó bázis a vezetékes földgáz.
A város központi belterületein továbbá az ipari létesítményekben távhőellátási rendszerek épültek ki.
A város lakásainak egyharmada (városközpont) és több intézmény is távhővel fűtött.
Földgáz-ellátás
A Mosonmagyaróvár térségében a vezetékes földgáz szolgáltatás az Ausztriai Baumgarten irányából az országos nagynyomású földgáz hálózat nyugati irányból történő betáplálására megvalósított nagynyomású földgáz vezetékről üzemeltetett Mosonmagyaróvári gázátadó állomástól történik. Innen
a városi gázfogadó állomáshoz nagyközép (jelenleg 18 báros) nyomásfokozatú földgázvezeték hálózat
csatlakozik, és az ipari fogyasztók is a nagy-középnyomású hálózatról kapnak földgáz ellátást.
A gázfogadó-nyomásszabályozó berendezés a település nyugati oldalán került telepítésre. A
Mosonmagyaróvári gázfogadó állomástól épült ki a települést ellátó középnyomású (2,5 baros)
földgázvezeték hálózat és ez táplálja a település minden utcájában kiépített középnyomású hálózatot.
A készülék a nyomást a fogyasztónként – többnyire az épületek falán, illetve az előkertben – elhelyezett
nyomáscsökkentők állítják elő. A belvárosi területegység épületeinek közvetlen földgázellátása,
közép/kis– nyomásfokozatú körzeti gáznyomás szabályozó berendezés közbeiktatásával, a
nyomásszabályozótól kiépített kisnyomású gázhálózattal történik. A vezetékes gázzal nem rendelkező
épületeknél szilárd tüzelőanyag, palackos PB gáz, illetve kis részben villamos energia kerül
felhasználásra, konyhai és fűtési hősszükséglet fedezésére.
Mosonmagyaróvár térségében a földgáz szállítója a MOL Rt., a szolgáltató az Észak –dunántúli
Gázszolgáltató Rt. (ÉGÁZ Rt.), primer hálózatán a közelmúltban jelentős rekonstrukciót hajtott végre,
elosztó hálózatát pedig fokozatosan fejleszti, ennek következtében a tervezési terület jelenlegi földgázellátása 100 %-osnak minősíthető szabályozó berendezéstől kiépített kisnyomású földgáz vezetékekkel
történik.
Vezetékes gázellátás




Háztartásoknak értékesített vezetékes gázmennyiség: 11.282.000 m3/év
Vezetékes gázt fogyasztók szám: 5.275 db (2005)
A hálózatba bekapcsolt lakások aránya az összes lakásszámhoz viszonyítva: 63 %
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1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
A környezetkímélő, tiszta energiaforrások kiaknázására és hasznosítására célszerű egy – a teljes
szabályozási területegységet felölelő - átfogó tanulmány elkészítése a megújuló energiaforrások helyi
lehetőségeinek feltárására és reálisan, a gyakorlatban is megvalósítható felhasználási lehetőségeinek
kidolgozására.
Napenergia
A napenergia kiaknázásának, és hasznosításának elősegítésére javasolható egy olyan ösztönző
energiatakarékossági pályázati dokumentációs csomagterv kidolgozása, mely a speciális helyi
viszonyokhoz és lehetőségekhez igazított alapváltozatokat tartalmazza.
Ez lehet pl: az új beépítési területek esetében a tervezett épületek megfelelő tájolásának előírása és
olyan tetőidomok meghatározása, melyekkel a legjobban hasznosítható a napenergia akár aktív, akár
passzív napkollektorok elhelyezésével.
Szélenergia
Az energia közműhálózati szakanyag bevezetőjében rögzítetteknek megfelelően a szélenergia
hasznosításával Mosonmagyaróvár térségében – a szélerőművekkel – jelenleg három „társaság”
foglalkozik. A szélkerekek által termelt villamos-energia túlnyomó többsége a 120/20 kV-os
alállomásokon, míg az „első két” szélkerék által megtermelt villamos-energia közvetlenül 20 kV-os
feszültségszinten a Kavicsbánya – Hegyeshalom gerinc vezetéken - keresztül kerül hasznosításra.
A szélenergia további hasznosítása során a településszerkezeti terv által kijelölt területekre telepíthető
újabb szélerőművek által szolgáltatott villamos-energia felhasználása a már meglévő 120/20 kV-os
alállomásokon keresztül történhet majd. Általában a szélenergia hasznosítási lehetősége a
legkorlátozottabb: nagymértékben függ a helyi és környezeti adottságoktól, jobban, mint más
megújuló energiaforrások. A kiskockázatú, kisteljesítményű, kisméretű, egyedileg is telepíthető
egyszerű szélkerekek elhelyezését a helyi tapasztalatok szerint „széljárta” területeken célszerű
forszírozni némi „ingyen” energia megcsapolási lehetőségeként.
Mivel Mosonmagyaróvár térsége hazánk „széljárta” területére, a „kisalföldi szélcsatornába” esik, jelen
terv rögzíti a nagyobb teljesítményű, professzionális erőmű jellegű, szélenergia hasznosító
berendezések telepítési helyeit és a telepítés alap feltételeinek főbb szempontjait. Egy szélerőmű
hatékony működtetésére alkalmas talajszint feletti magasság még az általában „széljárta” területeken
is a 30-60 m-es zónába esik. Egy ilyen magasságú műszaki jellegű építmény, vagy építmények telepítési
lehetőségeinek vizsgálata során különös gondossággal kell eljárni, az esztétikus tájba illesztés, a
madárvonulási irányok és a szélerőművek környezeti hatásainak tekintetében.
Biogáz-energia
Az ugyancsak megújuló energiaforrásként hasznosítható biogáz előállítására a szennyvíziszap és a
mezőgazdasági melléktermékek kerülhetnének feldolgozásra, melynek rövidtávon elsősorban a pozitív
környezetvédelmi hatásai jelentősek. A biogáz energia kiaknázásának, és hasznosításának
elősegítésére, is javasolható egy olyan, a „napenergia” fejezetünkben rögzített, ösztönző
energiatakarékossági pályázati dokumentációs csomagterv kidolgozása, mely elsősorban a nagyüzemi
hasznosítást támogató speciális, a helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez igazított alapváltozatokat
tartalmazza, mivel a biogáz kisüzemi, illetve egyedi hasznosítási lehetőségére még nincs kidolgozott,
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gyakorlati felhasználásra biztonságosan alkalmazható módszer. 2014 évben termelt biogáz
mennyisége: 220.629 Nm3.
Energiaerdő
A településszerkezeti tervben jelölésre kerültek azok a külterületek, ahol – tájképvédelmi és környezeti
szempontok alapján – energiaerdők ültetése (és letermelése) lehetséges. A fa – mint megújuló energia
– felhasználására térségi koncepció készítése javasolt, az optimális megoldások kiválasztására (pl.
pelleterőmű) és kidolgozására.

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Ahogy a kapcsolódó fejezetekben bemutatásra került (pl. 1.16.2.1 Energiagazdálkodás és
energiaellátás, 1.8.1 Humán közszolgáltatások valamint 1.10.7 Energiagazdálkodás)
Mosonmagyaróváron a megújuló energiatermelési potenciál kiváló és az önkormányzat az elmúlt
években nagy hangsúlyt fektetett e potenciál kiaknázására az energiatermelési és energetikai
korszerűsítési projektek megvalósításánál. Sikeresen indította el az önkormányzat a humán
közszolgáltatás biztosításáért felelős intézmények energetikai korszerűsítését, amelynek folytatása
mindenképp javasolt. Az elmúlt években több olyan - elsősorban pályázati forrás bevonásával
megvalósuló - energiahatékonyságot növelő intézményfejlesztés történt (főleg a napenergia
hasznosításával), amely a város energiaköltségeit csökkentette.
2007 és 2013 között több oktatási/nevelési, szociális és egészségügyi intézményben valósult meg
épületenergetikai- esetlegesen megújuló energiaforrás hasznosításával vagy fűtési rendszer
korszerűsítésével kombinált fejlesztés (Mosonmagyaróvári Haller János Általános, Szakközép-és
Szakiskola, Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvári Móra F. Ált. Iskola,
mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola, mosonmagyaróvári Vackor Óvoda,
Mosonmagyaróvári Micimackó Bölcsőde, Mosonmagyaróvári Aranykor Idősek Otthona és Idősek
Gondozóháza, Gólyahír Bölcsőde). Több sportpályán építettek ki napelemes rendszert.

1.16.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli
hírközlési építmények)
1.16.3.1 Távbeszélő hálózatok
Mosonmagyaróvár távbeszélő hálózati ellátása a Magyar Telekom Távközlési Rt. 96-os hívószámú
Győri góckörzetéhez, a Mosonmagyaróvári alközponthoz tartozik. A gócközponti-, a HTI- és az átkérőkábelek a gócközpont Győr irányából az 1. sz. főközlekedési közúttal párhuzamos nyomvonalvezetéssel
éri el a települést, majd a Gabonarakpart úton, és a Szent István király úton húzódva éri el a távközlési
alközpont épületét.
A mikrohullámú távközlési összeköttetésekre szolgáló antenna berendezés az Erkel utcai központ
épületének tetőszerkezetén üzemel. Az alközponttól csatlakozó távközlési vezetékek a központi
belterületen alépítményi és földkábeles hálózatokkal, míg a település többi részén földkábeles
vezetékekkel, és kábeles kitáplálású szigetelt légvezetékes hálózatokkal, épültek ki. A távközlési
légvezetékek betongyámos faoszlopos tartószerkezeteken kerültek elhelyezésre, itt az előfizetői
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csatlakozások ennek megfelelően légkábeles kivitelezéssel épültek ki. A távbeszélő hálózat a település
minden utcájában kiépült, a Magyar Telekom Rt. a térségben színvonalas szolgáltatást nyújt, igény
esetén a távbeszélő hálózatokon keresztül vehető igénybe az Internet, e-mail, Telefax és az adatátviteli
szolgáltatások, az alközpont és a hálózatok jelentős tartalék kapacitással rendelkeznek. Ez az igény új
főelosztó-hálózati vezetékek kiépítését követően, és a meglévő alközpont bővítése után kielégíthető.
Az ellátást biztosító új távközlési gerinckábelek ennek megfelelően a gócközpont irányából a meglévő
alépítményekben vagy földkábeles hálózatokkal lépnek be a tervezési területekre.
A távközlési hálózatok fejlesztése során kiépítésre kerül a nagysebességű, többszörösen védett, aktív
optikai hálózat, valamint az üzleti kommunikációs adatátviteli rendszer, mely tovább javítja majd az
ellátás színvonalát. A távközlési és hírközlési alapellátásnál közterületre új antennák telepítésével nem
számolunk, az elhelyezés lehetőségét a hatályos (2001. évi XL. számú) Távközlési törvény és a BM
rendelettel módosított, 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet vonatkozó fejezetének előírásai szerint kell
biztosítani.
A hatályos jogszabályok értelmében hálózatbővítések esetében a területfejlesztés igényeihez igazított,
a jelenlegi adottságoknak megfelelően a MSz 7487. szabvány előírásai szerint a közterületeken a
meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új csőhálózat kiépítésével és megszakító
létesítmények telepítésével nyílik lehetőség. A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító
létesítményeknek a tervezési terület 100%-os ellátását kell szolgálnia.
A rendelkezésre álló terület, a telekhatárok és az útburkolatok között húzódó járdák és zöldsávok alatti
részegységeknek a távközlési alépítmények, földkábelek elhelyezésére alkalmas területsávja. Ide kell
elhelyezni az alközpontokat összekötő törzs- és átkérő kábelhálózatokat is. A távbeszélő állomásokhoz
csatlakozó elosztóhálózatok részére a gyalogos közlekedés területsávjában az alépítményi műtárgyak
vagy a légvezetékes hálózatok kiépíthetők minden utcában, távközlési kábelkötések szilárd burkolat
alá nem kerülhetnek.
Mosonmagyaróvár közterületein jelenleg mintegy ötvenöt nyilvános távbeszélő állomás üzemel, újabb
nyilvános távbeszélő állomásokat a megvalósítandó intézményi, és kereskedelmi-szolgáltató épületek
közterületi frontján lehet elhelyezni.
Légvezetékes távközlési hálózat a szabályozási területen, a külső területegységeken építhetők. A
kisfeszültségű légvezeték hálózat tartóoszlopsorának felhasználását a városi Önkormányzattal, majd
azt követően az E-on Észak - dunántúli Áramszolgáltató Rt-vel előzetesen egyeztetni kell.
Mobil távközlés
Mosonmagyaróvár területén a T-Mobile, a TELENOR, a Vodafone mobil távközlési társaságok
bázisállomásokat és antenna-berendezéseket üzemeltetnek.
A mobil távközlési ellátás szempontjából a város lefedettnek tekinthető.
Hírközlés
A „polgári” az intézményi és a lakossági adatátviteli és/vagy hírközlési kapcsolatok megvalósítására az
előző fejezetben leírt távközlési vezetékeken keresztül nyílik lehetőség.
A mikrohullámú távközlési összeköttetésekre szolgáló antenna berendezés az Erkel utca távközlési
alközpont épületének tetőszerkezetén üzemel. A Vidanet Zrt a város legnagyobb kábeltévé, internet
és helyi telefon szolgáltatója.
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A fejlesztési területeken létesítendő új épületek tűzvédelmi, vagyonvédelmi és diszpécser jellegű
rendszereinek üzemeltetése kábelhálózattal történő összekapcsolását, kábelhálózattal történő
összekapcsolását, így megoldható a központi felügyelet, szelektív behatárolás és a szükséges azonnali
beavatkozások megtétele bármilyen hiba, vagy rendellenesség esetén.
Telekommunikáció
A kábeltelevíziós mamutcégek piaci területfelosztása következtében a város a „T - kábel” műsorszóró
- telekommunikációs Rt. ellátási körzetébe tartozik. A szolgáltató a kábeltelevíziós hálózati rendszer
elemeit kiépítette; a már beüzemelt hálózatszakaszokon a távközlési hálózatokkal megegyező módon
és közel azonos nyomvonalakon kerültek kiépítésre a kábeltelevíziós vezetékrendszerek. Ahol a
szolgáltató a meglévő rendszer teljes kiépítését elvégezte, ott az előfizetőkkel kötött szerződések
keretein belül végzi a telekommunikációs szolgáltatást.
A kiépített rendszerek és hálózati elemek alkalmasak adatátviteli összeköttetések, és internetes
kapcsolatok létesítésére is.
Mosonmagyaróvár térségében, a város külterületén üzemel a középhullámú sávban a Magyar Rádió
körzeti műsorát sugározó rádióadó állomás.
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó helyi
önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, vízgazdálkodást,
vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. A helyiek érzékenységet mutatja, hogy
az önkormányzatok mellett a térségben számos civil szervezet is feladatának tekinti a helyi természeti
értékek védelmét illetve a környezeti elemek szennyeződésének megszüntetését, illetve a szennyezés
megelőzését.
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (Kvt.) határozza meg, amelyben a települési környezetvédelmi program készítése
kiemelt szerepet kap. Mosonmagyaróvár városára vonatkozóan 2003-ban készült el környezetvédelmi
program, melynek felülvizsgálatára 2011-ben került sor.
Mosonmagyaróvár az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
hatáskörébe tartozik környezetvédelmi szempontból.

1.17.1 Talaj
A 2013-as Országos Területrendezési terv szerint kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
által érintett a településtől északnyugatra található a Pozsonyi úti dűlő, az északkeletre fekvő
Akadémiai- és Halász-dűlők, valamint a délre fekvő szántóföldek. Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete által számos kisebb földrészlet érintett, köztük a legnagyobb területű
szántóföldek a Mosonmagyaróvártól délkeletre található Város-rét és Szarvas-föld területei. A GyőrMoson-Sopron megyei Területrendezési terv az országos lehatároláson bővítve a délen található Nagyrétet és a Krisztina-berek erdőterületét leszámítva Mosonmagyaróvár teljes közigazgatási területét
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete által érintettként jelöli.
Győr-Moson-Sopron megyei Területrendezési terv szerint a település ásványi nyersanyaggazdálkodási
terület övezete által érintett.
Győr-Moson-Sopron megyei Területrendezési terv szerint Mosonmagyaróvár vízeróziónak kitett
terület övezete által nem érintett.
Győr-Moson-Sopron megyei Területrendezési terv szerint Mosonmagyaróvár széleróziónak kitett
terület övezete által érintett a délre található Nagy-réten és a Krisztina-berek erdőterületén.
Győr-Moson-Sopron megyei Területrendezési terv szerint Mosonmagyaróvár földtani veszélyforrás
területének övezete által nem érintett.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény figyelembe veendő.
Az ipari területeken azonban jellemzőek talajszennyezések, amelyek azonban már a beavatkozási
fázisig vagy azokon túl, a kármentesítési monitoringozásig jutottak.
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1.17-1. táblázat: Talajszennyezések és a kármentesítés állása

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek
A Győri-medence nagy részén - a dunai hordalékkúp területén – hiányoznak azok a vízzáró rétegek,
amelyek más helyeken biztosítják a talaj- és rétegvizek elkülönítését. Emiatt a talajvizet gyakorlatilag
nem lehet elkülöníteni a rétegvíztől. Jelentős területeken mindkét vízfajtát a felső-pliocén-holocén
kavics tárolja, közbeékelődő vízzáró réteg nélkül. Szerencsére, a nagy öntisztuló képességnek
köszönhetően, ezek a mélyebb vízadó rétegek még nem szennyeződtek el, de ha nem szabnak gátat a
talajvíz szennyezésének, akkor a talajvízbe bekerült szennyező anyagok elérhetik a mélyebb rétegeket
is. Éppen ezért a Kisalföldön a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében kiemelten fontos
feladat a talajvizek további elszennyezésének megakadályozása.
Mosonmagyaróváron csaknem 7 millió m3 felszín alatti víz kiemelésére adtak ki vízjogi engedélyt a
különböző vállalkozásoknak.
Mosonmagyaróvár külterületén:
- Feketeerdőn üzemelő ivóvízbázis található, amelyet az AQUA Szolgálttaó Kft. működtet. A
vízbázis sérülékeny földtani közegben helyezkedik el, ezért az üzemeltető elkészíttette a
vízbázis biztonságba helyezési és tartási tervének 2011 évi felülvizsgálatát. Ez alapján az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉDU-KTVF)
H-3351-8/2011 számon kijelölte az új védőidomot és védőterületeket, ahol a tevékenységeket
a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint korlátozták.
- Máriakálnokon távlati ivóvízbázis található, amelyet a ÉDU-KTVF H-5677-4/2009 sz.
határozatával jelölte ki. Itt is a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
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Az OTrT, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei Területrendezési terv szerint egyaránt
Mosonmagyaróvár nagyvízi meder övezete által érintett település a Lajta külterületi szakaszán.
Az OTrT szerint Mosonmagyaróvártól délre található nagytáblás szántóföldek kivételével a teljes
közigazgatási terület országos vízminőségvédelmi terület övezete által érintett település.
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési terve szerint a város nyugati felén található iparterület a
Báger-tó és a Hochleitner tanya közötti területén; valamint a település keleti oldalán a Bordacsi-erdő
– Szent István-puszta – Kálnoki-sarok területe kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
terület övezete által érintett
A felszín alatti vizeket a jelenleg még művelésben tartott területeken mezőgazdasági eredetű
terhelések érik. Mezőgazdasággal összefüggésben meghatározó a kertészeti és szántóföldi
növénytermesztés.
A vízbázisok védelme érdekében a területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII: 18.) kormányrendelet előírásait kell
alkalmazni. Továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 2019/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet kell
figyelembe venni.
Az OKIR szerint Mosonmagyaróvár felszíni vízbázis védőterülete által érintett a Bordacsi-erdő – Szent
István-puszta – Kálnoki-sarok területe, valamint északon a Lóvári-erdő és Parti-erdő jelentette sáv.
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2013-as adatai szerint nitrátérzékeny terület nem
érinti, azonban a Teir vidékfejlesztési minisztériumi forrásból szolgáltatott adatai alapján a település
teljes közigazgatási területe nitrátérzékeny területként szerepel. A vizek mezőgazdasági erdetű nitrát
szennyezésével szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 07.) Korm. rendelet előírásai figyelembe
veendők.
A város területén található K-136 OKK, és B-123 OKK számú kutak védettségét elvégezték, a rétegben
lévő védőidomoknak felszíni metszetük nincs, a felszínen védőterület kijelölésére nincs szükség.
Felszíni vizek
Győr-Moson-Sopron megyei Területrendezési terve szerint a közigazgatási határ déli sarkában a
Krisztina-bereki erdőterület rendszeresen belvíz járta terület övezete által érintett.
Vízrendezési szempontból a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési
tervkészítés rendjéről szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet érvényes.
Mosonmagyaróvár területét két jelentősebb víztest érinti a Mosoni-Duna és a Lajta. A városrész a Duna
vízgyűjtő területéhez tartozik. A lehulló csapadékot a környező nyílt árkok és a Lajta folyó vezeti a
Mosoni-Dunába. Ezek vízminősége jó, szennyeződés csak a talajvíz által kerülhet beléjük.
A Mosoni-Dunán két szabadstrand üzemel, a Biczó Vendéglőnél és az Itatónál.
A vízminőséget az előírásoknak megfelelően vizsgálja a járási Népegészségügyi Intézet. A MosoniDunán Mosonmagyaróvárnál nincs vízminőség-vizsgálati pont. A Mosoni-Duna felső szakasza
Feketeerdőnél (82,5 fkm) vízminőségi törzshálózati pontként kerül vizsgálatra
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A víztest (Mosoni-Duna felső) VKI szerinti típusa: 12 (erősen módosított, síkvidéki meszes víztest)
A 2009-2011 közötti időszakban a Feketeerdőnél elvégzett vizsgálatok alapján - a VKI értékeléshez a
vizek jó ökológiai állapotára vonatkozó határértékekhez viszonyítva a fizikai-kémiai paraméterek
tekintetében a Mosoni-Duna vízminősége továbbra is megfelel a jó ökológiai potenciálnak.
Oxigénháztartás és szervesanyag-terhelés, sótartalom és savtartalom szempontjából kiváló és
tápanyagháztartás szempontjából kiváló minőségű. Nitrogén-formák tekintetében némi romlást
mutatott: jó osztályúba sorolódott át, de minősége még e tekintetben is megfelel a jó ökológiai
potenciálnak.
A Lajta VKI szerinti típusa: 13 (erősen módosított, síkvidéki meszes víztest). A VKI értékeléshez a vizek
jó ökológiai állapotára vonatkozó határértékekhez viszonyítva – a fizikai-kémiai paraméterek
tekintetében megfelel a jó ökológiai potenciálnak. Oxigénháztartás és szervesanyag-terhelés,
sótartalom és savtartalom szempontjából kiváló, illetve tápanyagháztartás szempontjából jó
minőségű.
Mosoni-Dunán 2 szabadstrandot üzemeltetnek, az Itatónál és a Biczó Vendéglőnél. A vízminőséget az
előírásoknak megfelelően vizsgálja a járási Népegészségügyi Intézet.
A szennyvízkezeléssel a Hulladékkezelés c. fejezetben foglalkozunk.

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
Az Európai Területi Együttműködés pályázat keretében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség önkormányzati partnereként egy állandó légszennyezettség mérő konténer került
kihelyezésre 2013 évben a Hunyadi SZKI Gulyás Lajos utcai területén. Az üzemelés folyamatos. Emellett
évszakonként kéthetes méréssel két helyen mobil mérőkonténer is vizsgálja a levegőminőséget.
Bár a város földrajzilag a szeles és jól szellőzött Győri-medencében fekszik, a 2011-es
légszennyezettségi térkép adatai szerint Mosonmagyaróvár levegőminőségét döntően a közlekedés
befolyásolja, az ipari - és lakossági kibocsátás mellett. A nitorgén-oxid terhelés döntően a
közlekedésből származik, de a DNy-i városrészben az ipari emisszió hatása is jelentős. A városon
átvezető útvonalakon a határértéket jelentősen meghaladó légszennyezés alakul ki. A nitrogén-oxid
terheléshez természetesen a lakossági fűtés emissziója is hozzájárul.
A legjelentősebb emisszióval rendelkező üzemek a Ny-i és D-i iparterületeken működnek. A
belvárosban nincsenek jelentősebb emisszió források.
A közlekedési eredetű légszennyezés a belterületen áthaladó főutak mentén, az M1, a 1. sz. elsőrendű
főút, a 86. sz. és 15. sz. másodrendű főutak környezetében meghatározó. A legjelentősebb
légszennyezettséget a Fő úton, a Királyhidai úton, Levéli úton és a 86-os főúton mérték.
Az elkerülő, ill. tehermentesítő utakat már megtervezték, azonban megépítésük, még várat magára.
Az Európai Területi Együttműködés pályázat keretében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség önkormányzati partnereként egy állandó légszennyezettség mérő konténer került
kihelyezésre 2013-ban a Hunyadi SZKI Gulyás Lajos utcai területén. Az üzemelés folyamatos, naponta
kapjuk az adatokat és értékelést az elektronikus rendszeren keresztül a város levegőminőségéről.
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Emellett évszakonként kéthetes méréssel két helyen mobil mérőkonténer is vizsgálja a
levegőminőséget.
A Felügyelőség biztosítja, hogy a levegőminőség ellenőrző mérőállomást üzemelteti, a mérési adatokat
az Önkormányzat részére térítésmentesen átadja. A levegőminőségi adatokat tartalmazó
közönségtájékoztató rendszer (digitális kijelző) telepítése is megtörtént, a Magyar u. 14. sz. (69/1 hrsz.)
alatti üzlet kirakatában tájékozódhatnak a lakók az aktuális értékekről.

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés
A környezet zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM
rendelet szól, továbbá a zaj- és rezgésterhelés elleni védelemről a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ír.
2012-ben készült el Mosonmagyaróvár stratégiai zajtérképe és intézkedési terve a 280/2004 (X.20.)
Korm. rendelet értelmében.
A zajtérkép alapján megállapítható, hogy különösen magas a közlekedési eredetű zajterhelés a Szent
István király út (Soproni utca - Petőfi Sándor utca), Fő út (Cserháti Sándor utca - Szent István Király út),
Pozsonyi út (Városhatár - Liget sor), Fő út - Szent István király út (Magyar utca – Frankel Leo utca)
melletti lakóépületek környezetében. A zajterhelés a belvárosban, valamint a fontosabb utak és a
csomópontok környezetében a legnagyobb. A zajterhelési helyzet a városban azért is kedvezőtlen,
mert zajcsökkentési intézkedésekre eddig nem került sor.
A zajtérkép alapján megállapítható, hogy a vasút mellett, a zajárnyékoló fal építése következtében,
sehol sincs jelentős a zajterhelés.
A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes
szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti üzemi létesítményekre (IPPC-üzemek)
határozza meg a zajtérképezési feladatokat. Mosonmagyaróváron a vizsgált üzemek száma összesen 7
db, melyből 1 db belterületen kívülre esik, ennek nincs azonban ábrázolható zajkibocsátása.
Zajterheléssel érintett részek: Terv utca, Lajta szer, Pázsit utca-venyige utca, Gát utca-Bokréta utca.

1.17.5 Sugárzásvédelem
Csakúgy, mint a megye túlnyomó része Mosonmagyaróvár is a temelini erőmű 3-as veszélyességi
zónájában fekszik. Az erőmű instabil működése miatt már többször voltak kénytelenek csaknem
teljesen leállítani a reaktor működését.
A III. veszélyhelyzeti tervezési kategóriába azok a létesítmények tartoznak, amelyekben a
feltételezések szerinti, telephelyi események sürgős óvintézkedések telephelyen belüli elrendelését
indokolttá tevő dózisokat, szennyezettséget idézhetnek elő, továbbá azok a létesítmények,
amelyekhez hasonlóakban ilyen események már bekövetkeztek. A 3. sugárveszélyességi csoportba
tartozó sugárforrások tulajdonosa: Magyaróvári Timföld és Műkorund Zrt.
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1.17.6 Hulladékkezelés
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési tervén a Lajta-mente és a településtől délkeletre az
autópálya és a vasút között fekvő területek térségi hulladéklerakó hely kijelölésére vizsgálat alá
fonható terület övezete által érintettek.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény határozza meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra
vonatkozó általános szabályokat.
A város 2007 óta rendelkezik Hulladékgazdálkodási tervvel.
A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a térség komplex
hulladékgazdálkodásának kezelésére, irányítására, felügyeletére jött létre. A 20/2006 KvVM rendelet
szerint kell végezni a tevékenységet, ennek 4. melléklete adja meg a kötelező adatszolgáltatást.
A mosonmagyaróvári nagytérség szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja (KEOP-2.3.0/2F/09-20090002) projekt keretében 2012-re elvégezték 24 db települési szilárdhulladék lerakó rekultivációját,
ennek utógondozási feladatait látja el jelenleg a Társulás. 13 lerakót teljesen felszámoltak, 2014-ig
bizonyítható, hogy nincs a felszín alatti vízben szennyeződés, a többi lerakónál is a biológiai lebomlás
már megtörtént. A Levéli úti hulladéklerakó rekultiválása 2012-ben megtörtént.
A mosonmagyaróvári nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1/2F/09-20100007) című projekt 2014 március végén befejeződött. Elkészült valamennyi a projektben vállalt elem,
ezek: 10 ezer komposztáló edény, 10 ezer biohulladék gyűjtő edény, 25 ezer lakossági szelektív
gyűjtőedény, 300 db közterületi biohulladék gyűjtő, 166 db szelektív gyűjtősziget, 10 db hulladék
udvar, Jánossomorján a Regionális Kezelőmű fejlesztése (mechanikai feldolgozó, válogató csarnok,
szociális épület), 16 db hulladékgyűjtő és szállító jármű, 5 db anyagmozgató gép, komposztáló terek
kialakítása.
A társulás tulajdonába került a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., ami a rendszer
üzemeltetését végzi.
A megszűnt lerakó helyett a Jánossomorja közigazgatási területén kialakított új – már a legszigorúbb
környezetvédelmi feltételeket is teljesítő – 1 400 000 tömör m3 befogadóképességű kommunális
hulladéklerakóba szállítják a Mosonmagyaróvárról, és a környező településekről összegyűjtött
hulladékot.
A jánossomorjai regionális központban két üzemcsarnokban kerül a válogató sor a szelektíven gyűjtött
hulladék válogatására. A másik üzemcsarnokban kerül elhelyezésre a mechanikai feldolgozó sor, ennek
feladata a beérkező lakossági és intézményi vegyes hulladék aprítása, az aprítékból a fémrészek
kiválogatása, majd az anyag fajsúly szerinti szétválasztása, ez egyben az éghető és nem éghető frakciók
szétválasztását is jelenti. Cél a kb. 16-20 MJ/kg fűtőértékű éghető frakció kiválasztása, cementgyári
égetésre való előkészítése.
A jánossomorjai regionális hulladékkezelőnél új komposztáló teret is kialakítanak, ennek megfelelő
üzemelését önjáró komposztforgató segíti majd. A komposztálható hulladék prizmás technológia
alkalmazásával kerül feldolgozásra. Mosonmagyaróváron hulladék átrakó, tömörítő állomás működik,
gazdaságossági megfontolásból ennek bővítése nem képezi a projekt részét.
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Rendszeres foglalkoznak az illegális hulladéklerakások megfékezésével és felszámolásával.
Mosonmagyaróvár és térsége abban a szerencsés helyzetben van, hogy területén egy európai
normákat kielégítő hulladékgazdálkodási projekt valósult meg a hulladékok nagyon széles palettájának
gyűjtési lehetőségével.
1994-óta az AQUA Szolgáltató Kft. végzi a települési szennyvíz kezelését. A víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.)
Kormányrendelet szól.
Mosonmagyaróváron a csatornázottság 99 %-os kiépítettséggel valósult meg az elmúlt években. A
szennyvízcsatorna hálózatra többen még nem kötöttek rá ill. vannak műszaki problémás helyek is, ahol
nem lehet csatornázni. 4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet szól a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.
A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás projektének keretében
teljes felújításra került a szennyvíztisztító telep, és megvalósult 850 m főgyűjtő csatorna rekonstrukció.
A telep rekonstrukció két fő részből állt: a szennyvíztisztítás korszerűsítése és egy új szennyvíziszap
kezelő rendszer kiépítése, ami eredményeként mezőgazdaságilag már hasznosítható szennyvíziszap
kerül kibocsátásra. Ezzel a tisztítás költségei csökkennek, hiszen nem kell a veszélyes hulladékként
kezelt szennyvíziszap elhelyezése után lerakási díjat fizetni. Képes a telep fogadni a szippantással
gyűjtött szennyvizeket is, ehhez új jármű beszerzésére is sor került. 2014 október 30.-val a kivitelező
készre jelentette a beruházást, a Társulás azt átvette és átadta az Aqua Szolgáltató kft-nek
üzemeltetésre. A projekt befejezését követően technológiailag egy nagyon korszerű, alacsony
üzemeltetési költségű tisztító rendszere lett Halászi, Levél, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár és
Mosonudvar településeknek.
Az újonnan beépítésre szánt területek előközművesítéséről gondoskodni, a vízellátást,
szennyvízelvezetést és a csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Ezzel kapcsolatban a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet és a 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendelet érvényes. Mosonmagyaróváron vízügyi hatóságként a Győr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el.

1.17.7 Vizuális környezetterhelés
Vizuális környezetterhelésről olyan esetben beszélhetünk, amikor bizonyos épített, vagy emberi
beavatkozás hatására létrejött tájelemek látványa zavarólag hat közvetlen, vagy tágabb környezetükre.
Gyárkémények, hírközlési tornyok, magasházak, víztornyok, bányák hatása távolabbról is érzékelhető,
míg a közművezetékek, és nagyméretű földművek döntően közvetlen környezetükben zavaróak.
Mosonmagyaróvár esetén számos, nagy jelentőségű vizuális terhelést találunk. Ide sorolhatók:
 A már nem működő-, vagy még működő ipari létesítmények, gyárak épületei (pl: lengyár,
lőporgyár,
 Jelentős térszerkezeti és látványelem a villamosenergia átviteli hálózat távvezeték hálózata.
 A Mosonmagyaróvári szélerőmű-parkban 12 szélerőmű működik a város északi és nyugati
határában.
 A tájsebek: bányák, hulladék lerakok, illegális hulladék lerakások.
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1.17.8 Árvízvédelem
A Mosoni-Duna-ág a Dunából Dunacsúnynál kiágazik és Véneknél tér vissza a főághoz. A kitorkollásnál
az erőművi építkezésnél műtárgy épült, így a vízhozamát szabályozni lehet. A Mosoni-Duna és a Lajta
folyók vízgyűjtő területén elhelyezkedő városban a Mosoni-Duna partján a szabályozott vízmennyiség
átvezetéséhez nincs szükség árvízvédelmi töltés építésére.
A 2380 km2 domboldali vízgyűjtővel rendelkező Lajta 120 m3/sec vízhozam szállítására van kialakítva.
A Lajta két oldalán halad, egymással közel párhuzamosan a Lajta bal és jobb oldali csatornája. A három
Lajta a város központi belterülete felett egyesül. A Lajtán és a Lajta balparti csatornán, I. rendű
árvízvédelmi töltés épült. Az egyesülés után, a Lajta folyó a központi belterületen árvízvédelmi töltések,
majd természetes magas partok között folyik a Mosoni-Dunába torkollásáig.
A Lajta és a Lajta balparti csatorna közötti, 2,3 km2 korlátozott hasznosítású terület árvízvédelmi
szükségtározóként funkciónál, magas árhullámok idején elöntésre kerül.
Az utóbbi években megváltoztak az időjárási viszonyok. Tartós árhullámok, jeges árvizek érkeztek a
Lajtákon. 2000. évben szakmai hozzáértéssel és jó szervezéssel tudták csak a települést a jeges árvíz
károkozásaitól megvédeni.
•

•

•

A fejlesztési tervek szerint, azért, hogy a várost a jeges és a nagy árvizektől mentesíteni lehessen a
központi belterülettől északra a Lajta, a Lajta balparti csatorna és a Mosoni-Duna között összekötés
létesül, a régi holtágat is bekapcsolva a vízelvezető rendszerbe. Ahol a Lajta balparti csatorna és a
kiszáradt holtág egymást legjobban megközelíti, azon a helyen, a földút északi oldalán épül meg a
két Lajtát és a holtágat összekötő, kettős funkciójú levezető csatorna.
Az ökológiai folyosó szerepe a vízjárási viszonyoktól függően árapasztás és vízpótlás. A kisvizű
medrekben szabályozottan állandó vízfelület létesül. A városrendezési tervekhez illeszkedik a
kizárólag vízgazdálkodási és árvízvédelmi célból létrehozott, ökológiai kapcsolat a folyók
összekötése a holtág újra hasznosításával.
Árvizek idején a szükségtározó területe átalakul hullámtérré, a Lajta baloldali és a Lajta balparti
csatorna jobb oldali töltésének a szerepe csökken, nyári gáttá minősülnek át.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbé válásával problémát
jelent a megfelelő felszíni vízelvezetés. A város felszíni vízelvezetésére a rendezettség jellemző a
vízfolyások tekintetében. A mesterséges csapadékvíz-elvezetés a kertvárosi részeken részben hiányzik
a településen, így a mélyfekvésű területeken jellemzőek lehetnek az elöntések. A meglévő vízelvezető
árkok folyamatos karbantartása továbbra is feladat. Problémát jelent, hogy sok az illegális csapadékvíz
rákötés a szennyvízcsatornára.
A csapadékvíz okozta terhelések csökkentésére megalapozott intézkedési terv létrehozása szükséges.

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A település és a térség fejlesztése, illetve fejlődése, építése, működése és fenntartása jelentős
környezeti problémák forrása lehet. E problémák adódhatnak a települési és területi funkciók
kialakításából, a létesítmények okozta alapvető környezeti változásokból, illetve számos esetben a
település létesítményei maguk is környezetterhelő forrásokká válhatnak. A települési környezetben
leggyakrabban előforduló főbb környezeti problémák származhatnak az építési tevékenységből, a
beépítési módból, a településfenntartással és -üzemeléssel együtt járó terhelésekből,
szennyezésekből.
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A fennálló környezeti konfliktusok:












felszín alatti vizeket veszélyezteti a vegyszereket, és műtrágyákat alkalmazó mezőgazdasági
tevékenység és a nem rendezett szennyvízbefogadók;
az utak menti zajterhelés;
a városon belüli levegőszennyezés;
tehermentesítő utak megépítésnek elmaradása;
hulladékgazdálkodással kapcsolatos problémák (illegális lerakás, szelektív hulladékgyűjtés
erősítése);
kommunális szennyvíziszap hasznosítása;
ipari szennyvizek minősége;
kavicsbánya tavak tájsebei, meredek partfalak, környezetrendezés hiánya;
élő vízfolyások körüli pufferterületen növényzet telepítése;
iparterületek és a mezőgazdasági területeken védőfásítás hiánya;
a lakossági szemléletformálás hatékonysága
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1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST,
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)

BEÉPÍTÉST BEFOLYÁSOLÓ VAGY

1.18.1 Építésföldtani korlátok
Mosonmagyaróvár és környezet földrengés szempontjából nem tartozik a veszélyeztetett területek
közé, számolni kell vele, de nem jellemző veszélyforrás.

1.18-1. ábra: Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége (Forrás: http://mkweb.unipannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/images/001.png)

.
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1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek
A megye 6 árvízi öblözete közül a Lajta menti egy része esik Mosonmagyaróvár közigazgatási
területére. Az árvízvédelmi töltéseket az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezeli és tartja karban.
1.18.2.2 Belvízveszélyes területek
Az egész kistáj tökéletes síkság. A lefolyási lehetőségeket tovább rontja az a tény, hogy a Győrimedence a Nyugat-Dunántúl legmélyebben fekvő része. A folyóvízi feltöltés során kialakult
mikrodomborzat csak fokozza annak lehetőségét, hogy akár a csapadékvíz, akár a felszínközeli talajvíz
lefolyási lehetőség hiányában hosszabb időn át összefüggő nagyobb területeken megmaradjon, és
létrejöjjön a belvízi elöntés.

1.18-2. ábra: Magyarország belvíz által veszélyeztetett területei
Forrás: http://img.index.hu/cikkepek/0603/bulvar//belviz20060301.jpg

1.18.2.3 Árvíz és belvízvédelem
Az árvíz elleni védekezés sokrétű feladat: nemcsak a közvetlen vízkárelhárítást jelenti, hanem a
védművek folyamatos fenntartását és fejlesztését, továbbá a megfelelő vízkormányzást is jelenti. Az
árvízvédekezés a főművek mentén állami feladat.
Az ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a legveszélyeztetettebb településrész
határozza meg „A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” szóló
18/2003. (II. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint nyilvántartott települések között
Mosonmagyaróvár a közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik.
A Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve szerint Mosonmagyaróvár érinti az elsőrendű
árvízvédelmi fővonal a Lajta két partján húzódik, míg a másodrendű árvízvédelmi fővonal vasútvonallal
párhuzamosan fut.
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A térségi belvízcsatornák a közigazgatási terület déli csücskében húzódnak.
Tározó területek a Lajta mentén találhatóak.

1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG-LELŐHELYEK
A bányaterületek a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag elő-feldolgozás céljára szolgáló
területek.
A Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervén a város az ásványi nyersanyag gazdálkodási
terület övezetével érintett.
A város bányaterületein található bányák: Kavicsbánya Kft. által üzemeltetett: Mosonmagyaróvár IV.
nevű kavicsbánya, ahol külfejtéssel bányásznak. Nyilvántarott bánya a Moson-kavics bányatelek, de
ott évek óta nincs kitermelés (sem rekultiváció).

1.20 VÁROSI KLÍMA
Mosonmagyaróvár Környezetvédelmi Programmal, Hulladékgazdálkodási Tervvel és Fenntartható
fejlődési stratégiával is rendelkezik. Ezek mind segítséget nyújtanak, hogy a város élhetőbbé és
környezetbarátabbá válhasson. Jelentős a helyi programok civil támogatottsága. Civil
környezetvédelmi programok az „Európai Mobilitási Hét” rendezvény sorozat, „Európai Autómentes
Nap, Gurul a város és park takarítást is szerveznek. További környezeti szemléletformáláshoz
kapcsolódó állandó programok és akciók:
• Szemétszedési akciók: Wittman parki áprilisban, „Te szedd” országos akcióhoz kapcsolódó
májusban az egész városban, szeptemberben „Folyónap”-i szemétgyűjtés a vizek mentén (civil
szervezetek közreműködnek).
• „Legszebb konyhakertek” országos mozgalomban, versenyben való részvétel, városi verseny
• „Apró kezek, csoda kertek” c. kertépítő verseny gyerekeknek a Magyar utcán
• Föld napi faültetés áprilisban(általában cégek támogatásával)
• Európai Mobilitási Hét megszervezése, kapcsolódva az országos ill. európai programhoz
minden év szeptember 16-22-ig, Európai Autómentes Nap megszervezése is. (civil szervezetek
közreműködése)
• „Gurul a város” : kerékpáros közlekedés népszerűsítése 4 alkalommal a nyári időszakban.
A városi széndioxid-kibocsátás minimalizálását (amely a klímaváltozás fő okozója) számos energetikai
korszerűsítési projekt segítette (pl.: panel szigetelési program). A megújuló energiaforrásra épülő
szélkerék-erőmű a város energiaellátást segíti.
Több éve, szakaszosan végzik a Wittman park megújítását. Pályázati forrásból a Lajta és a Malom-ági
Lajta rehabilitációja is megkezdődött.
Mindezek a szemléletformáló akciók, programok és zöldfelületi rehabilitációs kezdeményezések a
várost teszik élhetőbbé és a helyi lakosság szemléletformálását szolgálják.

MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

146

2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
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2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE
2.1.1 Településhálózat
Mosonmagyaróvár a Bécset és Pozsonyt Győrrel összekötő közlekedési folyosó mentén, nem messze
a határtól fekszik. Ennek köszönhetően határon átnyúló kapcsolatai jelentősek, mindhárom nagyváros
vonzása erőteljesen érződik a városban és környékén. Az OFTK-ban ennek megfelelően gazdaságitechnológiai magterületként jelenik meg.
A város a nagyvárosok vonzásának ellenére jelentős megyén belüli vonzáskörzettel bír, részben régi
megyeszékhely státuszának is köszönhetően. A vonzáskörzetébe 26 település tartozik, amelyeket négy
régióba lehet osztani:





Szigetköz: az térség északi, Mosonmagyaróvárhoz közel eső részén erős a város vonzása. 9
település tartozik ide, közte a város agglomerációjának tekinthető Halászi és Máriakálnok.
Lajtazug: az M1 és 150. sz. főút által határolt háromszög, 5 településének határon átnyúló
kapcsolatai igen erősek.
Hanság: Jánossomorja, mint alközpont és három közeli település alkotja, Mosonmagyaróvár
hatása kissé gyengébb.
Déli területek: 4 szigetközi és 4 túlparti település alkotta sáv, ahol már Győr hatása is erősen
érezhető.

Mosonmagyaróvár a Hanság, a Lajtazug és a Szigetköz határán fekszik, és mindhárom terület
közlekedési útvonalai a város területén futnak össze. A fekvésnek, a magas lélekszámnak, történelmi
hagyományainak és egyéb szerepköreinek köszönhetően a város nem tekinthető pusztán
járásközpontnak, igaz, megyei funkciói igen hiányosak.

2.1.2 Társadalom
A 32000 lakosú Mosonmagyaróvár azon kevés magyar települések egyike ahol növekszik a népesség.
A gyarapodás azonban kizárólag a bevándorlásnak köszönhető. A fejlett gazdasági viszonyok és a jó
foglalkoztatási helyzet adta lehetőségek miatt az odavándorlás mértéke évről évre meghaladja az
elvándorlásét. A városba érkezők főként aktív korúak (munkavállalók), akiknek köszönhetően a
gazdaságilag aktív népesség aránya jelentősen növekedett az elmúlt években. A kedvező demográfiai
képet némiképp árnyalja, hogy Mosonmagyaróvár lakossága folyamatosan öregszik. 2013-ban az idős
népesség aránya több, mint másfélszerese volt a fiatalokénak, ami azonban még így is kedvezőbb, mint
az országos érték.
A prosperáló gazdasági környezetnek köszönhetően Mosonmagyaróvár igen kedvező foglalkoztatási
helyzetben van. A megfelelő korú lakosság csaknem kétharmadának van állása, míg a munkanélküliség
jóval alacsonyabb, mint az országos átlag. A város iskolai végzettségi mutatói átlagosnak mondhatók.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya megegyezik az országos értékkel (17,3 %). Elsősorban a
rendelkezésre álló munkalehetőségek jellegének köszönhetően kifejezetten magasnak mondható az
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya.
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Szintén a kedvező foglalkoztatási viszonyoknak köszönhető, hogy a település jövedelmi viszonyai
országos átlag felettiek. A befizetett személyi jövedelemadó, valamint a nettó jövedelem egy lakosra
jutó értékei meghaladják az országos átlagot.
A lakosság életminőségének egyik fontos mércéje a lakásállomány. Kijelenthető, hogy
Mosonmagyaróváron a lakásállomány bővülése lépést tart, sőt meg is haladja a lakosság
növekedésének ütemét. Hasonlóan kedvező a helyzet a minőségi mutatók terén is. Az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya 2001 óta a harmadára (3,3 %-ra) csökkent és továbbra is az országos
értéknél jóval kedvezőbb képet mutat. A lakásállomány minőségi fejlődésének köszönhetően a lakások
majdnem 100 %-a be van kötve a közüzemi csatornahálózatba, vagyis a közműolló szinte teljesen
bezárult.
A társadalmi – demográfiai változásokra a település humán infrastruktúra hálózata igyekszik gyorsan
és hatékonyan reagálni. Ugyan a bölcsődei és az óvodai férőhelyek száma is növekedett az utóbbi
években, a város intézményei továbbra is kapacitáshiánnyal küzdenek. Mosonmagyaróváron jelenleg
hét alapfokú oktatási intézmény működik. A város alapfokú oktatásban betöltött központi szerepét az
általános iskolákba más településről bejárók stabil aránya (13-15 %) is mutatja. A középfokú oktatást
öt intézmény biztosítja. Szintén Mosonmagyaróvár szerepét jelzi, hogy a középfokú oktatásban részt
vevők száma jóval magasabb, mint a város megfelelő korú népessége. Az utóbbi évek tendenciája, hogy
a gimnáziumi diákok száma csökken, míg a szakközépiskolát választóké stagnál. Mosonmagyaróváron
felsőfokú képzés is folyik. A mezőgazdasági és élelmiszertudományi tanulmányok után érdeklődők
számára immáron alap és mesterképzések is rendelkezésre állnak a Nyugat-magyarországi Egyetem
kihelyezett intézményének köszönhetően.
A település egészségügyi ellátása kedvező. A városi kórház térségi funkciót tölt be. Mindenképpen
említést érdemel a város egészségturizmusa. Számos fogászat, az utóbbi évektől pedig plasztikai és
lézersebészeti szolgáltatások várják az elsősorban német és osztrák betegeket. Mosonmagyaróvár
szociális ellátását a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgáltató Központ biztosítja nem csupán városi, hanem térségi szinten is. A
szolgáltatások többsége szinte teljes kapacitás-kihasználtsággal üzemel, így jövőbeni férőhelybővítésükről hosszabb távon gondoskodni kell. A segélyezettek esetszáma alapvetően csökkenő
tendenciájú.
Mosonmagyaróvár kulturális életét a Flesch Károly Nonprofit Kft. szervezi, de a nemzetiségi
önkormányzatok is tevékeny részt vállalnak a települési programok szervezésében. A városban a civil
aktivitás is jelentős. A sportéletért számos szakosztály felelős. Az oktatási intézményekben a sportolás
biztosított, ám az infrastruktúra területén minőségi előrelépés szükséges.

2.1.3 Gazdaság
A kiváló közlekedésföldrajzi helyzetű Mosonmagyaróvár nagyon jó gazdasági adottságokkal
rendelkezik. A megfelelő közúti és vasúti elérhetőség vonzóvá teszi a várost a gazdaság szereplői
számára. Mosonmagyaróvár gazdasága ennek megfelelően országos viszonylatban is versenyképes.
Szerepét és erejét jelzi, hogy a város munkalehetőségei a helyi lakosságon kívül számos ingázót is
vonzanak.
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A gazdaság súlyát hagyományosan a kis- és középvállalkozások adják, melyek aránya
Mosonmagyaróváron az országos átlagnál magasabb.
A mezőgazdaság súlya csekély, szemben a járás többi településével. Az agrárszektor kapcsolódó ipari
tevékenységei viszont komoly hangsúllyal vannak jelen a város gazdasági életében. A tejfeldolgozással
foglalkozó Óvártej Zrt. országos jelentőségű.
A település gazdaságának hagyományos ága az ipar. A vállalkozások döntő többsége a műanyag- és
fémfeldolgozó iparban érintett. A nagyobb foglalkoztatottak közül említést érdelem a tűzálló termékek
gyártásával foglalkozó Motim Kft, a fémalkatrészek gyártásában érdekelt Kühne Zrt, vagy az autóipari
beszállító SMR Automotive.
Mind a mezőgazdaság, mind az ipar bizonyos ágazatai számára kiváló potenciált jelent a városban
működő Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, melynek
köszönhetően rendelkezésre áll a magasan kvalifikált munkaerő. A 2007-2013-as uniós programozási
időszakban a vállalkozások jellemzően létszámbővítő pályázatokat nyújtottak be, ám a felsőoktatás
adta szellemi és technológiai háttér alapot adhatna a kutatás-fejlesztés fellendítéséhez, a szektor
gazdasági súlyának növekedéséhez.
A gazdasági lehetőségek kapcsán említést érdelem a MoWinPark, mely tulajdonképpen a város új ipari
parkjaként funkcionál. A MoWinParkon kívül már az előző IVS is külön városrészként kezelte az Ipari
Park I és II. ütemét, ám mindezidáig az Ipari Park I-ben lezajlott csekély fejlesztésen kívül nem történt
komoly előrelépés. A befektetők egyelőre elmaradnak.
Míg a város vonzó befektetői cél az ipari érdekeltségű vállalkozások számára, addig a település
idegenforgalma sok kiaknázatlan potenciált rejt magában. Mosonmagyaróváron a turizmus vendéglátás jellemzésére inkább a mennyiségi, semmint a minőségi kifejezés találó. A városban nincs
ötcsillagos szálloda. A vendégéjszakák száma a 2000-es évek közepén tapasztalható visszaesés óta
lassan növekszik, ám ma is alig haladja meg az ezredforduló értékét. Mindez azért érdekes, mert
Mosonmagyaróvár a Szigetköz kapuja, ezáltal az egyedülálló természeti adottságú terület kisebb
„centrumaként” is működhetne. Fontos volna tehát az idegenforgalmi szektor erősítése, hiszen ehhez
minden külső feltétel adott.
A szolgáltatások között külön említést érdemel az egészségturizmus, mely elsősorban osztrák és német
betegek kiszolgálására specializálódott. A város számára ez mindenképpen előny, ám a megdrágult
szolgáltatás a helyiek számára nehezen megfizethető. Mindenesetre a dinamikusan növekvő ágazat az
alapját képezheti egy olyan idegenforgalmi koncepció kidolgozásának, melynek célja lehetne, hogy a
településre érkezők több időt töltsenek a városban. Ehhez mindenképpen szükséges a már korábban
említett minőségi szálláshelyek számának növekedése.
Mosonmagyaróvár egyik legnagyobb előnye egyben az egyik legnagyobb hátránya is, melyet a
település jövőbeni gazdasági fejlesztésénél mindenképpen figyelembe kell venni. A város a Bécs –
Pozsony – Győr háromszögben található. E pozíció látszólag roppantul előnyös, azonban a település e
három város árnyékában fekszik. Méreténél fogva a versenyt nehezen tudja felvenni az említett három
településsel. Ezenkívül a felsorolt városok vonzáskörzetének metszéspontja Mosonmagyaróvár, így –
bár a város önálló vonzáskörzettel bír – a járás települései más központok felé is vonzódnak,
csökkentve így a város szerepét. Mosonmagyaróvár számára e három centrum monitorozása, a velük
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való szoros együttműködés a legfontosabb. Szerepét a hiányzó szolgáltatások ellátásában, egyéb
kiszolgáló kapacitások biztosításában, valamint táji, természeti értékeinek megőrzésében és
kiaknázásában érdemes elsősorban keresni.

2.1.4 Táji és természeti adottságok, zöldfelületek, környezetvédelem
Mosonmagyaróvár táji-, természeti szempontból a Szigetköz kapuja. A Mosoni-Duna és környezete
gazdag élővilágával, a galériaerdőkkel és a kanyargó folyómederrel olyan táji karakterrel rendelkezik,
amelyek páratlan értéket képviselnek. A várost átszelő vízfolyások – a Lajta, a Malom-ági Lajta és a
Mosoni-Duna – kiváló adottságok mind település arculati, mind zöldfelületi mind klimatikus
szempontból. Azonban ezek az elemek jelenleg csak potenciálok, amely sem zöldfelületi funkció, sem
környezetvédelmi szempontból nem megfelelő. A korábbi stratégiák, koncepciók által megfogalmazott
városfejlesztések ebbe az irányba haladnak, azonban a jelenlegi tendenciák inkább városi közterek
felújítását eredményezték, mintsem a zöldfelületek – Wittmann park, Rudolf-liget - rehabilitációját és
állapotuk javítását.
A felújított városi terek jelentős részénél magas a burkolatok aránya és alacsony a zöldfelületi
ellátottságuk. A zöldfelületek állapota befolyásolja a település arculatát, turisztikai vonzerejét, a
lakosság közérzetét, a klimatikus jellemzőket. Mosonmagyaróvár kertvárosias és kertes mezőgazdasági
területei a zöldfelületben leggazdagabb településrészek. Szintén magas a zöldfelületek aránya a
nagyvárosias – panelházas beépítésű területeken. Kiváló adottság a Wittman park, a Mosoni-Duna
menti erdők, a szabadidő eltöltésére alkalmas területek és a vízfolyások. Az iparterületek
környezetében, és azokat a lakóterülettől elválasztó pufferterületeken azonban hiányoznak a védő
fásítások, többszintes növénytelepítések, csakúgy, mint az utak mentén is. Folyamatos a településen
belül és az utak menti fásítás. A Wittmann park megújítási munkáit évente szakaszosan elvégzik. Az
utóbbi néhány évben megkezdték a közparkok, terek, kertek felújítását, esztétikailag és városképileg
is új arculatot kaptak.
A felszíni vizek jelentős szerepe mellett kiemelkedő adottság a település felszín alatti vízkincse: az
ívóvíz bázisa – amely egyrészt fantasztikus adottság – a város jövőjének meghatározó tényezője,
másrészt környezetvédelmileg komoly védelmet igényel, a jövőbeni fejlesztéseknél nem hagyható
figyelmen kívül. Ez az adottság összefügg azzal, hogy a talaj nem rendelkezik vízzáró réteggel, amely a
talajból érkező szennyeződésekre fokozottan érzékennyé teszi a területet. Ez a környezetvédelmi
érzékenység, valójában valamennyi területhasználatra (iparterület, lakóterület, utak, mezőgazdasági)
hatással kell, hogy legyen. A fenti adottságok miatt fokozott fontosságú a szennyvízkezelés magas
színvonalú működése, amely mára megoldódott. Rendszeresen foglalkoznak az illegális
hulladéklerakások megfékezésével és felszámolásával. Kedvező, hogy a települési kommunális
hulladékokat már a megfelelően biztonságos Jánossomorjai hulladéklerakóba szállítják.
Míg a település keleti fele magas tájpotenciállal és természeti értékkel bír, addig a nyugati- és déli
részeken a nagytáblás szántóföldi művelés folyik. A nagyüzemi mezőgazdaság műtrágya és vegyszer
használata (gyomirtók, rovarölők) rontja a talajtermékenységet ezeken a kiváló termőhelyi adottságú
területeken és a beszivárgás révén veszélyezteti a felszín alatti vizek minőségét. Kedvezőek a
mezővédő erdősávok, azonban a déli-, délkeleti részeken hiányosak. Északon ezek az erdősávok
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kapcsolják össze a Mosoni-Duna és a Lajta menti erdőket, melyek ökológiai szempontból is értékesek.
Az állattartó telepek körül többnyire hiányoznak a védőerdők és környezetterhelésük is jelentős.
Jelentős probléma, hogy a folyó menti területeken a szántóként művelt területek határa egészen közel
esik a Mosoni-Dunát kísérő galériaerdőkre, a Halászi-úttól délre lévő tóra. A település rendezési
tervében szereplő korlátozott mezőgazdasági területek a tájvédelmi körzettel szomszédos területeken
egyelőre csak tervezett hasznosítást jelentenek, pedig korlátozni szükséges a mezőgazdasági művelés
módját a vízfelületek közelében. Ezeken a helyeken javasolt a gyepművelés, vagy legalábbis a
vegyszerek és a műtrágya használatának mellőzése.
Mosonmagyaróvár ipari részei jellemzően a város nyugati felén húzódnak, területük – főként az
autópálya mentén - továbbra is nő a mezőgazdasági területek rovására. Ezek egyrészt
környezetszennyező források, másrészt már szennyezett területek. Nagyarányú a felhagyott
iparterületek aránya, ezek barnamezős újrahasznosítása fejlesztési potenciált hordoz.
Az általános mezőgazdasági területekéhez hasonlóan a kertes mezőgazdasági területek mennyisége és
művelése is csökkenőben van.
A település regionális gazdasági szerepéből adódó magas teher és gépkocsiforgalommal függ össze a
jelentős levegőszennyezés, melyet a belvárost elkerülő út megépítésével lehetne csökkenteni. Az
iparosított technológiával épített lakóépületek (panelek) energia-megtakarítást és széndioxidkibocsátást csökkentő felújítási, korszerűsítési munkái évek óta folynak.
A településen magas a vizuális konfliktusforrások aránya (szélerőmű, felhagyott iparterületek,
bányatavak, tájsebei).
A település természeti adottságainak köszönheti a működő szélparkját.
Mosonmagyaróvár természeti-, táji, földrajzi adottságai kiválóak. A város fejlődése és fejlesztése során
egyensúlyt kell teremteni a gazdasági fejlesztések és a táji-, természeti értékek megőrzése között.

2.1.5 Épített környezet
Mosonmagyaróvár térszerkezeti helyzete magyarországi és a kelet európai viszonylatban is nagyon jó.
A város a kelet-nyugati és az észak-déli európai útvonalak csomópontja mellett található.
A város a térszerkezeti pozíciójához képest kisváros, mely a terület morfológiai és vízrajzi adottságaival
magyarázható. A település növekedését kelet felé a Mosoni-Duna, délnyugati irányba a közlekedési
vonalak korlátozzák.
A város történelmi fejlődésének „lenyomata” a mai városszerkezetből is leolvasható. Az északon a vár
mellett kiépült Magyaróvár polgári város és a délen lévő falusiasabb Moson két különböző karakterű
beépítése területileg is elkülönül egymástól. Közöttük a szocialista időkben felépült „új városközpont”
(4-10 emeletes panelépületek illetve családiházas területek) köti össze a településrészeket.
Az eddig készült településrendezési tervek fejlesztési és rendezési javaslatai alapelvként fogadták el,
hogy a különböző karakterű és korú beépítések arculata megmaradjon, így a területeken az építések
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rendjét meghatározó szabályozási előírások is ezt az elvet követik. A két történelmi városmag
megőrzését a fejlesztési tervek is támogatják.
A város épített és táji értékekben gazdag. A természetes vizes élőhelyek, erdők, városi kertek mellett
a szép vonalú utak és a jó arányú beépítések kellemes lakó és pihenő környezetet biztosítanak. A
városfejlesztés egyik nagy kérdése, hogy a mai fejlesztési elvárásokat össze kell egyeztetni a meglévő
épített értékek megőrzésével, s mindkét elvárás teljesülése mellett kell a város jövőjét elképzelni.

2.1.6 Közlekedés
A mosonmagyaróvári járás közlekedés-földrajzi helyzete kimagasló. A Bécs – Pozsony – Győr
háromszög által határolt területen helyezkedik el. Az európai és az országos közúthálózat elemei is
megtalálhatók a térségben. Ilyen az M1 autópálya, az M15 autóút, az 1; 150. és 86. számú főutak. A
terület vasúti ellátottság szempontjából is nagyon jó helyzetben van. Az M1 autópályával
párhuzamosan halad a MÁV 1. sz. vasúti fővonala, amely közvetlen kapcsolatot biztosít Győr és
Budapest, valamint Nyugat-Európa irányába. Ezen kívül a járás nyugati szélén észak-déli irányban halad
a GYSEV 16. sz. Hegyeshalom – Szombathely vonala is. A magasabb szintű regionális központok (Győr,
Budapest) rövid idő alatt elérhetők autóval és vonattal. Győr távolsági autóbusszal is megközelíthető
egy órán belül, a fővárosba viszont ilyen módon csak átszállással, több mint négy óra alatt lehet eljutni.
A járás kiváló kapcsolattal rendelkezik Bécs és Pozsony irányába is, ahol nemzetközi repülőterek is
találhatók. Pozsony esetében ez csak egyéni utazási mód esetén igaz, hiányoznak a közvetlen vonatok
és autóbusz járatok.
A járást északnyugat-délkeleti irányban metszik a gyorsforgalmi- és a főutak. Az ezektől északra fekvő
Szigetközt viszonylag sűrű összekötő úthálózat tárja fel. A délre eső terület úthálózata ritkább, a járásba
eső települések száma is kevesebb. A terület szervező útja a 86. sz. főút, amely Csornán át Szombathely
felé biztosít kapcsolatot. A közutak állapota mindennél súlyosabb problémát jelent. Összességében a
járás összekötő úthálózata teljes felújításra szorul. A járás településeiből Mosonmagyaróvár viszonylag
elfogadható időn belül elérhető autóbusszal, ami annak is köszönhető, hogy a járásszékhely a járás
közepén helyezkedik el és az úthálózat szerkezete is kedvező. Ennek ellenére a helyközi buszokon az
utasok száma az elmúlt években jelentősen csökkent. Ezzel szemben a személyautót használók száma
nőtt. A vasúttal érintett települések közül a fővonal mellett fekvők esetében gyors és könnyű az eljutás,
a szombathelyi vonal melletti településekről csak átszállással érhető el a járásközpont. A járáson belüli
kerékpáros közlekedés változó képet mutat. Itt halad keresztül az Eurovelo Rajka – Budapest szakasza,
amely a 150. sz. főút mellett éri el Mosonmagyaróvárt, majd a 1401. j. összekötő út mentén halad
tovább Halászi irányába. Az 1. sz. főút mellett is önálló kerékpárút köti össze a járási székhelyet
Hegyeshalommal. A megépült kerékpárutak jó minőségűek, a hálózat folyamatosan fejlődik, azonban
még közel sem teljes. A meglévő szakaszok között helyenként hiányos az összeköttetés. Hegyeshalom,
Rajka, valamint Jánossomorja felől egyaránt biztosítani kell a folytonosságot, ezek kapcsolódását a
szigetközi (Győr) kerékpárúthoz.
A térség kimagasló idegenforgalmi potenciálját jelenti a Mosoni-Duna és a Duna ágrendszere. A
Mosonmagyaróváron átfolyó Lajta közvetlen vízi összeköttetésben áll a Mosoni-Dunával. A Duna, mint
nemzetközi vízi út idegenforgalmi szempontból kihasználatlannak mondható. A járás belső vízi
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turizmusa (kajak-kenu forgalom) számára a kikötők, pihenőhelyek, kempingek, szálláshelyek,
vendéglátás, kitáblázás rendszere az utóbbi 10 évben jelentős fejlődésen ment keresztül.
Mosonmagyaróvár úthálózatának vázát az országos közutak képezik. Egymással a város belsejében
találkoznak, ami egyben azt is jelenti, hogy a környék és a nagyobb térség útjai között bonyolódó
forgalom áthalad a városon. Ez a város úthálózati fejlesztésének a legfontosabb megoldandó feladata.
Ezen felül egy új autópálya csomópont kiépítése is tervben van. A városnak két központi része van,
melyek közé beékelődik egy sűrű beépítésű lakóterület. Ezeket az 1. sz. főút belterületi szakasza köti
össze egymással, amely jelenleg igen nagy forgalmat bonyolít. A tehermentesítő megépülése esetén a
lakóterületi szakasz humanizálhatóvá válik, valamint az Óvár belváros városrészben lévő gyalogos
területek is összefüggővé alakíthatók lesznek. Problémát jelent a Lajta elvágó hatása, amely mindössze
két helyen átjárható. Parkolási problémák merülnek fel a belvárosok területén, valamint a
városközpontban. A nagyszámú Győrbe és Ausztriába ingázó lakosság okán jelentős P+R parkolási
többletigény jelentkezik a vasútállomás környezetében.
A település beépített területei jól elérhetők a helyi buszhálózat megállóiból. Az autóbusz állomás Tesco
áruház mellé történő telepítésével sokat romlottak a vasút és autóbusz közötti átszállási kapcsolatok.

2.1.7 Közművek
Mosonmagyaróvár közműellátása az elmúlt hét évben sok tekintettben konszolidálódott,
megoldódott. Az utóbbi évtizedben a legnagyobb előrelépés a szennyvízcsatornázás és a gázellátás
területén valósult meg. A vezetékes vízzel és elektromos energiával való ellátottság teljes körű,
majdnem ugyanez mondható el a szennyvízcsatornázásról. Míg az ezredfordulón a lakások kétharmada
kapcsolódott csak a csatornahálózatra, mára ez az arány 98 % fölé emelkedett, azaz a közműolló
bezárult. Kedvező, hogy a szennyvíztisztítás ugyancsak teljes körűnek tekinthető.
A mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep intenzifikálásnak megvalósítása 2014. október 30-án
befejeződött. A projekt keretében teljes felújításra került a szennyvíztisztító telep, és megvalósult 850
m főgyűjtő csatorna rekonstrukció. A telep rekonstrukció két fő részből állt: a szennyvíztisztítás
korszerűsítése és egy új szennyvíziszap kezelő rendszer kiépítése, melynek eredményeként
mezőgazdaságilag már hasznosítható szennyvíziszap kerül kibocsátásra. Ezzel a tisztítás költségei
csökkennek, hiszen nem kell a veszélyes hulladékként kezelt szennyvíziszap elhelyezése után lerakási
díjat fizetni. A telep képes fogadni a szippantással gyűjtött szennyvizeket is. A projekt befejezését
követően technológiailag egy nagyon korszerű, alacsony üzemeltetési költségű tisztító rendszere lett
Halászi, Levél, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár és Mosonudvar településeknek.
A vezetékes gázzal ellátott lakások aránya az utóbbi évtizedben egyharmadról 50 % fölé emelkedett (a
város nagyjából egyharmada távhővel fűtött). A közműellátást tehát biztosítva van, a meglevő
rendszerek a fogyasztói igények kiszolgálását biztosítani tudják, forrásoldalról sincs kapacitáshiány. A
vezetékes vízellátás és a vezetékes hírközlés területén - mint országos viszonylatban
Mosonmagyaróváron is - fogyasztói igény csökkenés tapasztalható a magas vízdíjak és a
mobiltelefonok gyors elterjedése óta. Az ezredfordulón még 92 %-os vezetékes távbeszélő fővonal
ellátás csökkent, csakúgy, mint a vízfogyasztás, amelynek egy háztartásra jutó fajlagos értékének
mérséklődése már 1990 óta megfigyelhető. Ugyanakkor tapasztalható a vezetékes energiaigények
növekedése.
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
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3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS
3.1.1 A folyamatok értékelése
Az IVS-ben meghatározott városi célok elérésének vizsgálata
Az IVS-ben a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott középtávú céljait alkalmazták. Ezek a
célok, illetve a megvalósítási projektjeik sok esetben nem valósultak meg, az akcióterületek
többségében alig történt előrelépés az IVS készítésének időpontjához képest. Ugyanakkor számos
beruházás megvalósult a vizsgált időszakban, közte számos olyan, amit a stratégia nem tartalmazott,
de a pályázati források ezekre voltak elérhetők.
Az IVS-ben négy stratégiai programba gyűjtötték a tematikus célokat, ezek teljesülésének értékelése
az alábbiakban olvasható.
3.1.1.1

Mosonmagyaróvár nemzetközi versenyképesség fokozása stratégiai program

1.1. A kistérségi szerepkör megerősítése, a térségi érdek-összehangolás, szervezettség és marketing
javítása
Nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a város kistérségi szerepköre megerősödött, a legtöbb területen
inkább stagnálás, vagy éppen visszaesés mutatkozik. A megcélzott területek közül egyedül a gazdaság
az, ahol a város szerepköre erősödött az elmúlt időben, a működőtőke-beáramlásnak köszönhetően
20 %-kal több foglalkoztatott jár be a környékről, mint a 10 évvel ezelőtt. Ugyanakkor az önkormányzati
feladatok egy részének (pl. közoktatás) állami kézbe vonása a város térségszervező erejét korlátozta.
A kistérségi szerepkör megerősítése részben külső hatások miatt is akadozik. A Bécs-Pozsony-Győr
háromszög középpontjában a város nehezen tartja meg a vonzerejét, erősödik a képzett munkaerő
elszívása, a megnövekedett tranzitforgalom, illetve a város bekerült a Pozsonyból kiköltözők célpontjai
közé, így az alvóvárosi jelleg is megjelent, ami eddig sosem volt tapasztalható.
A kistérségi összefogás érdemben nem javult az elmúlt években, igaz, nagy eredmény, hogy a kistérségi
társulás átszervezés után megmaradt és működteti a szociális intézményeket. A kitűzött célok nagy
részénél semmilyen előrelépés nem mutatkozik. Bár megalakult a Szigetközi TDM, még nem jött létre
közös, komplex turisztikai csomag. A befektető-marketing és munkaerőpolitika sem működik.
1.2. Az információáramlás elősegítése
A kitűzött célok (közintézmények mindenki számára elérhető, elektronikus információ-szolgáltatása)
jó része teljesült, összefüggésben a hazai informatikai és távközlési átalakulással. Egyedül az üzleti
alapon működtetett elektronikus információ-szolgáltatás nem valósult meg.
1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása
A középtávú cél közlekedési jellegű volt, a nyolc alcélból mindössze kettő volt, ahol sikerült eredményt
elérni és volt, ahol visszafejlődés tapasztalható.
Részleges sikernek mondható, hogy a kerékpárút-hálózat valóban fejlődött, önálló kerékpárút épült az
utóbbi években Máriakálnokig, illetve az országhatárig Hegyeshalom és Rajka irányában. A városon
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belüli kerékpárút hálózat fejlesztésre szorul, sok esetben nem megfelelő a minősége és lényeges
szakaszok hiányoznak.
Az újonnan beépült területek egy részének közösségi közlekedéssel való elérése csak részlegesen
valósult meg. A MoWinPark elérhető helyi járatokkal, ám az új lakóterületek közül sem Duna
lakóparkba, sem a Lajta-lakókertbe nem vezet buszvonal. Utóbbi közlekedési helyzetét javítja a
beruházással egy időben megépült Lajta híd.
A város közúti hálózata a népesség növekedésének, az ipari fejlesztéseknek és a még mindig jelentős
tranzitforgalomnak köszönhetően túlterhelt. Egyes csomópontok időszakosan bedugulnak, a
teherforgalom érinti a történeti belvárosokat, számos szakaszt élhetetlenné tesz. A tartós növekedési
tendencia elkerülhetetlenné teszi a hálózati beavatkozásokat, erre készültek is tanulmányok (főutak
átalakítása, körforgalmak kiépítése, a magyaróvári belváros tehermentesítése). Az IVS-ben szereplő
tételek megvalósítása még várat magára:




új hidak a Mosoni-Dunán és a Lajtán,
tehermentesítő út megépítése,
vasúti pályaudvar elérhetőségének javítása (busszal és személygépkocsival), környékének
rendezése.

A túlterhelt utak nagyrészt a Magyar Közút kezelésében vannak, amely azonban forráshiányban
szenved, a megfelelő karbantartásra is alig jut. További akadály, hogy a belső hálózati átalakítások
feltétele a tehermentesítő út (sok esetben az elkerülő gyűrű) megléte, ezért ennek megvalósítása
feltétlenül szükséges.
1.4. A városi vonzerő növelése
A két történelmi városmag közül csak Moson belváros rehabilitációja valósult meg, és mivel ez a projekt
prioritást élvezett, ennek megfelelően a legjelentősebb beruházások itt történtek. Pályázati
támogatással elkészült az Erzsébet tér, a piac (amely a határon túliakat is vonzza), a Fehér Ló közösségi
ház felújítása, valamint külön projektként a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont. A
piac melletti Iskola utcai tömböt a Movinnov Kft. már megszerezte, az 1,2 hektáros terület üres, az
öreg épületek elbontották, így potenciális kereskedelmi-szolgáltatási célú fejlesztési terület. A Szent
István király út mentén sok védett épület megújult, javarészt önkormányzati pályázati támogatással,
de a legtöbb leromlott állagú épület azonban még mindig itt található.
A magyaróvári belvárosban átfogó belvárosi rehabilitáció nem történt, de az épületállomány és a
zöldfelületek felújítása folyamatos. A terület vonzereje azonban nem nőtt jelentősen, a Magyar utca
élettel való megtöltésére vannak próbálkozások (adventi vásár, a Belvárosi Üzletkör szervezésében
programok, piac) némi sikerrel. Több tényező hátráltatja azonban a terület felértékelődését: a malom
épületegyüttes hasznosítása továbbra sem történt meg, a műemlék állapota egyre rosszabb; a
belvárosban vannak még burkolatlan utcák, a burkoltakon pedig sok az autó. A belvárosokban amúgy
is égető probléma a parkolóhiány, mely a beruházásoknak is gátja.
A városközponti lakótelep a lakóházak hőszigetelésének köszönhetően vizuálisan megújult, a
zöldfelületek felújítása is folyamatos, azonban a parkolóhelyek kapacitása itt is messze az igények alatt
alakul.
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3.1.1.2

A gazdaság fejlesztésének lehetséges irányai

2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar
A helyi iparfejlesztési célkitűzések sokkal jobb arányban teljesültek, mint a nemzetközi
versenyképesség elemei. Az ipari és logisztikai cégek betelepülése folyamatos, és az összetételük
megfelel a célnak: azaz nem szennyező iparágak telepedtek meg, közöttük nagy hozzáadott-értéket
termelő, főként járműipari vállalatok, amelyek fejlesztő tevékenységet is végeznek. Az egyetem
képzéseire alapozott mezőgazdasági (bio-)ipar egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és
a magyaróvári belvárosba tervezett minőségi, egyedi kézműipar fejlesztése és turistavonzó szerepe
sem valósult meg.
A fejlődést egyelőre nem akadályozza, de gátja lehet a közlekedési hálózat terheltsége és a
rendelkezésre álló területek állapota: a hagyományos, Moson déli iparterületek telítettek és a
MoWinPark is lassan beépül, a MILÜP fejlesztése viszont épp csak elindult. A MoWinPark az
önkormányzat által vezényelt barnamezős ipari terület átalakításának kiváló példája (amely a
célkitűzéseknek megfelelően inkubátorházat is tartalmaz), ezzel a városi barnamezők fejlesztésének
jelentős része megoldódott. Igaz, a lőporgyári terület revitalizációja még várat magára, ezt azonban az
épületek jellege (helyi védettség, leromlott állapot, nehéz kihasználhatóság) hátráltatja.
A kitűzött célok közül részsikereket értek el még a megújuló energiatermelésben: bár az állami
szabályozás miatt az itt kedvező hasznosíthatóságú szélenergiára nem települtek újabb erőművek, ám
önkormányzati beruházásban több közintézményt szereltek fel napelemekkel.
2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar
Annak ellenére, hogy a helyi fejlesztési dokumentumok jó része a gazdasági fejlődés egyik alapjaként
a turizmust jelölte meg, a fejlődés ezen téren elmarad a célkitűzésektől.
A gyógyfürdőt folyamatosan fejleszti a magántulajdonos, de ár-érték aránya miatt vendégköre
egyoldalú, a helyiek kevéssé használják. A fürdő területe beépített, ezért tovább nem fejleszthető; a
tervezett újabb fürdő viszont befektetők hiányában nem épült meg.
A FUTURA interaktív élményközpont 2012-ben elkészült, évi 40 ezer fős látogatottsága jó, de a
nyereséges működést nem biztosítja. A város másik lehetséges látványosságának, a várnak a felújítása
és legalább részbeni idegenforgalmi hasznosítása még várat magára.
A városi rendezvények, fesztiválok ismertté váltak, nagy tömegeket vonzanak, ám az infrastruktúra
nem mindig nő fel a színvonalhoz, és hosszabb maradásra sem ösztönzi a vendégeket. A turizmus
egyetlen valóban prosperáló ága az egészségügyi-szépészeti turizmus: a fogászatok és a rájuk épült
egyéb szolgáltatások (masszázs, kozmetika stb.) nagy forgalmat generálnak, de a vendégkör egyéb
helyi fogyasztása nem jelentős.
A bevásárlóturizmus (és a kiskereskedelmi forgalom jó része) a belvárosból az északi
bevásárlóközpontba, illetve a felújított mosoni piacra tevődött át, így a Magyar utca kiürült.
A turizmus egyéb, az IVS-ben megjelölt ágai (rekreációs, gasztronómiai, konferenciaturizmus) alig
fejlődtek, többek közt annak is köszönhetően, hogy a célzott turisztikai kiszolgáló háttér minősége és
kapacitása sem emelkedett lényegesen. A környék közös turisztikai csomagtervének kialakítása is
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elmaradt. Lökést adhat viszont a sportturizmusnak a többfunkciós városi sportcsarnok közeljövőben
várható megépülése.
2.3. Gazdaságerősítő szervezeti és szellemi szolgáltatási háttér
A városban mind a nagyobb, mind a kis- és középvállalkozások megtelepedésének üteme mutatja, hogy
a gazdasági információk, a fogadóképesség, a vállalkozások informatikai, marketing- és egyéb
támogatása sikeresen megvalósult. Ebben az önkormányzat jelentős lépéseket tett előre, akár
honlapjának ezirányú fejlesztésével, akár cégén, a Movinnov Kft.-n keresztül. Hiány inkább a térségi
partnerség kiépítésében mutatkozik.
2.4. A gazdaság által igényelt munkaerőképzés
A 2008-óta betelepült új cégeknek, a meglévők fejlesztésének köszönhetően 1.100 új munkahely
létesült, ezért a városban minimális a munkanélküliség, a keleti országrészből is megindult a munkaerő
bevándorlása. Mivel azonban a bevándorlóknak csak kis hányada dolgozik helyben, és a helyi lakosság
körében is erősödik az ausztriai munkavállalás (főképp a pincérek, szakácsok, építőipari munkások
körében), így bizonyos szakmákban munkaerőhiány van.
A gazdasági igények és a képzési rendszerből kibocsátott munkavállalók képzettsége azonban nem
közeledett egymáshoz, ezen egyelőre az oktatás intézményrendszerének átszervezése sem segített.
3.1.1.3

A népességmegtartó erő, illetve a népességvonzás erősítése

3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei
Az önkormányzat a nagyarányú lakossági és ipari beköltözés kezelésének részeként felmérte a belső
tartalékterületeket, kijelölte a tartalék lakóterületeket. A mosoni városrehabilitáció keretében a
Movinnov lakások felújítását is elvégezte. A lakáspiaci nagyarányú keresletet város kissé megkésve
követte le, csak 2014-ben alakított ki hivatalos munkásszállást.
3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat
Az önkormányzati intézmények (illetve a volt önkormányzati intézmények, mint az iskolák) minőségi
fejlesztése folyamatos, egyes területeken azonban kapacitáshiány alakult ki. A szociális ellátó
intézmények kihasználtsága majdnem minden esetben 100 %-os, a háziorvosok zöme nyugdíj közeli,
pótlásuk nehézkes.
A kulturális kínálat az utóbbi években megújult, köszönhetően a Flesch Központ helyiek körében is
elismert munkájának (kialakult fesztiválkínálat, felújított Fehér Ló közösségi ház stb.). A civil
szervezeteket is minden évben támogatja az önkormányzat, illetve a környezetvédelmi szemléletet is
érvényre juttatja több intézkedése révén. Az előbbieknek köszönhetően az egyetlen cél, amely nem
valósult meg az utóbbi években, a szabadidős létesítmények fejlesztése, új uszoda pl. nem létesült, bár
a sportcsarnok építése lökést ad ennek a területnek is.
3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése
Az infrastruktúra fejlesztése leginkább a közművekben mutatkozott meg, a városban lényegében
teljesnek mondható a közművesítettség, előrelépés tapasztalható a lakossági és intézményi
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épületállomány energiahatékonyságában (hőszigetelés, kazáncserék, hővisszanyerő szellőztetés),
illetve a közintézmények megújuló energiákkal való ellátásában.
A közlekedési ágazatban ugyanakkor a céloknak csak kis részét sikerült megvalósítani (kerékpárúthálózat fejlesztése), ám a gépjármű-forgalom csillapítása és a közösségi közlekedés fejlesztése
(koncepció kidolgozása, új hálózati kapcsolatok kialakítása) nem haladt előre.
3.1.1.4

A fizikai és esztétikai környezetminőség javítása

4.1. A környezetterhelés csökkentése – racionális infrastruktúra- és területfelhasználás
A városban a területfelhasználás a céloknak megfelelően alakult: a MoWinPark létrejöttével a családi
házas környezetben lévő, zavaró műhelyek megszűnnek, a logisztikai területek is a lakóterületektől
elkülönülten jönnek létre (egyben az ipari területek lakófunkciója is csökkent). Sajnos a közlekedési
célú beavatkozások (az 1.3. pontban említettek szerint) nem valósultak meg, egyedül a Lajta lakókert
déli hídja épült meg. A természetes vizek védelme viszont a környezetvédelmi projekteknek
(nagytérségi hulladéklerakó megépítése, szennyvíztisztító fejlesztése) köszönhetően jelentősen javult.
4.2. Környezettudatos város- és közterület-rehabilitáció
A mosoni városmag rehabilitációja megtörtént (lásd 1.4. pont), ám a térfalak kialakítása még nem
végleges, az Iskola utcai tömb területének funkcióval megtöltése még várat magára. A homlokzatfelújítások és a hozzá kapcsolódó energiahatékonyság-növelés is sok helyen megvalósult, jórészt
önkormányzati támogatással. Az önkormányzat a városi mikroklímát is folyamatosan javítja: mind a
városközponti lakótelepen, mind a város egyéb részein minden évben faültetésekkel növelik az
állományt.
4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása
Az értékek megőrzéséért elindult az értékkataszter összeállítása, a települési értéktárba 11 tétel került
(főként kulturális értékek), melyek a város honlapján megtalálhatók. Ugyanakkor a természeti értékek
térképes és fényképes katasztere még nem készült el.
A kataszterbe került védett épületek hasznosítása csak részben történt meg, a FUTURA sikeres
átalakítása mellett a Vár, a Korona Szálló vagy a Postapalota állapota, kihasználtsága nem megfelelő.
4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer
A Lajta és a Mosoni-Duna menti ökofolyosók a két folyó jelenlegi, illetve közeljövőben esedékes
rehabilitációja során fejlődhetnek összekötő zöld folyosóvá. Az egyéb zöldfelületek felszereltsége,
funkcionális kínálata folyamatosan javul az önkormányzati beruházásoknak köszönhetően.
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése

3.1.2.1

A település településhálózatban betöltött szerepének SWOT-analízise

Erősség (S)
Hármashatár-menti fekvés
Dinamikus folyosóban fekszik
Eltérő jellegű tájegységek határterülete
Fenntartható népességnagyságú települések
övezik
Lehetőség (O)
A három nagyváros dinamikájának kihasználása

Gyengeség (W)
Három nagyváros vonzáskörzetének
árnyékában fekszik

Veszélyek (T)
A három nagyváros vonzásának és az alvóvárosi
jellegnek az erősödése

A vonzáskörzet kiterjesztése a Fertő-tó irányába
A kistérségi kapcsolatok erősödése

3.1.2.2

A társadalom SWOT-analízise

Erősség (S)
Növekvő népesség
Kedvező foglalkoztatási helyzet: alacsony
munkanélküliség, magas jövedelemszint
Gazdaságilag aktív lakosság magas aránya
A lakásállomány minőségi és mennyiségi
jellemzői is kedvezőek
Felsőfokú képzés léte
Megfelelő egészségügyi ellátás
Lehetőség (O)
Folytatódó népességnövekedés
A kulturális élet felpezsdítése
A szabadidős és sportinfrastruktúra fejlesztése

Gyengeség (W)
Elöregedő társadalom
Túlzsúfolt bölcsődék és óvodák
Gimnáziumi tanulók száma csökken
A helyben lakó, be nem jelentkezett lakosság
aránya magas, lakáskörülményei rosszak

Veszély (T)
Egyes intézmények (bölcsődék, óvodák, szociális
ellátás) kapacitáshiánya állandósul
Alacsonyabb képzettségű bevándorlók érkezése
A középiskolai tanulók létszámának további
csökkenése

Új multifunkcionális rendezvénycsarnok
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3.1.2.3

A gazdaság SWOT-analízise

Erősség (S)
Kiváló közlekedésföldrajzi helyzet, versenyképes
gazdaság
Erős feldolgozó-, építő- és agráripar
Agrár-felsőoktatás: rendelkezésre álló képzett
munkaerő
Erős kis- és középvállalkozói szektor
MoWinPark: gazdasági centrum, kiváló
befektetői környezet
Egészségturizmus: külföldi látogatók
Lehetőség (O)
MoWinPark, Ipari Park: új befektetők
Jelentős turisztikai potenciál (Szigetköz): a
szektor fejlesztése
A turizmus jelentősége nő: minőségi fejlődés
szükséges

Gyengeség (W)
Minőségi szálláshelyek hiánya
Kiaknázatlan idegenforgalmi potenciál
Lassan növekvő idegenforgalom
Az egészségturizmus miatt a szolgáltatások ára
magas
Ingatlantulajdoni problémák nehezítik új
beruházások megtelepülését
Az ipari park kiépítetlen infrastruktúrája
Veszély (T)
Ipari Park: elmaradó befektetők
A turizmus minőségi fejlődése elmarad
Az egészségturizmusnak köszönhetően dráguló
szolgáltatások

Képzett munkaerő: agráripai beruházások
K+F szektor súlyának növekedése
Egyetem: mezőgazdasági mintatelepek,
értékesítési szövetkezetek kialakítása

3.1.2.4

A táji- és természeti adottságok SWOT-analízise
Erősség (S)

Kiváló termőtalaj
Vízfolyásokkal, állóvizekkel való ellátottság
Termálvíz (gyógyvíz)
Természetes turisztikai adottságok Szigetköz
közelségével
Tiszta ivóvíz bázis

Lehetőség (O)
Vizes élőhelyek, kavicsbánya-tavak
rehabilitációja
Erdőterületek telepítése
Környezeti nevelés
Vízi turizmus fellendítése

Gyengeség (W)
Csökkenő biodiverzitás
Természeti környezet alacsony aránya
Ökológiai folyosók hiánya
Tájsebek (bányák, lerakók stb.) látványa
Magas felsővezetékek, szélkerekek tájképileg
kedvezőtlen látványa
Természeti értékkataszter hiánya
Veszély (T)
Természetes vizek elszennyeződése
Zöldmezős beruházások: beépített területek
növekedése
A felhagyott iparterülteken az invazív fajok
elterjedése
A vegyszeres mezőgazdaság természetes
élőhelyekre, talajokra gyakorolt negatív hatása
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3.1.2.5

A zöldfelületek SWOT-analízise

Erősség (S)
Vízfolyások jelenléte a város szövetben
Történeti Wittman park
Fasorok magas száma

Lehetőség (O)
A vízfolyások környezetének növényekkel való
betelepítése, tájba illő kialakítása
A beépítetlen területek közparkok kialakítása
Wittman park, Kiserdő, Rudolf-liget megújítása
Báger-tó környezetrendezése
Lakosság bevonása a zöldfelületek
gondozásába, tervezésébe (pl. közösségi kertek)
A város karakterét hordozó egységes
utcabútorzat tervezése, kivitelezése
Természetes anyagú, kreatív játszóterek
kialakítása

3.1.2.6

Gyengeség (W)
A vízfolyások környezetének sivársága
Zöldfelületek állapota
Az ipar- és mezőgazdasági területek és a
lakóterületek közötti fásítás hiánya
Játszóterek hiánya
Veszély (T)
Beépített területek növekedése a zöldfelület
rovására
A meglévő zöldfelület állapotromlása

A környezetvédelem SWOT-analízise

Erősség (S)
Jó minőségű vízbázis
Környezetvédelmi infrastruktúra megléte
Lehetőség (O)
Barnamezős beruházásra alkalmas területek
Védőfásítás a mezőgazdasági területek,
iparterületek és a lakóterületek közé.
Környezetvédelmi infrastruktúra további
fejlesztése

Gyengeség (W)
Felhagyott iparterületek
Átmenő forgalomból adódó levegőszennyezés
Bűzös állattartó telepek
Veszély (T)
A felszín alatti vizek elszennyeződésének
veszélye havária esetén
Felhagyott, balesetveszélyes bánya- és
iparterületek
Vegyszer- és műtrágya használat a
mezőgazdaságban
Működő iparterületek, mezőgazdasági üzemek
környezetszennyező kibocsátása
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3.1.2.7

Az épített környezet SWOT-analízise
Erősség (S)

Sokszínű város, több központi terület
Épített értékekben gazdag város, rendezett
közterületek, utcakép, felújított beépítések
Megfelelő fejlesztési területek léte
Lehetőség (O)
Értékvédelem ésszerű összehangolása a mai
fejlesztési elvárásokkal, régi épületek
hasznosítása
A lapostetős magasházak energetikai felújítása
összeköthető kortárs építészeti megújítással
3.1.2.8

Gyengeség (W)
A fejlesztéseket nehezítik a város morfológiai
adottságai
Elnyúló városszerkezet, a magyaróvári belváros
excentrikusan helyezkedik el
A városközpont arculata elavult
Intézményhiányos településrészek
Veszély (T)
Megfelelő növénytakarás nélkül a városkapuk
térségében letelepülő gazdasági létesítmények
a város arculatát leronthatják

A közlekedés SWOT-analízise

Erősség (S)
Földrajzi helyzet (Bécs-Pozsony-Győr
háromszög)
Gyorsforgalmi utak, jó főúthálózat
Jó vasúti kapcsolat
Nemzetközi repülőterek közel vannak (Bécs,
Pozsony)
EuroVelo útvonal
Duna ágrendszere, mint idegenforgalmi
potenciál
Lehetőség (O)
Városközpont tehermentesítése elkerülő út
építésével
Új autópályalehajtó építése
Új parkolóhelyek létesítése
Helyközi autóbuszközlekedés szolgáltatási
színvonalának növelése
Járási úthálózat felújítása

Gyengeség (W)
Települések közötti úthálózat rossz minőségű
Hiányzó helyi közösségi közlekedési kapcsolatok
Túlterhelt városközpont
Parkolási kapacitáshiány a belvárosokban
Hiányos kerékpárút-hálózat
Kevés csónakkikötő
Veszély (T)
Fejlesztések elmaradása
Úthálózat további romlása
Erősödő tranzitforgalom
Súlyosbodó parkolási nehézségek
A vízi közlekedés lehetőségei kihasználatlanok
maradnak

Hajózási lehetőségek jobb kihasználása, Mosoni
Duna zsilipelése
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3.1.2.9

A közművek SWOT-analízise
Erősség (S)

A vízbázis kapacitása és a víztározás a távlati
vízigények kielégítésére is megfelelő
A lakossági közműhálózatok kiépítettsége teljes,
a szennyvízkezelés, -tisztítás, iszapkezelés a
távlati igényeknek megfelelő kiépítettségű
A város központi részén a csapadékvíz-elvezetés
megoldott
Az önkormányzati intézmények megújuló
energiahordozó hasznosítással rendelkeznek
Az árvízvédelmi rendszer biztonságos kiépítése
Lehetőség (O)
Kiépítettségnek megfelelő bekötések növelése a
szennyvízcsatorna és gázellátás esetében
A légvezetékes hálózatok korszerűsítése,
átépítése földkábeles rendszerűvé
Megújuló energiák termelésének fokozása
(geotermikus energia, szélenergia)

Gyengeség (W)
Vízellátás: nagyrészt elöregedett a hálózat,
anyaga nem a mai kornak megfelelő
Szennyvízcsatorna: szabálytalan, illegális
bekötések
Csapadékvíz: csapadékvíz-elvezetés sok helyen
nem megfelelő
A villamos- és hírközlő-hálózatok légvezetékes
kialakítása
Veszély (T)
Elöregedett vezetékeknél csőtörések
Csapadékvíz-elvezetés hiányos karbantartása és
az intenzívebb csapadékmennyiség miatt
jelentős elárasztások
A szennyvíztisztító-telepre túlterhelése
csapadékvizek berkezése miatt: nem megfelelő
szennyvízminőség
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3.1.2.10 Kockázatok felsorolása
Mosonmagyaróvár számára komoly és nehezen áthidalható problémát jelent a nagyszámú be nem
jelentett lakosság. A túlnyomó részt munkavállalási céllal albérletben élők a demográfiai
statisztikákban nem jelennek meg, ám egyes becslések szerint számuk 6-10 ezer főre tehető. Mindez
elsősorban a humán közszolgáltatások igénybevételénél jelentkezik, melyek már így is több esetben
teljes kapacitással üzemelnek. Mindez a statisztikai adatok szerint is növekvő népességgel együtt
fokozott terhelést jelenthet a jövőben a város számára.
Mosonmagyaróvár több közlekedési kihívással is küzd, melyekre eddig vajmi kevés megoldás született.
A 86. sz. főút városon áthaladó szakasza (Kossuth Lajos utca) évről évre óriási teherforgalmat kénytelen
elviselni. A problémát súlyosbítja, hogy az említett szakasz lakóterületeken halad keresztül. A zaj- és
porszennyezésen túl az épületek statikai állapota is veszélybe kerül. A tehermentesítő út megépítése
enyhíthetne a problémán, a beruházás elmaradása viszont súlyosbodó környezeti és épületszerkezeti
problémákat is maga után vonhat.
Szintén a közlekedés témakörébe tartoznak a város parkolási problémái. Míg a gépkocsiállomány évről
évre növekszik, addig a parkolóhelyek kialakítása nem tart lépést ezzel. A probléma különösen
érzékenyen érinti Magyaróvár belvárosát és a Városközpont városrészt.
Már a korábbi fejlesztési stratégiák is a megoldandó problémák közé sorolták Magyaróvár
belvárosának élettel való megtöltését. A napközben és az esti órákban tapasztalható gynge forgalomra
megoldást kellene találni. Több kezdeményezés is napvilágot látott (belvárosi programok, adventi
vásár, piac) ám ezek eddig nem hoztak átütő sikert.
Mosonmagyaróvár kiváló turisztikai potenciállal rendelkezik, mely azonban egyelőre nem képes
komoly idegenforgalmat vonzani a városba. A turisták jellemzően átutaznak, nem töltenek el több
napot a településen. Többek között ezen is sokat segíthetne, ha Magyaróvár belvárosa pezsgőbb lenne.
Amennyiben a város nem tesz komolyabb lépéseket ez irányban, Mosonmagyaróvár nehezen fog
kilépni az ipari település skatulyájából.
A város számára az egyik legnagyobb előny, hogy számos befektető előszeretettel választja telephelyül.
Erre a város a megfelelő helyi infrastruktúra kialakításával ösztönözheti a vállalkozásokat. Erre a
MoWinPark kiváló példa, ám hosszú távon is kérdéses az Ipari Park I. és II. ütemének jövője. A csúszó
és elmaradó infrastrukturális beruházások nem kedveznek új befektetők betelepülésének.
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3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata

314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet

2003. évi XXVI.
törvény az Országos
Területrendezési
Tervről

253/1997. (XII.20.)
Kormányrendelet
OTÉK

FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEK

RENDEZÉSI TÍPUSÚ TERVEK

Országos Területfejlesztési Koncepció
2014-2020

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
2003. évi XXVI. törvény

1/2014. (I. 3.) OGY határozat

Győr-Moson-Sopron Megye
Területfejlesztési Koncepciója
2014-2020

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve
(GyMSMTrT)
10/2005. (IV.24.) sz. GyMSMÖ. rendelet 12/2010. (IX.17.)
sz. GyMSMÖ. rendelet módosította

A Mosonmagyaróvári Kistérség
Területfejlesztési Koncepciója és
programja
2005

Mosonmagyaróvár
Településfejlesztési Koncepciója
2007
209/2007. (XI.29.) sz. Kt. határozat

Mosonmagyaróvár Településszerkezeti Terve
128/2013. (VI.27.) sz. Kt. határozat

Mosonmagyaróvár IVS
Integrált Városfejlesztési Stratégia
2008-2013
Helyi Építési Szabályzat

Szabályozási Terv

20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet

Építési Tervek
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3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP

3.2-1. ábra: Mosonmagyaróvár értéktérképe
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3.2-2. ábra: Mosonmagyaróvár problématérképe
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
A városrészek lehatárolásában a 2008-as IVS-hez képest annyi módosulás történt, hogy Újudvar
városrész Mosonudvar néven községgé alakult, így 13 helyett most 12 városrészt tartalmaz az ITS. Az
alábbi ábrán a városrészek térképi lehatárolása, a következő oldalon pedig azok részletes leírása
található.

3.3-1. ábra: Mosonmagyaróvár városrészei
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A városrészek a következők:
1. Magyaróvár belváros
Liget sor – Liget sor – 1061 hrsz-ú út – Wittmann park – Cserháti Sándor utca – Malomszer utca – Lajta
folyó – Csaba utca – Diófa utca – Ivánfy Ede utca – Gyári utca – Sallai Imre utca – Városkapu tér – Ady
Endre utca – Pozsonyi út
2. Majorok
Szily Pál utca – Pozsonyi út – Feketeerdei út – külterület-belterület határa – 0334/94 hrsz-ú út – 9267
hrsz-ú út – Halászi út – Wittmann park – 1061 hrsz-ú út – Liget sor – Lajta folyó
3. Lucsony-Károlyliget
Cserháti Sándor utca – Lajta folyó – Malomszer utca
4. Halászi úti lakóterület – Mosoni-Duna
Halászi út – 1078/2 hrsz-ú út – 1098 hrsz-ú út – 1100/37 hrsz-ú telek – Mosoni Duna – Lajta folyó
5. Városközpont
Csaba utca – Lajta folyó – Mosoni Duna – Fazekas Mihály utca – Kökény utca – Szent István király út
6. Moson belváros
Kökény utca – Fazekas Mihály utca – Mosoni Duna – Kühne Ede tér – József Attila utca – Tízház utca –
2778 hrsz-ú utca – 2824/34 hrsz-ú telek (Hegyeshalom-Budapest vasútvonal) – 4728 hrsz-ú út (az
Osztermayer utca meghosszabbítása) – Kossuth Lajos utca – Határsor utca
7. Mosoni déli iparterület
Tízház utca – József Attila utca – Kühne Ede tér – Gabona rakpart – Fehér hídi dűlő – HegyeshalomBudapest vasútvonal
8. Kossuth Lajos utca és környéke
Megyei csatorna (4750/31 hrsz.) – Fertő sor – Huszár Gál utca – Királyhidai utca – Gyári utca – Ivánfy
Ede utca – Diófa utca – Szent István király út – Határsor utca – Kossuth Lajos utca 4728 hrsz-ú út (az
Osztermayer utca meghosszabbítása)
9. Ipartelep – Lőporgyár és környéke
Királyhidai utca – Huszár Gál utca – Megyei csatorna (Huszár Gál utca) – Fertő sor – Megyei csatorna –
Hegyeshalom-Budapest vasútvonal – külterület határa
10. MOFÉM-telep városrész
Királyhidai utca – külterület határa – Lajta folyó – Pozsonyi út – Fő utca – Sallai Imre utca 38
11. Ipari park I. ütem
Jánossomorja – Mosoni belváros összekötő út – Hegyeshalom-Budapest vasútvonal – Lébényi-Hansági
csatorna – M1 autópálya
12. Ipari park II. ütem
Jánossomorja – Mosoni belváros összekötő út – M1 autópálya – 045/2 hrsz-ú út – HegyeshalomBudapest vasútvonal
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3.3.1.1

A városrészek összehasonlítása

A városrészek egymáshoz viszonyított helyzete, illetve annak változása mutatja meg a városban jelen
lévő különbségeket, feszültségeket. Ezek csökkentése, feloldása teremti meg a társadalmi kohézió
alapját. A területi különbségek vizsgálatának alapját a városi átlag képezi, az egyes városrészek értékeit
ehhez viszonyítottuk.5
A város demográfiai helyzete jónak mondható, különösen igaz ez az északi városrészekre (Mofémtelep, Majorok, Halászi út), ahol új lakóterületeket vontak be, így népességszámuk jelentősen nőtt. A
beköltözésnek köszönhetően a korszerkezet fiatalos, és tendenciájában javul vagy stagnál (a Halászi út
kissé elöregedik).

3.3-2. ábra: Mosonmagyaróvár városrészeinek demográfiai helyzete (2011) és annak változása (2001-2011)
Saját szerkesztés. Adatok forrása: KSH, Népszámlálás 2001 és 2011

5

Az Ipari park II. ütemében lakóépület és lakosság nem található, így ez nem szerepel az elemzésben.
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Ezzel ellentétesen éppen az amúgy is kedvezőtlen korszerkezettel rendelkező belső városrészek
(Magyaróvár belváros, Lucsony-Károlyliget) népessége csökkent leginkább, ennek köszönhetően az
elöregedés is jelentősen felgyorsult. Ezen kívül még a Kossuth Lajos utca környéke számít kedvezőtlen
korstruktúrájúnak, de ez az állapot legalább nem romlott tovább.
A lakosság végzettsége országos összehasonlításban is jó, a városon belül pedig a Halászi út számít
kiemelkedőnek, amely már 2001-ben is a legjobbnak volt mondható ebből a szempontból, és azóta
még inkább igaz ez rá. Az egész városra igaz az, hogy a 2001-es állapotok a szélsőségek felé mozdultak
el. Az addig is jó helyzetben lévő északi városrészek (Magyaróvár belváros, Lucsony-Károlyliget,
Majorok) – kiegészülve a Kossuth Lajos utcai területtel – még tovább javítottak helyzetükön, míg a
város déli gyűrűjében is javultak ugyan a végzettségi mutatók, de nem ekkora mértékben.

3.3-3. ábra: Mosonmagyaróvár városrészeinek végzettségi helyzete (2011) és annak változása (2001-2011)
Saját szerkesztés. Adatok forrása: KSH, Népszámlálás 2001 és 2011
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Összességében tehát jelentős differenciák alakultak ki a városon belül, amelyek a foglalkoztatási
helyzetben is megmutatkoznak. Ez utóbbit jelentősen befolyásolja ugyanis a végzettség, ennek
megfelelően a legjobb helyzetben ismét a Halászi út környéke van, igaz, a foglalkoztatottal nem
rendelkező háztartások aránya 10 év alatt számottevően nőtt (miközben a városi átlag csökkent). A
végzettségen kívül a korszerkezet is befolyásolja azonban a foglalkoztatási helyzetet, így a Magyaróvári
belváros és Lucsony-Károlyliget már átlag alatti, a Mofém-telep pedig afeletti értékeket mutat.

3.3-4. ábra: Mosonmagyaróvár városrészeinek foglalkoztatási helyzete (2011) és annak változása (2001-11)
Saját szerkesztés. Adatok forrása: KSH, Népszámlálás 2001 és 2011

A többi városrész helyzete megfelel a végzettségi rangsorban elfoglalt helyének. A foglalkoztatási
helyzet változását tekintve a városban nincsenek annyira jelen a divergálásra utaló jelek, mint a
végzettségnél, a jelentősebb lakónépességgel bíró városrészek felének nem változott a helyzete a
város egészéhez képest.
Végül a lakhatási helyzet a négy nagyobb terület közül az, amelyik a legkiegyenlítettebb képet mutatja.
Átlag alatti és romló helyzetben csak olyan területek vannak, ahol nem kívánatos a lakófunkció
megjelenése: a külterületeken, illetve az iparterületeken (Moson déli iparterület és az Ipari park I.
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üteme). A legjobb értékeket természetesen azon városrészek mutatják, ahol jelentős arányú
beköltözés jelent meg: így a Halászi út környékén, a Majorok városrészben és a Mofém-telepen. Utóbbi
területen az egyszobás lakások aránya még mindig igen magas.

3.3-5. ábra: Mosonmagyaróvár városrészeinek lakhatási helyzete (2011) és annak változása (2001-11)
Saját szerkesztés. Adatok forrása: KSH, Népszámlálás 2001 és 2011

Összességében elmondható, hogy a legkedvezőbb helyzetben a Halászi úti lakóterületek vannak,
amelyek pozíciója nem változott jelentősen. Hozzá zárkózik fel a jó helyzetben lévő, gyors javulást
mutató Mofém-telep és Majorok. Bíztató még Moson déli iparterület helyzete, az átlagos helyzetű
városrész adatai javultak az utóbbi időben. A város középső részei (Városközpont, Kossuth L. u. és
Ipartelepek) átlagos helyzetűek voltak, és azok is maradtak. Ehhez képest a város hagyományos
központjai nem dicsekedhetnek. Magyaróvár belvárosa rossz helyzetben volt (főleg demográfiailag),
ám javuló tendenciát mutat, ellentétben Lucsony-Károlyligettel, ami átlagos helyzetén rontott, Moson
belvárosa pedig átlag alatti kategóriában ragadt. Az Ipari park I. ütemének rossz helyzete tovább
romlott, a külterületre pedig továbbra is fennáll, hogy a legrosszabb mutatókkal rendelkezik.
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3.3.1.2

Magyaróvár belváros

A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-6. ábra: Magyaróvár belváros városrészi funkciói és elhelyezkedése

Magyaróvár belváros egyben egész Mosonmagyaróvár történelmi központja. Három különböző részre
osztható: Magyaróvár területi védettségű belvárosa, a Vár és környezete és a Wittmann park területe.
Magyaróvár történeti belvárosának rehabilitációja az 1980-as években megvalósult, kiterjedt
forgalommentes övezet jött létre, közterületek és műemlékileg védett épületek újultak meg. Számos
kereskedelmi és vendéglátóhely létesült, a terület elsősorban az idegenforgalom fogadására
specializálódott. A Vár és környezete műemlékileg védett, értékes része a városnak, kapcsolata a
Belváros kereskedelmi negyedével különösen jó adottság. A Wittman park a város értékes
zöldfelülete, városközponti fekvése miatt igen népszerű. A parkban lévő sportpályák felújítása
megtörtént, műfüves pálya is készült. Civil összefogással, önkormányzati támogatás mellett megindult
egy program a Malom-ági Lajta belvárosi szakaszának csónakázhatóvá tételére. Ennek
eredményeként épült meg két surrantó, egy a malom alatt.

A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakónépessége 1214 fő volt a 2011-es népszámlálás idején. Mosonmagyaróvár egészével
ellentétben itt csökkent a lakosság száma (közel 15 %-kal). A városrészek közül itt a legalacsonyabb a
0-14 éves korúak aránya (8,6 %), míg a 15-59 éves korosztály aránya a városban a legmagasabb (70
%). Ennek ellenére az aktív népesség aránya csupán 47 %. A népességcsökkenés egyik magyarázója az
elöregedés. 2001 óta 6,7 %-kal nőtt a 60 évesnél idősebb lakosság részaránya, így ma a lakosság több
mint egy ötödét alkotja.
A városrész iskolázottsági adatai kedvezőbb képet mutatnak, mint a városi átlag. A legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya csupán 8,6 %, míg a felsőfokú végzettségűeké 22,8 %. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
3,4 %, mely szintén jóval kedvezőbb a városi átlagnál.
A foglalkoztatottak aránya 55,3 %, amely Mosonmagyaróváron alacsony értéknek számít, ám kedvező
tendenciára utal, hogy 2001-hez képest 12,6 %-kal növekedett az arány. A háztartások
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kétharmadában van foglalkoztatott, ez kedvező, de szintén elmarad a város átlagától (68,3 %). A 15
és 59 év közötti korosztály 42 %-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a
munkanélküliek aránya 8,4 %. Mindkét érték a népesebb városrészek adatai közül a legmagasabb.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A 2011-es népszámlálás során 532 lakást regisztráltak a városrészben, ami 10 %-kal több mint 2001ben. Mivel városrész lakónépessége csökkent a laksűrűség értéke kedvező irányba változott és
jelenleg átlagosan alig több, mint két főre jut egy lakás. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya
2001 óta 11,1 %-ról 7,1 %-ra csökkent, ám még így is a legmagasabb a városban. Szintén magas (15
%), az egy szobás lakások aránya.
A városrész gazdasági adottságai
A városrész gazdasági életében az idegenforgalomé a főszerep. Számos kereskedelmi- és
vendéglátóhely igyekszik kiszolgálni a városba látogató turistákat, akik azonban az utóbbi években elelmaradnak. A Magyar utca (sétáló utca) élettel való megtöltésére több próbálkozás is van (adventi
vásár, Belvárosi Üzletkör szervezésében programok, piac), némi sikerrel.

Városrészi SWOT elemzés
Erősség (S)
az aktív korú népesség aránya magas
idegenforgalom szempontjából vonzó
Wittmann Park - zöldfelület
a városi átlagnál kedvezőbb iskolai végzettség
Malom-ági Lajta
elkezdődött

csónakázhatóvá

tétele

Gyengeség (W)
a fiatalok aránya nagyon alacsony
az aktív népesség aránya alacsony
a város egészéhez képest kedvezőtlen
foglalkoztatási is munkanélküliségi helyzet
magas az alacsony komfortfokozatú lakások
aránya
pangó kereskedelmi turizmus a belvárosban

parkolási problémák
Lehetőség (O)
Veszély (T)
az aktív korúak (15-59 év) magas arányának az elöregedés miatt a fiatalok aránya tovább
köszönhetően javuló foglalkoztatási viszonyok
csökken
az
idegenforgalmi
szerep
erősítése, a bevásárló központok erősödő konkurenciája
idegenforgalmi fejlesztések
miatt a kereskedelmi turizmus visszaesése
A Malom-ági Lajta fejlesztésének folytatása
parkolási gondok súlyosbodása
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3.3.1.3

Majorok városrész

A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-7. ábra: Majorok városrész funkciói és elhelyezkedése

A városrész kialakult lakóterület – családi házas beépítésű kertváros – átlagos, vagy annál jobb
minőségű épületállománnyal. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a terület felértékelődött,
ugyanakkor a korábban is jelzett hiányos intézményi ellátottság terén változás nem történt, inkább
rosszabbodott a helyzet. Az ide sorolt Duna lakópark I-II ütem kiépítése folyamatos, ám a városi életbe
való integrálásuk egyelőre elmarad. 2008 után indult a Sun lakópark kialakítása. A családi házas
telkeken túl társasház építésre alkalmas ingatlanokat is kialakítottak. Bár a telkek szinte azonnal
elkeltek, a beépítés lelassult, amely a hiányos intézményi ellátottsággal is magyarázható. A volt
uradalmi major területe továbbra is rendezetlen, épületállománya leromlott.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
Majorok városrész népessége dinamikusan növekszik, 2001 óta 31 %-kal nőtt a lakosság, így a 2011-es
népszámlálás idején 3205 fő lakott a városrészben. Korszerkezete stabil, az utóbbi évtizedben alig
változtak az arányok, jellemző a fiatalok magas aránya (18,7 %), melynek köszönhetően ez a település
egyik legfiatalabb városrésze. Az idős népesség aránya (17,5 %) alacsonyabb, mint a városi átlag.
Némiképp kedvezőtlen, hogy csökkent az aktív korú lakosság részaránya.
A településrész képzettségi adatai az utóbbi években kifejezetten kedvezően alakultak. Míg az alacsony
képzettségűek aránya 21,6 %-ról 9,6 %-ra csökkent, addig a felsőfokú végzettséggel bíróké 12,6 %-ról
18,9 %-ra nőtt. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 5%, mely ugyan magasabb, mint
a Belváros vagy Lucsony – Károlyliget megegyező adata, ám kedvezőbb, mint a település egészének
értéke (6%).
A városrész foglalkoztatási szempontból igen kedvező helyzetben van. A foglalkoztatottak aránya 66,1
%, amely meghaladja a városi átlagot. A helyzet kedvező, ám a már említett korösszetétel miatt a
foglalkoztatottak aránya itt kisebb mértékben javult, mint a város egészében. A háztartások csupán
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23,7 %-ban nincs foglalkoztatott, mely az egyik legkedvezőbb érték a településrészek között. A
foglalkoztatottak 37,7 %-a alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozik.
A
munkanélküliségi ráta 2011-ben 5,4 % volt, ami alacsonyabb a városi átlagnál.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A dinamikus lakásépítéseknek köszönhetően tíz év alatt több mint másfélszeresére duzzadt a
városrész lakásállománya, mely jelenleg 1235 lakásból áll. A lakásállomány minőségi jellemzői
meghaladják a települési átlagot. A lakások 2,1 %-a minősül alacsony komfortfokozatúnak (2001-ben
még 14,1 % volt), amely a Halászi úti lakóterület és a Városközpont után a harmadik legalacsonyabb
érték. A városrész hasonlóan kedvező helyzetben van az egyszobás lakásokat tekintve (a
lakásállomány 3%-a, szemben a városi 9,5%-kal).
A városrész intézményellátottsága hiányos és területi lefedettsége is előnytelen. Amint a fenti
térképen látható mindössze két bolt található a területén és azok is egymás mellett, a várorész egyik
szegletében helyezkednek el.
A városrész gazdasági adottságai
A városrész leginkább lakófunkciót tölt be, gazdasági szerepe elhanyagolható.

Városrészi SWOT elemzés
Erősség (S)
nyugodt, csendes lakókörnyezet
fiatalos korszerkezet
a lakosság iskolai végzettsége magas
magas
foglalkoztatottság
–
alacsony
munkanélküliség
jó minőségű lakásállomány
Lehetőség (O)
folyamatosan épülő Duna I-II. lakópark
javuló intézményellátottság

Gyengeség (W)
hiányos intézményellátottság
rendezetlen területek (volt uradalmi major)

Veszély (T)
az ingatlanfejlesztések további lassulása
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3.3.1.4

Lucsony-Károlyliget

A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-8. ábra: Lucsony-Károlyliget városrész funkciói és elhelyezkedése

A városrész kialakult lakóterület: nagyrészt családi házas beépítésű kertváros, a belváros külső
peremén szolgáltatásokkal, gyógyfürdővel. A belvároshoz való közelsége miatt az intézményellátottság
jó.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakossága csökken, 2011-ben 730 fő volt. A népességhez hasonlóan a városrész
korszerkezete is kedvezőtlen irányba változott. Tovább nőtt a 60 évesnél idősebb generáció aránya és
a 2011-es népszámláláskor részarányuk 33,8 % volt, míg a fiatal generáció részaránya csökkent, 2011ben csupán 10 % volt. Az idős lakosság magas arányával magyarázható, hogy a Kossuth utca és
környéke városrészt leszámítva itt a legmagasabb a gazdaságilag nem aktívak aránya (53 %).
A korszerkezettel ellentétben a lakosság iskolai végzettsége kifejezetten kedvező, a városi átlagnál
sokkal magasabb. Az alacsony végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 7 %, míg a lakosság 24,4
%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Ennél kedvezőbb képzettségi mutatókat csak a Halászi úti
lakóterület – Mosoni Duna városrész mondhat magáénak. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
mindössze 2,9 % - a városban a legalacsonyabb.
Az idős lakosság növekvő aránya miatt a foglalkoztatottak aránya 66,4 %-ról 62,9 %-ra csökkent 2011re, mely még így is alig marad el a városi átlagtól (65,2 %). Az elöregedés miatt viszont a háztartások
közel felében (42,3 %) nincs foglalkoztatott. A foglalkoztatottak 30,7 % alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban dolgozik. A munkanélküliségi ráta a városi átlagnál magasabb, 8,2 % - az
egyik legmagasabb a városrészek között. A tartós munkanélküliek aránya 3,8 %, ami megegyezik a
városi átlaggal.
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A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A 2011-es népszámlálás alkalmával 445 lakást regisztráltak a városrészben. Ez 12,7 %-os növekedés
2001-hez képest. Mivel a népesség csökkent, az egy lakásra jutó lakók száma ma már kevesebb, mint
két fő. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 2001-ben 6,8 % volt, mely akkor a városi átlagnál
is kedvezőbb volt. Ezzel szemben 2011-ben a csökkenés ellenére (a népszámláláskor 3,6 % volt) is
rosszabb a helyzet, mint Mosonmagyaróvárt együttvéve. A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 1,6 %, ami városi szinten is alacsony, Magyaróvár
Belváros után itt a legmagasabb az egyszobás lakások aránya (12 %).
A városrész gazdasági adottságai
A városrész gazdaságát az idegenforgalom határozza meg. Szállás- és vendéglátóhelyek működnek a
területen. Itt található a Termál fürdő, mely magántulajdonba került, fejlesztésébe így a városnak nincs
beleszólása.
Városrészi SWOT elemzés
Erősség (S)
magas iskolai végzettség
belváros közelsége - jó intézményellátottság
folyóvizek közelsége, sok zöldfelület

Lehetőség (O)
új szolgáltató létesítmények épülnek

Gyengeség (W)
fiatalkorúak alacsony aránya
magas munkanélküliség
a fürdő „idegenné vált” a lakosság számára
míg korábban a városrészek között az egyik
legjobb mutatókkal rendelkezett, addig ma
jellemzően átlag alattiak az értékek
Veszély (T)
a városrész hosszú távon lemarad és leszakad
(kedvezőtlen demográfiai és foglalkoztatási
folyamatok)
a fürdő nem a lakosság érdekei szerint fejlődik –
érdektelenné válik a helyiek számára
nincs tervben önkormányzati fejlesztés
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3.3.1.5

Halászi úti lakóterület – Mosoni-Duna

A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-9. ábra: Halászi úti lakóterület – Mosoni-Duna városrész funkciói és elhelyezkedése

A városrész területének Csermelyciprus utca – Tűzliliom utcától nyugatra elterülő része a 80-as, 90-es
években kiépült lakóterület – nagyrészt családiházas, kiváló állapotban lévő épületállománnyal. A
városrész keleti fele – a Mosoni Dunáig – beépítetlen, kitűnő természeti adottsággal rendelkező
terület, melynek nagy része önkormányzati tulajdonban van. Ide tervezték felépíteni a városi
sportcsarnokot, mely egy szabadidő komplexum (sportpályák, uszoda, strand, szálloda) része lett
volna. A terület közművesítése megtörtént, már kiviteli tervek is készültek, befektetők hiányában
azonban az önkormányzat nem tudta megvalósítani. A területen jelenleg egy BMX pálya van illetve egy
része a vízi fesztiválok (Voluta) idején használt. A sportcsarnok máshol fog felépülni. Az önkormányzat
a területet egyben szeretné értékesíteni idegenforgalmi, rekreációs célt megvalósító befektető
számára.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakónépessége dinamikusan növekszik, a 2011-es népszámláláskor 1318 fő volt. Az
elöregedés ugyan itt is jellemző, ám a lakosság korösszetétele valamennyi városrészt egybevetve még
így is itt a legkedvezőbb. A fiatalok aránya 19,8 %, a 15-59 éves generációé 69,8 %, mindkét érték a
legmagasabb a városrészek között. Az idősek aránya 11,4 % - a legalacsonyabb érték a városban. Ennek
megfelelően a gazdaságilag nem aktív népesség részaránya 46,7 % a teljes lakónépességen belül.
A korösszetételhez hasonlóan a városrész iskolai végzettségi mutatói is a legkedvezőbbek a városrészek
között. A megfelelő korú lakosság mindössze 4 % alacsonyan képzett, míg a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya 34,8 % - messze a legmagasabb érték a városban. Mindkét mutató értéke kedvező
irányba változott az elmúlt évtizedben. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 3,5 %.
A városrész foglalkoztatási adatai szintén kedvező képet mutatnak. A megfelelő korú lakosság több,
mint kétharmada (69,5 %-a) foglalkoztatott. Ennél magasabb értékkel csak a nagyon alacsony

MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

182

népességszámú Moson Déli Iparterület városrész rendelkezik. Ennek köszönhető, hogy ebben a
városrészben a legalacsonyabb a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (17,9 %). Szintén a magas
képzettséggel magyarázható, hogy a foglalkoztatottak csupán 20,1 %-a dolgozik alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban. Ez a városi átlag kevesebb, mint fele. A munkanélküliek aránya 3,6 % - a
városrészek között a legalacsonyabb. A tartós munkanélküliek aránya mindössze 1,7 %.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A városrész lakásállománya 2011-ben 576 db lakásból állt. Ez 85,5 %-os növekedés 2001-hez képest. A
lakások mindössze 0,7 %-a volt alacsony komfortfokozatú, a komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül még ennél is alacsonyabb, 0,4 %. Az egyszobás lakások
aránya szintén alacsony, 5,5 %. A Halászi út-Kálnoki út csatlakozásánál épült egy élelmiszer áruház, ami
hiánypótló volt, ám a terület közszolgáltatási ellátottsága így is hiányos.
A városrész gazdasági adottságai
A lakótelep és a Mosoni-Duna közötti, 8 hektáros, önkormányzati tulajdonú üres terület sok
lehetőséget rejt magában ám mindezidáig nem sikerült befektetőt találni.
Városrészi SWOT elemzés
Erősség (S)
kedvező korszerkezet

Gyengeség (W)
elmaradó
beruházás
(sportcsarnok
és
kapcsolódó létesítményei, turisztikai központ a
Mosoni Duna mentén)
alacsony hiányos intézményellátottság

magas
foglalkoztatottság
–
munkanélküliség
kiváló lakásállomány
szabadstrand a Mosoni Duna partján
Lehetőség (O)
Veszély (T)
az
önkormányzati
üres
területen a beruházás elmaradása, csúszása
idegenforgalmi, rekreációs célú beruházás
a vízi sportok fejlesztése

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

183

3.3.1.6

Városközpont

A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-10. ábra: Városközpont városrész funkciói és elhelyezkedése

A „Városközpont” elnevezésű terület az Óvári és a Mosoni történeti belvárosok között, az elmúlt
évtizedekben megépített lakótelepet jelenti. Mosonmagyaróvár legnépesebb városrészének lakói
mintegy 3700 lakásban élnek. A panelházak és a Mosoni-Duna közötti terület családi házas,
társasházas beépítésű. A korábbi tervek két akcióterületet is kijelöltek a területen, ám ezeken
komolyabb beruházás nem történt. A Mosoni Duna mellett működő termálkút van, mely ideális lenne
gyógyszállónak, ám befektető hiányában egyelőre nincs előrelépés. A volt kertészet helye
magántulajdon és egyben potenciális régészeti terület (világörökség várományos - Limes), ami nehezíti
a fejlesztések megindulását.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakónépessége stagnál, 2011-ben 7823 fő volt. Igen kedvezőtlen demográfiai folyamatra
utal, hogy a lakosság korösszetétele megfordult a 2001-es népszámlálás óta. 2001-ben a fiatalok
aránya nagyobb volt, mint az időseké. Elsősorban az idős generáció részarányának nagy növekedésével
magyarázható (2001: 14,6 % - 2011: 22,8 %), hogy ma már arányuk közel kétszerese a fiatalokénak.
Ennek ellenére a gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 47,2%, ami a város
egészét tekintve kedvező érték.
Az itt élők iskolai végzettségi mutatói elmaradnak a városi átlagtól. A lakosság 12,3 %-a alacsonyan
képzett, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya alig növekedett 2001-hez képest (13,2 %)
és 2011-ben csupán 14 % volt. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 5,2 %.
Az idős lakosság magas aránya ellenére a foglalkoztatottak aránya 67,9 %, ami Moson déli iparterület
és a Halászi úti lakóterület után a harmadik legmagasabb érték a városrészek között. A foglalkoztatott
nélküli háztartások magas arányát (32,3 %) ugyanakkor magyarázza az idős generáció
felülreprezentáltsága. A foglalkoztatottak közel fele (46 %-a) alacsony presztízsű foglalkoztatási
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csoportokban dolgozik, amely magasabb, mint a városi átlag. A munkanélküliek aránya 6,7 %, ami
megegyezik a város egészének értékével, csakúgy mint a tartós munkanélküliek aránya, ami 3,6 %.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A 2011-es népszámlálás alkalmával 3744 lakást regisztráltak a városrészben. A panelprogramnak is
köszönhetően a lakótelepi lakásállomány (3300 lakás) mintegy 80 %-a megújult. Ez nem csak
homlokzati hőszigetelést, de nyílászáró és gépészeti rendszer cserét is jelentett. Az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya 2%, csakúgy, mint a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások
aránya a lakott lakásokon belül. A lakásállomány 9%-a egyszobás lakásokból áll.
A városrész gazdasági adottságai
A városrész szolgáltató létesítményekkel jól ellátott terület.
Városrészi SWOT elemzés
Erősség (S)
magas a foglalkoztatottak aránya

Gyengeség (W)
gyorsan öregedő népesség – a háztartások
egyharmadában nincs foglalkoztatott
szolgáltató intézmények jelenléte
alacsony iskolai végzettség
működő termálkút
magas az alacsony presztízsű munkát vállalók
száma
jó minőségű lakásállomány
parkolók hiánya
elmaradó fejlesztések
Lehetőség (O)
Veszély (T)
működő termálkút – turisztikai beruházás
a
kedvezőtlen
demográfiai
folyamatok
felgyorsulnak
világörökség várományos terület (Limes)
a beruházások továbbra is elmaradnak, csúsznak
önkormányzati
tulajdonú
területeken a világörökségi terület nehezíti a fejlesztést
beruházások
súlyosbodó parkolási nehézségek
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3.3.1.7

Moson belváros

A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-11. ábra: Moson belváros városrész funkciói és elhelyezkedése

A város a múlt század közepéig önálló település volt, melynek történeti központja kiemelkedő
építészeti-kulturális értéket képvisel. A történeti városközponthoz keletről és nyugatról különböző
beépítési jellegű és minőségű lakóterületek kapcsolódnak. A történeti központ épületei, közterei
sajnos igen leromlott állapotban vannak, bár a területen pozitív változások indultak. Az utóbbi évek
beruházásainak köszönhetően befejeződött az Erzsébet tér, a piac és a Fehér Ló közösségi ház
felújítása. Külön projektként elkészült a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont.
Számos épület még felújításra vár, ám a városrehabilitációt több helyen a tulajdonjogi problémák
nehezítik.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
Moson belváros lakónépessége 2001 és 2011 között 5,7 %-kal nőtt, így a 2011-es népszámlálás
időpontjában a lakosok száma 7105 fő volt. A népesség lassan öregedő tendenciát mutat, a fiatalok
aránya 15,3 %, a 60 évnél idősebbeké 23 %. A gazdaságilag nem aktívak aránya a teljes lakosságon belül
52,5 %, ami magas érték Mosonmagyaróváron. A városrészben növekszik a szegregáció, mely
elsősorban a bevándorló munkaerőnek és a kisebbségeknek köszönhető.
Az utóbbi évtizedben sokat javultak az iskolázottsági mutatók, ám a lakosság képzettségi mutatói
továbbra is elmaradnak a városi átlagtól. 15,7 % alacsonyan képzett és csupán 13 %-nak van felsőfokú
végzettsége. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 8,4 %. Ennél csak az Ipartelep Lőporgyár és környéke városrészben kedvezőtlenebb a helyzet.
A foglalkoztatottak aránya lassú növekedést mutat, 2011-ben 63 % volt, mely kicsivel alacsonyabb,
mint a városi átlag. Az elöregedő lakosságnak tudható be, hogy a háztartások 33,2 %-ában nincs
foglalkoztatott. Városközpont városrészhez hasonlóan magas (46,6 %) az alacsony presztízsű
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foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya. A munkanélküliek (7,7 %) és az egy évnél régebb óta
állást keresők aránya (4,7 %) is magasabb, mint a városi átlag.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
Moson belvárosban a lakásállomány mennyiségi és minőségi jellemzői is pozitív változásokra utalnak.
A városrészben 2938 lakás található, 14,2 %-kal több mint 2001-ben. Az alacsony komfortfokozatú
lakások aránya 5,2 %, a komfort nélküli félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
4,5 %. Mindkét érték jelentős előrelépés a korábbi adatokhoz képest, ám a város egészét tekintve még
mindig magas.
A városrész gazdasági adottságai
A történelmi jelentőségű városközpont kulturális és építészeti értékei jelentősebb idegenforgalmat
vonzhatnának. A városrész jó kereskedelmi és vendéglátási ellátottsággal rendelkezik, ám szükség
volna még új szolgáltató létesítményekre.
Városrészi SWOT elemzés
Erősség (S)
építészeti és kulturális értékek
megújuló épületek, közterületek
jó kereskedelmi, vendéglátási ellátottság
a lakásállomány mennyiségileg és minőségileg is
fejlődik
Lehetőség (O)
a történelmi városrész további rehabilitációja
kulturális turizmus fejlesztése

Gyengeség (W)
kedvezőtlen korszerkezet
alacsony iskolai végzettség
magas munkanélküliség
továbbra is sok a leromlott állapotú épület
gyengébb minőségű lakásállomány
Veszély (T)
növekvő szegregáció
a városrehabilitáció elmaradása
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3.3.1.8

Moson déli iparterület

A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-12. ábra: Moson déli iparterület városrész funkciói és elhelyezkedése

A városrész tradicionális ipari terület, mely eredendően 1850-1920 között alakult ki. Ennek
megfelelően az épületállomány egy része elavult. A rendszerváltást követően számos új cég telepedett
meg itt, melyek mára a város legnagyobb adófizetői lettek. További terjeszkedési lehetőség nincs.
Kitörési lehetőséget jelentene a terület tengelyében, a Kenyérgyári út folytatásában a vasúti felüljáró
megépítése. Ez feltárná az Ipari Park üres déli részét és közvetlen autópálya kapcsolatot is biztosítana.
Ez a felüljáró átmenetileg helyettesítené a meg nem épített M1 autópálya déli csomópontot, de arról
a város hosszú távon nem szeretne lemondani.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
Az ipari park után Moson déli iparterület a legkisebb lakosságú városrész. 2011-ben az állandó lakosok
száma 139 fő volt, mely kevesebb, mint 2001-ben (178 fő). Korszerkezetére a kiegyenlítettség jellemző.
Az idősebb generáció aránya (18 %) alig haladja meg a fiatalokét (15,8 %). A gazdaságilag nem aktív
népesség aránya a teljes lakossághoz viszonyítva itt a legalacsonyabb a városban (43,2 %).
Az iskolai végzettség mutatói ugyan sokat javultak ám továbbra is kedvezőtlenek. Míg a lakosság 14,1
% alacsonyan képzett, addig a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 10,7 %. Az
alacsony képzettségi szintnek is köszönhetően a foglalkoztatottak 72,7 %-a alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban dolgozik. Ez valamennyi városrész közül a legmagasabb érték. Kedvező
azonban, hogy a megfelelő korú lakosság 76,6 %-a foglalkoztatott, ami a legmagasabb érték a
városrészek között. A munkanélküliek aránya szintén igen kedvező, mindössze 2,5 %.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A városrészben csökkent a lakások száma, jelenleg 49 db alkotja a lakásállományt, melyek 12,2 %-a
alacsony komfortfokozatú. Ez sajnos rosszabb, mint 2001-ben, amikor az akkor létező 63 lakás csak 7,9
%-a tartozott ebbe a kategóriába. Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet a komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások lakott lakásokon belüli arányát tekintve is (9,8 %).
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A városrész gazdasági adottságai
A városrész gazdaságát elsősorban az iparterületen működő nagyobb cégek határozzák meg. Kívánatos
lenne a terület déli részén, a város kapujában lévő tehenészeti telep megszűnése.
Városrészi SWOT elemzés
Erősség (S)
kiépült ipari infrastruktúra
stabilan működő ipari vállalkozások
magas a foglalkoztatottak aránya
alacsony munkanélküliség
Lehetőség (O)
vasúti felüljáró építése – közvetlen autópálya
kapcsolat

Gyengeség (W)
az épületállomány egy része elavult
alacsony iskolai végzettség
elavult és romló lakásállomány
Veszély (T)
továbbra sem épül meg a vasúti felüljáró
a további fejlesztési lehetőségeknek területi
korlátai vannak
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3.3.1.9

Kossuth Lajos utca és környéke

A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-13. ábra: Kossuth Lajos utca és környéke városrész funkciói és elhelyezkedése

A Kossuth Lajos utca és környéke kialakult lakóterület, melynek nagy része a hatvanas években épült.
A városrészt átszelő Kossuth Lajos utcát jelentős átmenő forgalom terheli ugyanis ez a 86-os főút
városon átmenő szakasza. A nagy közúti forgalom komoly terhelést jelent a városnak, tervben van az
elkerülő út építése. A városrészhez tartozik a Báger-tó, melynek rehabilitációjára már tervek is
készültek.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakossága az ezredforduló óta alig változott, a 2011-es népszámlálás eszmei időpontjában
4737 fő volt. Korösszetételét tekintve ez Mosonmagyaróvár egyik legkedvezőtlenebb helyzetű
városrésze. A fiatal lakosság aránya (13,4 %) kevesebb, mint fele az idősebb generációénak (29,7 %).
Érdekesség, hogy ezek az arányok alig változtak 2001 óta. Ennek megfelelően a gazdaságilag nem aktív
népesség teljes lakossághoz viszonyított aránya 54,7 %. Ennél magasabb értékkel csupán a nagyon kis
népességszámú Ipari Park I. ütem városrész rendelkezik.
Az iskolai végzettség mutatói kedvező irányba változtak. A lakosság 7,8 % alacsonyan képzett (2001ben még 17,5 % volt), miközben 20,4 %-ának felsőfokú végzettsége van (2001-ben 14,1 %). Mindkét
érték kedvezőbb a városi átlagnál. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 4,2 %, szintén
kedvező érték.
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A foglalkoztatottak aránya kismértékben javult, így 2011-ben 64 % volt, ami kicsit alacsonyabb, mint a
városi átlag. Az elöregedő társadalom indokolja a foglalkoztatott nélküli háztartások magas arányát (38
%). Kedvezőbb ugyanakkor, hogy a foglalkoztatottak 36,5 %-a dolgozik alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban – ez kevesebb, mint a városi átlag. A munkanélküliségi átlag 6 %-os, ami
szintén alacsonyabb, mint Mosonmagyaróvár egészének értéke. Az egy évnél régebb óta munkát
keresők aránya 3,3 %.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A lakásállomány 10 %-kal nőtt a 2001-es népszámlálás óta. A városrészben 2030 lakás van. A
lakásállomány minősége átlagos vagy annál kicsivel jobb. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya
2,6 %, míg a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 1,6 %. Az
egyszobás lakások a teljes állomány mindössze 2,3 %-át alkotják, szemben a 9,5 %-os városi átlaggal.
A városrész gazdasági adottságai
A terület jórészt lakófunkciót tölt be. A főbb szolgáltató intézmények a Kossuth Lajos utca mentén
helyezkednek el. A nagy lakosságszám ellenére hiányoznak a közösségi funkciót betöltő területek,
intézmények (játszótér, park, kulturális- és szórakozóhelyek). A városrészhez tartozó Báger tó
rekreációs célú fejlesztése tervben van.
Városrészi SWOT elemzés

Erősség (S)
Gyengeség (W)
csendes lakókörnyezet – jó minőségű előnytelen korszerkezet
lakásállománnyal
a lakosság magas képzettségi szintje
Kossuth Lajos utca átmenő forgalma – forgalom
és zajterhelés
kedvező foglalkoztatási viszonyok
tehermentesítő út hiánya
közösségi funkciójú terek, intézmények teljes
hiánya
Lehetőség (O)
Veszély (T)
elkerülő út megépítése
a tehermentesítő út megépülésének csúszása
Báger tó rehabilitációja
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3.3.1.10 Ipartelep – lőporgyár és környéke
A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-14. ábra: Ipartelep – lőporgyár és környéke városrész funkciói és elhelyezkedése

A városrész területe három jól elkülönülő szerkezeti egységre osztható:




a volt Lőporgyár területe, a Timföldgyári utcától délre,
a volt Lőporgyár kapcsolódó lakóterület a Timföldgyári utca és a Bartók Béla utca között,
MoWinpark

A lőporgyár üzemi épületegyüttese ipartörténeti érték, egyes épületek építészeti értéke is
figyelemreméltó. Ma már az ipari területen több üzem működik - gyakorlatilag a teljes terület
magántulajdonban van. A volt Lőporgyárhoz kapcsolódó lakóterület kiépülése az üzemmel egy időben
valósult meg, színvonalában, építészeti értékében hasonló az ország más részein megépült „gyári”
lakótelepekhez. A terület, egyes épületcsoportok és egyedi épületek ma már helyi védettséget
élveznek. Ide tartozik a volt határőr laktanya épülete is, mely erősen lepusztult állapotú. A MoWinpark
területe ma már 70 %-ban magántulajdonban van. Az infrastruktúra kiépült, két nagyobb üzem
költözött ide. A Continental logisztikai raktára és az SMR autótükröket gyártó üzeme. A kisebb
parcellákon számos kisebb cég működik.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakónépessége 2011-ben 1617 fő volt, mely 14,9 %-kal kevesebb, mint 2001-ben. Csakúgy,
mint Mosonmagyaróvárra általában a népesség elöregedő tendenciát mutat. Míg a fiatal és az aktív
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korosztályok aránya csökkent, addig az idős generáció részaránya növekedett a városrészben. A
lakosok 15 %-a 14 évnél fiatalabb, 23,7 %-a pedig 60 évesnél idősebb. A gazdaságilag nem aktívak
aránya a teljes lakosságon belül 51,7 %.
Az utóbbi években az iskolai végzettség adatai magasabbak, ám még így is elmaradnak a városi átlagtól.
A megfelelő korú lakosság 17,1 %-a legfeljebb általános iskolai, 12,3 %-a felsőfokú végzettséggel
rendelkezik. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül igen magas, 8,9 %.
A foglalkoztatottak aránya jelentősen növekedett 2001 óta, 2011-ben 65 % volt, mely megegyezik a
városi átlaggal. A háztartások 35,5 %-ában nincs foglalkoztatott, mely az idős népesség magas
arányával magyarázható. A foglalkoztatottak fele (50,2 %-a) alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban dolgozik. Hasonlóan magas értékkel a városban sehol nem találkozunk. A
munkanélküliek aránya 8,5 %, az Ipari Park I. ütemet leszámítva a legkedvezőtlenebb a városrészek
között. 4 % a tartósan állástalanok aránya.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A lakásállomány 30 lakással csökkent 2001 óta, így a 2011-es népszámlálás idején 690 lakást
regisztráltak a városrészben. Mivel a csökkenés mértéke elmarad a városrész népességcsökkenésének
mértékétől az egy lakásra jutó lakosok száma (laksűrűség) így is csökkent és jelenleg a városi átlaggal
megegyező (2,3 fő/lakás). Igen komoly előrelépés történt a lakásállomány minőségét tekintve. Míg
2001-ben a lakások 10,5 %-a volt alacsony komfortfokozatú, addig 2011-ben ugyan csupán 3,5 %-ról
volt elmondható. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
2,7 %. Az egyszobás lakások az állomány 10,5 %-át alkotják. Valamennyi mutató értéke a városi
átlaghoz igen közeli.
A városrész gazdasági adottságai
A városrész gazdasági funkciója hagyományosan ipari. Az utóbbi évek infrastrukturális beruházásainak
köszönhetően kisebb-nagyobb (Continental, SMR) cégek telepedtek meg a korábbi barnamezős
területeken. A terület kiskereskedelmi – szolgáltató üzletekkel jól ellátott, azonban hiányzik a
szabadidő eltöltésére alkalmas intézmény vagy zöldterület.
Városrészi SWOT elemzés

Erősség (S)
nagy múltú és értékű ipari épületek (védettek)
fejlődő infrastruktúra az új befektetők számára
(inkubátorház)
a lakásállomány minősége nagyon sokat
fejlődött
a foglalkoztatottak aránya felzárkózott a városi
átlaghoz

Lehetőség (O)

Gyengeség (W)
leromlott állapotú épületek magas aránya
elmaradó fejlesztések (56-os múzeum)
elöregedő népesség
kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzet (magas
munkanélküliség, alacsony presztízsű munkát
vállalók magas aránya)
közösségi szolgáltató funkció hiánya
Veszély (T)
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további befektetők vonzása az iparterületre

az egykori ipari épületek újrahasznosítása nem
halad, csúszik
tehermentesítő út - közvetlen autópálya befektető hiányában a további fejlesztések
összeköttetés
elmaradása
jelentős beépítetlen területek
új társasházak építése
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3.3.1.11 Mofém-telep városrész
A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-15. ábra: Mofém-telep városrész funkciói és elhelyezkedése

A névadó Mofém-telep kisebb területi egység, a Mofém gyárat (egykoron tölténygyár, ma TEKA) és a
köré épült munkás lakótelepet jelenti. A 40-50 éves társasházak jó részét már felújították, újak is
épültek. Az 1. számú főút mellett alakult ki az új kereskedelmi központ (Park Center, multinacionális
cégek). A Lajta és a Malom-ági Lajta közötti területen az elmúlt években – a MOVINNOV irányításával
– megvalósult a Lajta lakókert.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A Mofém-telep a legdinamikusabban növekvő városrészek közé tartozik. 2001 óta 37,4 %-kal nőtt a
népesség, mely jelenleg 3997 fő. A lakosság kifejezetten fiatal, sőt a 14 évnél fiatalabb korosztály
részaránya növekedni tudott az utóbbi években. Részarányuk (19,7 %) jelenleg magasabb, mint a 60
évesnél idősebbeké (16,5 %). A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a teljes népességhez
viszonyítva 49,7 %, ami kicsivel kedvezőbb, mint a város egészének adata.
A Mofém-telep iskolázottsági mutatói kettősséget mutatnak. Egyrészről magas (14,6 %) a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, ami meghaladja a városi átlagot, másrészt szintén
magas az egyetemet vagy főiskolát végzettek aránya (20,3 %). A legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 6,3 % az aktív
korúakon belül, ami a városi átlagnak megfelelő.
2001-ben még jóval alacsonyabb volt a foglalkoztatottak aránya, mint a városi átlag, 2011-re ez
megváltozott és mára a város egyik legjobb foglalkoztatási mutatóival rendelkező városrészévé vált. A
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megfelelő korú lakosság 67,2 %-a foglalkoztatott és alacsony a foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya (25,7 %). A foglalkoztatottak 37,5 %-a alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
dolgozik. A munkanélküliek aránya 5,8 %, a tartós munkanélkülieké 3,3 %.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
2001 óta 609 új lakás épült, a 2011-es népszámlálás alkalmával 1717 lakást regisztráltak a
városrészben. Jelentős minőségi előrelépés történt melynek köszönhetően ma a lakások mindössze 3,2
%-a alacsony komfortfokozatú (2001-ben még 10 % fölött volt az érték). A komfort nélküli,
félkomfortos és szükséglakások aránya 2,1 % a lakott lakásokon belül. A lakásállomány 18,7 %-a
egyszobás lakásokból áll. A terület közszolgáltatással jól ellátott, de úthálózata már nem bírja a
megnövekedett forgalmat.
A városrész gazdasági adottságai
Az 1. számú főút mellett alakult ki az új kereskedelmi központ (Park Center, multinacionális cégek). A
jelenlegi tervek szerint a multifunkciós városi sportcsarnok a gimnázium szabad területén épül fel. A
helyszínválasztás több szempontból előnyös, ugyanakkor a parkolás és a forgalom problémáinak
kezelése további fejlesztéseket kíván.
Városrészi SWOT elemzés

Erősség (S)
Gyengeség (W)
kellemes léptékű épületekkel beépített lakóterületbe ékelődött üzemi terület
lakótelep
Kitűnő kereskedelmi, szolgáltatási ellátottság
tulajdonviszonyok nehezítik a Lajta lakópark
továbbépítését
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
magas
fiatalos korszerkezet
új kereskedelmi központ
Lehetőség (O)
Veszély (T)
Malom-ági Lajta rehabilitációja
Lajta lakópark továbbépítésének elmaradása
multifunkcionális városi sportcsarnok
Malom-ági Lajta rehabilitációja lassan halad
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3.3.1.12 Ipari park I. ütem
A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-16. ábra: Ipari park I. ütem városrész funkciói és elhelyezkedése

Az Ipari Park fejlődését a konkurens MoWinpark kialakítása és a 2011-ben bevezetett telekadó
indította el. Jelenleg csak egy 350 m hosszú feltáró út épült, annak mentén közművesítés is történt. A
feltáró út folytatásának tervei elkészültek, ez csatlakozna a Kenyérgyári úti vasúti felüljáróhoz. Az Ipari
Park területén lévő egy-két épület telephelyként (kamionterminál) funkcionál, új betelepülő eddig nem
volt. A további fejlesztést a tulajdonviszonyok nehezítik. Az önkormányzat anyagi lehetőségei nem
teszik lehetővé a park átvételét. A MoWinpark esetében bebizonyosodott, hogy csak a teljes
infrastruktúrával kiépített terület vonzó a befektetők számára.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakossága a 2011-es népszámlálás szerint 29 fő, jellemzően alacsony iskolai végzettséggel.
A munkanélküliség Mosonmagyaróváron itt a legmagasabb (16,7 %), ráadásul minden munkanélküli
egy évnél régebben keresett állást 2011-ben.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A lakosság 11 lakásban él, melyek komfortfokozata elmarad a városi átlagtól.
A városrész gazdasági adottságai
Az Ipari park I. ütemének fejlődése nem a kívánt ütemben halad. A további fejlődést a
tulajdonviszonyok hátráltatják.
Városrészi SWOT elemzés
Erősség (S)
kitűnő fekvés (vasút és autópálya közelsége)
folyamatos telekalakítások

Gyengeség (W)
kiépítetlen infrastruktúra
elmaradó befektetők
tulajdonviszonyi problémák
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Lehetőség (O)
bővülő infrastruktúra
új befektetők

Veszély (T)
elmaradó befektetők
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3.3.1.13 Ipari park II. ütem
A városrész lehatárolása, története, szerkezete

3.3-17. ábra: Ipari park II. ütem városrész funkciói és elhelyezkedése

Bár a területre 10 éve készült szabályozási terv előrelépés azóta nem történt. A terület
magántulajdonban van és továbbra is mezőgazdasági művelés alatt áll.

3.3.1.14 Külterület
A külterületek nagy része kiváló termőhelyi adottságú szántó terület, melynek megőrzése fontos
feladat. A külterületeken önkormányzati fejlesztés nincs tervbe véve.
A külterületek lakossága 82 fő, inkább fiatalos korszerkezettel, alacsony iskolai végzettséggel. A
foglalkoztatottak aránya alacsony (42,6 %) s a munkavállalók túlnyomó része alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban dolgozik (70,8 %). A mintegy 33 lakásból álló állomány minőségi mutatói
elmaradnak a belterületi városrészek értékeitől.
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3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a
Belügyminisztériummal megkötött adatszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján Mosonmagyaróvár
város esetében is lehatárolta a szegregátumokat, illetve a szegregációval veszélyeztetett területeket.
A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony
társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei
tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. Szegregációval veszélyeztetett
terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is.
A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató
alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök
kiválasztása történik meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékét
elérik.
Azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.
Mivel Mosonmagyaróvár járásszékhely város, a következő szegregációs mutatók érvényesek rá:
Szegregált terület, amelynél a szegregációs
mutató értéke:

Szegregációval veszélyeztetett terület,
amelynél a szegregációs mutató értéke:

legalább 35%

legalább 30%, de kisebb, mint 35%

A kormányrendelet azt is meghatározta, hogy szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett
területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének,
és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.
Mosonmagyaróvár Integrált Városfejlesztési Stratégiájában korábban nem került a KSH által
szegregátum beazonosításra, ám 2008-ban a helyzetelemzés készítői néhány városrészben
beazonosítottak olyan területeket, melyek a későbbiekben – azok magára hagyása esetén –
veszélyeztetett területekké válhatnak. Elsősorban a Moson belvárosban néhány tömb, illetve az ipari
park környezete lehet veszélyeztetett. Az itt élők, illetve a külterületen lakók társadalmi elszigeteltsége
magas fokú. Az IVS adatai szerint mintegy 100 halmozottan hátrányos helyzetű ember élt rossz fizikai
környezetben, nehéz szociális helyzetben. A szociálisan veszélyeztetettek aránya MOFÉM telep
városrész, Moson belváros, valamint a Lőporgyár és környékén szintén kiemelkedő volt. (IVS, 2008:
147)
A 2011. évi népszámlálási adatai alapján Mosonmagyaróváron egy a város szövetbe ékelődő
(belterületi) és egy a városszöveten kívüli (külterületi) szegregátum található.
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3.3-18. ábra: A belterületi szegregátum

A belterületi szegregátum: Lajtaszer u. - Dobó Katica u. - Névtelen u. - Szekeres Richárd utca által
határolt terület
A szegregátum az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 10. számú MOFÉM – Lajta lakókert
városrészként megnevezett területen található. A városrészre a vegyes beépítés jellemző, a terület az
utóbbi időben átalakulóban van. A rosszabb helyzetű házak a Lajtaszer utca mentén, Dobó Katica utca
és a Terv utca által határolt részen koncentrálódnak.
A KSH által megküldött, a szegregátumokat jelző kartogramokhoz tartozó, automatikusan generált
táblázat szerint a területen 31 lakásban 62 fő él. A szegregációs mutató értéke 47,5 %, ami jóval
alacsonyabb, mint a külterületi szegregátum esetében mért érték.
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3.3-19. ábra: A belterületi szegregátum lehatárolása

A szegregátumban– a lakott lakásokon belül – a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakások
aránya 13,8 %, amely a városi átlag ötszöröse.
A 0-14 éves korú gyermekek aránya 17,7 %, kissé meghaladja a városi átlagot (15,2 %). A 60 éves vagy
annál idősebbek aránya (17,7 %) pedig kissé alatta marad a városi átlagnak (22,3 %), így az elöregedés
erre a területre nem jellemző.
A lakhatási szegénység szoros összefüggést mutat a foglalkoztatási helyzettel és az iskolai
végzettséggel. Az itt élő népesség iskolai végzettsége jelentősen rosszabb a városi átlagnál: a 25 éves
és idősebb népességnek csak 2,2 %-a szerzett felsőfokú végzettséget, az aktív korúak 62,5 %-a
ugyanakkor legfeljebb az általános iskolát végezte el. Ennek köszönhetően a terület foglalkoztatási
helyzete is rosszabb a városi átlagnál: a foglalkoztatási arány 45,7 % (a városi átlag 65,2 %), a
munkanélküliségi ráta pedig 18,5 %, ami majdnem háromszor magasabb a városi átlagnál (6,6 %). Az
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (81,8 %) majdnem
kétszerese a városi átlagnak (41,3 %).

A külterületi szegregátumok a szegregációs mutató nagysága ellenére sem biztos, hogy valódi
szegregátumok, ennek eldöntése további vizsgálatot igényel!

A külterületi szegregátum: Jánossomorjai út
A külterületi szegregátumról a KSH nem készített térképet. A szegregációs mutató 40 %, és a terület
minden mérvadó jellemzője kedvezőtlenebb képet mutat, mint a fent bemutatott Lajtaszer utcai
szegregátumban.
A területen 62 fő lakik. A 0-14 éves korú gyermekek aránya 37,1 %, a 60 éves vagy annál idősebbek
aránya pedig rendkívül alacsony (6,5 %), így a korszerkezet sokkal fiatalosabb a megszokottnál.
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Az itt élők között a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
igen magas, 62,9 %, ez ötször nagyobb, mint a városi mutató. A gazdaságilag nem aktív népesség
lakónépességen belüli aránya a három terület közül itt a legmagasabb (75,8 %). A rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 62,9 %, a munkanélküliségi ráta
13,3 %, a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 36,1 %. Az alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (84,6 %) kétszerese a városi átlagnak (41,3 %).
A KSH adatai szerint a terület lakásállománya 17 darab, amelynek közel negyede alacsony
komfortfokozatú. Az egyszobás lakások aránya 21,4 %.

Mutató
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya
Legfeljebb
általános
iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül
Legfeljebb
általános
iskolai
végzettséggel
rendelkezők
és
rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül
Munkanélküliek
aránya
(munkanélküliségi ráta)
Tartós
munkanélküliek
aránya
(legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)

32 004

1.
szegregátum
(Lajtaszer Dobó K. u.)
62

15,2

17,7

37,1

62,6

64,5

56,5

22,3

17,7

6,5

12,2

62,5

62,9

17,3

2,2

0,0

14 000

31

17

3,3

19,4

23,5

29,2

47,5

62,9

6,0

35,0

40,0

65,2

45,7

36,1

31,7

48,3

28,6

41,3

81,8

84,6

50,7

56,5

75,8

6,6

18,5

13,3

3,6

3,7

13,3

Mosonmagyaróvár
összesen*

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

Jánossomorjai út
(külterület)
62

203

Mutató
A komfortnélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül

Mosonmagyaróvár
összesen*

1.
szegregátum
(Lajtaszer Dobó K. u.)

Jánossomorjai út
(külterület)

2,6

13,8

21,4

9,5

75,9

21,4

3.3-1. táblázat: A szegregátumok társadalmi-gazdasági adatai
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3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása
és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
Az IVS-ben meghatározott nyolc akcióterület közül a mosoni belváros („E” akcióterület) rehabilitációja
lényegében megvalósult, ahogyan a MoWinPark is („H” akcióterület), illetve a „G”. A maradék hat
területen nem történt annyi változás, ami indokolná, hogy ne legyenek továbbra is akcióterületek.
Területi lehatárolásuk esetleg változhat, a magyaróvári belváros beavatkozási területe például
kibővülhet a vár és a Malom-ági Lajta irányában. Új akcióterület talán a Vasútállomás környezete lehet,
azonban ennek kiterjedése és a lehetséges beavatkozások funkcionális egysíkúsága kérdésessé teheti
akcióterületként való kijelölését. Az alábbi térképen láthatók a javasolt akcióterületek, az IVS-ben
alkalmazott betűjelükkel.

3.3-20. ábra: Mosonmagyaróvár javasolt akcióterületei

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.
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4.1 NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK LISTÁJA
Azonosító

57706

Település

Mosonmagyaróvár

Lelőhelyszám

1

Név

Középkori Magyaróvár

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

Védelem

szakmai

HRSZ
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, 199, 198, 196,
195, 194, 191, 280, 257, 185, 197, 200, 180, 210/4, 87/1,
88/1, 71/1, 210/5, 213, 215, 193, 192, 178, 177, 176,
372, 72/1, 188/2, 162, 161, 160, 154, 134, 151/1, 141/4,
167/1, 167/2, 132/2, 132/1, 123, 122, 129, 124, 125,
126, 74, 75, 73, 68/3, 69/2, 69/1, 267/1, 267/2, 288,
68/2, 187, 33, 35, 269, 272/2, 152, 51, 119, 115, 114,
113/2, 111/2, 289/2, 290, 291, 293, 292, 294, 295, 282,
283, 284, 285/2, 286, 287, 262, 261, 260/1, 259, 258/3,
258/2, 258/1, 175, 170, 171, 50, 49, 64, 77, 153/1, 163,
113/1, 116, 118, 277, 120, 276, 121, 275, 166, 274, 273,
168, 272/1, 169, 271, 268, 266, 265, 264, 76, 68/1, 128,
133, 164, 131, 130, 137, 136, 167/3, 165, 374, 369, 370,
368/1, 368/2, 367/2, 366, 371, 225, 224, 27, 26, 34,
28/1, 28/2, 28/4, 226, 214/2, 214/1, 219/2, 220, 29, 30,
223, 321, 322, 340, 341, 343, 344/2, 347, 346, 345, 336,
334, 335/2, 348, 364, 385/1, 383/1, 386, 244/1, 247,
248, 8, 5, 389, 9, 373/1, 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,
70/2, 91, 189, 188/1, 155, 156, 157, 158, 159, 138, 143,
141/3, 140, 135, 141/1, 141/5, 97, 94, 96, 93, 104, 102,
101, 100, 80, 81, 82, 85/3, 85/4, 85/1, 84, 83, 71/2, 65,
66, 67, 70/1, 90, 89, 47/2, 387/4, 388/1, 388/2, 387/3,
55, 314/1, 112, 110, 78, 98, 41, 39/1, 307, 305, 309, 107,
108, 109, 301, 302, 303, 304, 296, 297/1, 298, 299, 300,
179, 173, 172, 174, 88/2, 87/2, 86/1, 62, 63, 60, 61, 59,
40, 44, 42, 43, 45, 46, 47/1, 52, 37, 36, 38, 39/2, 308/2,

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

517076

283023

207

Azonosító

Település

Lelőhelyszám

Név

Védelem

HRSZ

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

25, 79/2, 92, 72/2, 105, 106, 54, 48, 222/1, 219/1,
234/1, 231
34312

Mosonmagyaróvár

2

Iskola utca

szakmai

34673

Mosonmagyaróvár

3

Víztorony környéke

szakmai

35403

Mosonmagyaróvár

4

Osztermayer utca 10.

szakmai

36129

Mosonmagyaróvár

5

Soproni utca 12.

szakmai

37412

Mosonmagyaróvár

6

Erzsébet tér 11-12.

szakmai

38956

Mosonmagyaróvár

7

Király-domb

szakmai

38957

Mosonmagyaróvár

8

Vár

szakmai

38958

Mosonmagyaróvár

9

Fő u. 19. (Cselley-ház)

szakmai

38960

Mosonmagyaróvár

10

Bástya u. 25.

szakmai

38961
38962

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

11
12

Német-dűlő
Krisztina-major

szakmai
szakmai

38964

Mosonmagyaróvár

13

Marx Károly u. 46-50.

szakmai

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
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, 1726
3479/1, 3437, 3436, 3434, 3196/1, 3198, 3433/2, 3200
2591, 2592/1, 2590, 3312, 3343, 3342/1, 3341, 3344,
3346, 3342/2
3214, 3399, 3396, 3374/2, 3216
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, 3338/4, 3338/3,
3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3368, 3367/2, 3366,
3340, 3373, 3339/1, 3334/1, 3332, 3287, 3288, 3347/5
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
267/1, 267/2, 272/1, 271, 268, 254/5, 294, 266, 254/3,
278
288, 265, 264, 289/2, 290, 285/2, 286, 287, 262, 278,
384
0169/1, 0173/1, 0172/1
023/5, 045/1, 023/1, 063/15, 063/14, 023/6
1745/4, 1745/6, 1745/8, 1745/9, 1740/3, 1759/2,
1759/1, 1760, 1745/7, 1727/8

517513

280494

517687

282363

517195

280753

517435

280414

517390

280650

517297

280526

517319

283308

517030

283135

516967

283094

515636
514030

278967
280616

517689

282206
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38965
38966
38967

LelőhelyNév
szám
Mosonmagyaróvár
14
Téglaföldi-dűlő
Mosonmagyaróvár
15
Téglaföldi-dűlő II.
Mosonmagyaróvár
16
Téglaföldi-dűlő III.

szakmai
szakmai
szakmai

38968

Mosonmagyaróvár

17

Lucsony u. 1.

szakmai

38972

Mosonmagyaróvár

21

Aranyökör vendéglő

szakmai

38973

Mosonmagyaróvár

22

Linhardt György u. 9.

szakmai

38974

Mosonmagyaróvár

23

szakmai

38975

Mosonmagyaróvár

24

Nyomda előtt
Római katolikus
plébániatemplom

Azonosító

38976

Település

Mosonmagyaróvár

25

Templomdomb

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

Védelem

szakmai

szakmai

HRSZ
1637, 1636, 1633, 1634, 1635, 1638
1575/1, 1589, 1584/2, 1588/3
1745/1, 1768, 1769, 1770, 1777/1
1240/1, 1241, 1236, 1240/2, 1234, 1235/2, 1235/1,
1237, 1239, 1238/1, 1359, 1374, 308/3, 1376, 1373
413/2, 3956, 3955, 3957, 3958, 3954
154, 51, 155, 156, 187, 29, 33, 30, 223, 50, 52, 111/1, 49,
34, 35
232, 228/3, 234/2, 234/1, 231, 254/3
133, 134, 132/2, 111/1, 132/1, 77, 137, 164, 136, 131,
130, 163, 152, 135
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, 7080, 7079, 7076, 7077,
7078, 7081, 7082, 0512/22, 7075, 7073, 7085, 7084,
7083, 0512/31, 0512/11, 0512/19, 0512/20, 0512/12,
0512/13, 0512/30, 0512/15, 0512/16, 0512/17,
0512/18, 0509, 0512/29, 0510/8, 0510/9, 0510/31,
0510/42, 0510/7, 0510/26, 0510/5, 0510/29, 0510/30

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta
517524
282301
517412
282362
517627
282394
517395

283169

516890

282606

517102

282796

516951

282667

517138

283019

514942

284278

209

Azonosító

Település

Lelőhelyszám

Név

Védelem

44022

Mosonmagyaróvár

26

M1 pihenőhely mellett

szakmai

44949

Mosonmagyaróvár

27

Soproni utca 48-60.

szakmai

44950

Mosonmagyaróvár

28

Kis utca

szakmai

44951
48146
48333
52167

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

29
30
31
32

Háromsarok köz
Kis utca 12.
Ökörlegelő
Kis utca 30.

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

53268

Mosonmagyaróvár

33

Autópálya mellett

szakmai

HRSZ
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, 063/103, 063/104, 063/105,
063/106, 063/107, 063/108, 063/109, 063/110,
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, 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
2624, 2623, 2659/2, 3312
2630/4, 2592/1, 2592/2, 2625, 2634, 2633, 2632, 2631,
2629, 2628, 2659/2
3306, 3310, 3309, 3308, 3312, 3311
2598/1
027/18
2625, 2605/2, 2606, 2607
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, 016/2, 016/19,
063/53, 063/52, 063/32, 016/6, 063/31, 063/33, 063/34,
063/50, 063/49, 063/51, 016/7, 063/47, 063/48, 063/42,
063/46, 063/45, 063/44, 063/43, 063/41, 063/40,
063/35, 063/36, 063/37, 063/38, 063/39

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

515448

280826

517140

280185

517367

280202

517198
517463
513103
517380

280230
280290
281371
280236

514917

280722
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Azonosító

Település

Lelőhelyszám

Név

Védelem

HRSZ

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

51, 50, 52, 111/1, 49, 39/1, 38, 154, 152, 54, 37, 36

517127

282848

42
43

Mosonvár u. 2.
Soproni utca 35.
Pozsonyi u. 87-89. (Sóház)
Főhercegi malom
Jókai utca 7.
Magyar utca-Linhardt Gy. u.
sarka
Magyar u. 33., 40.
Régi vámház

311/1, 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, 1077/3
3217, 3374/2, 3219, 3218, 3216
2610/2, 2607, 2610/1, 2611, 2612/1, 2609/2, 2608
320, 314/1, 316, 319/2, 322, 314/2, 321
106, 309, 107, 108, 20/1, 308/2, 25
47/2, 46, 47/1, 64, 92

szakmai
szakmai

517016
516934

282761
282536

Mosonmagyaróvár

44

Bakó utca

szakmai

516956

282163

57719

Mosonmagyaróvár

45

Frankel Leó utca

szakmai

517614

282427

57720

Mosonmagyaróvár

46

Frankel Leó u. 24.

szakmai

517698

282447

57726

Mosonmagyaróvár

47

Nepomuki Szt. János kápolna szakmai

517376

280611

57731

Mosonmagyaróvár

48

Soproni u. 28.

szakmai

517372

280391

57736

Mosonmagyaróvár

49

szakmai

517469

280369

57739

Mosonmagyaróvár

50

Hajós utca 7.
Mosoni temető melletti
kavicsbánya

228/2, 228/1, 225, 29, 27, 26, 28/1, 111/1, 227, 10
3952/1, 3956, 413/2, 3953
3951, 3932, 3934/2, 3934/3, 3933/1, 3934/1, 3931,
3904, 3933/2, 3913
1745/1, 1768, 1769, 1771, 1767, 1770, 1777/1, 1575/2,
1772
1772, 1771, 1773, 1740/1, 1777/1
3232/2, 3272, 3232/1, 3271, 3273, 3374/2, 3285, 3217,
3214, 3274, 3270
3336, 3337, 3339/2, 3338/4, 3338/3, 3338/1, 3334/2,
3312, 3340, 3339/1
2592/1, 2593, 3312, 2595, 2596/1

szakmai

1966/12, 1966/9, 2167

518072

280897

57746

Mosonmagyaróvár

51

Kálnoki út-Strand u.

szakmai

518511

282376

57747
57748

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

52
53

Pozsonyi úti bal tag
Pozsonyi úti bal tag II.

szakmai
szakmai

516066
516219

284919
284395

57749

Mosonmagyaróvár

54

Pozsonyi úti bal tag III.

szakmai

515224

286582

57750

Mosonmagyaróvár

55

Pozsonyi úti bal tag IV.

szakmai

514968

287096

55887

Mosonmagyaróvár

35

56983
57028
57713
57714
57715

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

36
37
38
39
40

57716

Mosonmagyaróvár

41

57717
57718

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

38936

Lucsony - vár keleti
szomszédságában

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

szakmai

1109/37, 1110, 1109/38, 1109/2, 1106/18, 1106/20,
1106/21, 1108/12, 1108/9, 1109/36
0473/2
0473/2
0468/11, 0468/12, 0468/13, 0468/14, 0468/15, 0468/7,
0468/8, 0468/9, 0468/10, 0468/16, 0468/17
0463/8, 0463/6, 0463/7

517461

283255

517340
517324
517211
517286
517262

280646
280259
283475
283167
282910

211

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Lelőhelyszám
56
57
58
59
60

Pozsonyi úti bal tag V.
Külső-vizes
Külső-vizes II.
Külső-vizes III.
Külső-vizes IV.

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

57758

Mosonmagyaróvár

61

MOFÉM-telep mögött

szakmai

57759
57760

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

62
63

Maradék-földek
Maradék-földek II.

szakmai
szakmai

57761

Mosonmagyaróvár

64

Maradék-földek III.

szakmai

57762
57763
57764
57765
38943
57770
57772

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

65
66
67
68
69
74
75

Maradék-földek IV.
Maradék-földek V.
Maradék-földek VI.
Maradék-földek VII.
Krisztina major II.
Újudvar, szennyvízülepítő
Kozlik-tanya

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

57773

Mosonmagyaróvár

76

Felső-Sziget-föld

szakmai

57774

Mosonmagyaróvár

77

István-puszta

szakmai

Azonosító

Település

57751
57752
57753
57754
57756

Név

Védelem

HRSZ
0457/11, 0457/10, 0457/9, 0457/8
0483/3, 0483/5, 0483/4
0486/3, 0486/2, 0485/2, 0483/5, 0486/1
0486/4, 0486/5, 0486/8, 0486/3, 0486/2, 0486/6
0486/7, 0486/6, 0489/1, 0490/1
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
010/43, 010/39, 010/38, 010/37, 010/36
040/1, 040/3, 027/18, 028
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, 025/8
016/16, 016/15, 038/6
016/16, 017/2, 016/2
018/10, 018/9, 018/8, 018/12, 018/11, 019/4
018/3, 018/4
063/136, 057/26, 057/25, 057/24, 057/23
0175/12, 0175/4, 0175/5, 0173/1, 0174/1
0122/13, 0129, 0169/1, 0172/1, 0131/3, 0132
0145/1, 0156/1, 0154/10, 0154/8, 0154/42, 0139,
0137/11, 0145/7, 0138
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

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta
514779
287580
514249
287143
513888
287417
513512
287432
513577
287735

515533

283772

513532
512754

282957
281471

513343

281099

513872
514007
514544
514009
514147
515576
515529

282060
281760
281510
281332
280307
279591
278627

517621

276135

521675

277476
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212

Azonosító

Település

Lelőhelyszám

Név

Védelem

57775

Mosonmagyaróvár

78

Limes-út I.

szakmai

38939

Mosonmagyaróvár

79

Pozsonyi országút

szakmai

70681

Mosonmagyaróvár

80

Ad Flexum vicus

szakmai

70683

Mosonmagyaróvár

81

Aranyossziget utca

szakmai

Készítette: Pro Via ’91 Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

HRSZ
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
738, 921, 922, 0445
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, 1745/1, 1767, 1588/4, 1766, 1765/2, 1765/1,
1764, 1762/2, 1763/1, 1761, 1760, 1644, 1641, 1640,
1637, 1636, 1645, 1768, 1769, 1759/2, 1762/1, 1759/1,
1647/7, 1647/2, 1740/1, 1773, 1745/4, 1745/8, 1745/9,
1745/6, 1633, 1634, 1635, 1638, 1584/2, 1588/3,
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
2428/5, 2428/4, 2428/2, 2431/4, 2431/3, 2432/2, 2375,
2141, 2142, 2145, 2153/1, 2134, 2133, 2132, 2154

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

515457

286325

516961

284222

517606

282296

517796

280578

213

Azonosító

70685

Település

Mosonmagyaróvár

Lelőhelyszám

82

Név

Mosonvár és mezőváros
összevont lelőhely

Védelem

szakmai

HRSZ
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, 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, 3217, 3234, 3214, 3114, 3306, 2624, 2623,
2659/2, 3310, 3309, 3308, 3311, 3285, 3272, 3232/1,
3271, 3273, 3223, 3222/2, 3220, 3219, 3218, 3374/2,
3216, 3196/1, 3198, 3200, 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, 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, 3115, 3119, 3138, 3139, 2622, 3103, 3110, 3111,
3113, 3106, 2621, 3107, 3295, 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, 3226/2, 3227, 3228/2, 3229/2,
3230/3, 3230/4, 3231/2, 3236, 3237, 3232/2, 3238,
2442/1, 2398, 2431/1, 3395, 2432/1, 3379, 2443/1,
3376, 3375, 3347/1, 3233, 3286, 3221, 3283, 3282,
3281, 3280, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3368,
3367/2, 3366, 3399, 3396, 2591, 2592/1, 2590, 2439/7,
3343, 3342/1, 3341, 3344, 3346, 2421/1, 2422, 2423,
2589, 2587, 2659/1, 2588, 2420/1, 3382, 3364, 3365,
3372, 3371, 3367/1, 3342/2, 3340, 3373, 2440/7,
2440/26, 2440/8, 2440/29, 2440/28, 2440/27, 2439/1,

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

517369

280435
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214

Azonosító

Település

Lelőhelyszám

Név

Védelem

HRSZ
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,
2428/5, 2428/4, 2428/2, 2431/4, 2431/3, 2432/2, 2141,
2142, 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, 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,
3347/4, 3347/2, 3374/1, 3360, 3347/5, 3347/3, 3349,
3350, 3352, 3357, 2747/5, 2737, 2561, 3092, 2128/5,
2440/12, 2440/17, 3313/1, 3313/2, 2608, 3239, 3240,
3241, 3242, 3243, 2609/2, 3252, 2598/1, 3339/2,
3338/4, 3338/3, 3338/1, 3334/2, 2593, 3336, 3337,
2607, 2606, 2605/2, 2630/4, 2592/2, 2625, 2634, 2633,
2632, 2631, 2629, 2628, 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, 2615/2, 2627, 2626, 2738, 2739, 2740,
2400, 2416/1, 2152, 2149, 2151, 2150, 2745/5, 2578,
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EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

215

Azonosító

Település

Lelőhelyszám

Név

Védelem

HRSZ

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

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, 2650, 2646/1, 2643/2, 2745/7, 2649, 2646/2,
2742/1, 2610/2, 3315, 3314/2, 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,
2145, 2153/1
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Azonosító

Település

Lelőhelyszám

Név

Védelem

70693

Mosonmagyaróvár

83

Lucsony területe

szakmai

74391
74393

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

84
85

Nagy-Rét I.
Nagy-Rét II.

szakmai
szakmai

74395

Mosonmagyaróvár

86

Maradék-földek X.

szakmai

77229

Mosonmagyaróvár

87

Limes-út IV.

77231

Mosonmagyaróvár

88

78267

Mosonmagyaróvár

89

HRSZ
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,
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, 1243, 1240/1,
1241, 1236, 1240/2, 1234, 1235/2, 1235/1, 1237, 1239,
1238/1, 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
0156/1, 0154/9, 0145/2
0154/9
036/7, 040/5, 039, 038/5, 040/1, 028, 027/18, 022,
016/18

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

517580

283017

518431
518271

275586
275809

513193

281817

nyilvántartott 0473/2

516380

285123

Limes-út V.

nyilvántartott 0473/2

516516

284905

Kápolna tér

szakmai

517380

280770
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3374/3, 3374/2, 3212/2
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Azonosító

Település

Lelőhelyszám

Név

Védelem

HRSZ

57595

Kimle

13

Limesút

szakmai

38969
38970
38971

Levél
Levél
Levél

46
48
49

szakmai
szakmai
szakmai

57278

Máriakálnok

3

Mosonszolnoki pihenő
Mosonszolnoki pihenő II.
Mosonszolnoki pihenő III.
Duna-meder, a
Kötöttárugyár csónakházával
szemben

0164/1, 0168/3, 02, 0269, 0335/1, 0335/2, 0337, 0340,
0341/1, 0343, 0345, 0350/25, 0350/26, 038, 040/2,
041/20, 041/21, 041/22, 041/23, 041/24, 041/25,
041/39, 041/40, 041/41, 041/42, 041/43, 041/44,
041/45, 041/46, 041/47, 041/48, 041/49, 0493, 068/3,
458, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 475/1, 476, 477, 478,
036/11, 036/10, 037/2, 037/1, 037/3, 038, 0257/10,
0257/14, 0257/9, 0290/1, 0291/2, 0291/3, 0291/4,
0291/5, 0291/6, 0291/9
041/4, 041/2, 036/7, 042/13, 041/1
041/3, 038/5, 036/7, 016/18, 016/4
036/8, 036/6, 037/2, 041/4

szakmai

080, 0303

57870

Máriakálnok

4

Limesút

szakmai

57680

Mosonszolnok

33

Káposztás- és Őrföldek-dűlő

szakmai

57766
57767

Mosonudvar
Mosonudvar

1
2

Maradék-földek VIII.
Újudvar-dűlő

szakmai
szakmai

57768

Mosonudvar

3

Újudvar-dűlő II.

szakmai

57769

Mosonudvar

4

Újudvar

szakmai

34308

Újrónafő

1

Újudvar - Új Tőrés

szakmai

1509, 056, 059, 1520, 1521, 061, 1519, 1518, 1510, 065,
1508, 0300/1, 0298
038/36, 038/37, 038/38, 043/11, 043/12, 043/13,
043/14, 043/63, 061/43, 061/44, 066/1, 066/2, 073/10,
073/2, 073/6, 073/7, 073/8, 073/9, 043/2, 045/1, 047/2,
047/11, 047/10, 047/6, 047/7, 047/8, 047/5, 046, 047/9,
051/65
043/11, 043/12
042, 043/2, 045/1, 023/1, 051/64
057/53, 057/50, 057/49, 057/48, 051/64, 057/4, 057/3,
057/2, 057/52, 057/6, 057/5, 057/47, 057/46
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,
051/98, 036, 047/2, 047/4, 051/92
0344

EOV Y
EOV X
koordináta koordináta

523059

276176

512933
513373
513245

282448
281943
282497

518212

281897

518858

279870

510495

277885

513424
513591

280032
280005

513741

279897

513152

279405

514066

277132
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4.2 VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉKEK LISTÁJA
Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

Műemléki
környezet

313/10, 218, 219/2, 222/1, 214/1, 25,
254/3, 254/4, 255, 213, 210/5, 33, 34,
35, 207, 206, 205, 204, 20/1, 308/2, 203,
111/1, 321, 322, 340, 341, 343, 344/2,
347, 346, 345, 336, 334, 335/2, 348,
349, 350, 352/1, 352/2, 352/3, 353, 354,
364, 382/5, 382/4, 382/8, 382/6, 385/1,
383/1, 381, 379, 374, 370, 369, 368/2,
368/1, 367/2, 366, 384, 315, 314/2,
314/1, 380, 219/1, 223, 29, 30, 1234,
1359, 1376, 308/3, 308/4, 1232

8700

19269

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár,
műemléki
jelentőségű terület
ex-lege műemléki
környezete

3080

22685

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

42, 43, 45, 46, 47/1, 49, 62, 64, 66, 79/2,
90

3063

26855

Mosonmagyaróvár

Pietá-szobor ex-lege
Műemléki
műemléki
környezet
környezete

0222/5, 0223/2, 0302/1, 0302/4,
2465/4, 2465/5, 2465/6, 2466/4, 2470/1

Mosonmagyaróvár

Főhercegi malom
épületeggyüttes exlege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

104, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2,
115, 116, 118, 124, 125, 126, 132/1,
1374, 1376, 20/1, 25, 308/2, 308/3,
308/4, 309, 310, 311/1, 311/2, 313/10,
76, 77, 78, 79/2, 80, 91

Műemléki
környezet

106, 108, 109, 111/1, 111/2, 112, 113/1,
113/2, 114, 115, 118, 124, 125, 254/3,
254/4, 254/5, 273, 274, 275

10874

26856

3069

26857

Mosonmagyaróvár

Nep. Szt. János
szobor ex-lege
műemléki
környezete

3030

26858

Mosonmagyaróvár

Ház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

105, 110, 111/1, 111/2, 112, 115, 116,
120, 123, 124, 125, 254/3, 254/4, 254/5,
273, 274

3028

26860

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

112, 113/1, 113/2, 254/3, 254/5, 276,
278, 303, 304
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

3032

26862

Mosonmagyaróvár

v. piarista rendház
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 128,
131, 254/3, 254/4, 254/5, 271, 272/1,
273

3029

26865

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

112, 113/1, 113/2, 114, 115, 254/3,
254/5, 275, 277, 278, 301, 302, 303

Műemléki
környezet

120, 122, 132/2, 164, 165, 166, 254/3,
254/4, 254/5, 267/1, 268, 271, 272/1

3035

26867

Mosonmagyaróvár

Ált. Gimn., Régi
városháza ex-lege
műemléki
környezete

3031

26869

Mosonmagyaróvár

Ház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

113/1, 114, 115, 116, 254/3, 254/5, 274,
276, 278, 299, 300, 301

3037

26871

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

121, 132/2, 165, 167/1, 254/3, 254/4,
254/5, 265, 266, 267/1

Műemléki
környezet

113/1, 115, 116, 118, 254/3, 254/5, 273,
275, 278, 298, 299, 300

3033

26872

Mosonmagyaróvár

Szálloda, Fekete Sas
fogadó ex-lege
műemléki
környezete

3034

26874

Mosonmagyaróvár

Városi tanácsház exMűemléki
lege műemléki
környezet
környezete

116, 118, 120, 254/3, 254/4, 254/5,
272/1, 272/2, 274, 278, 297/1, 298

3040

26876

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

137, 138, 163, 167/1, 167/2, 167/3, 169,
254/3, 254/4, 254/5, 262, 264, 265

3036

26878

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

120, 254/3, 254/4, 254/5, 271, 272/2,
273

3038

26880

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

120, 121, 254/3, 254/4, 254/5, 268, 269,
272/1, 272/2

3039

26881

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

121, 132/2, 166, 254/3, 254/4, 254/5,
267/1, 267/2, 269, 271, 278, 295

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

3043

26887

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

166, 254/3, 254/4, 254/5, 265, 267/1,
267/2, 278, 291, 292, 293

3044

26890

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

166, 167/1, 254/3, 254/4, 254/5, 264,
266, 278, 290, 291, 292

3045

26891

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

167/1, 168, 254/3, 254/4, 254/5, 262,
265, 278, 289/2, 290

10030

26893

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

205, 207, 209, 210/4, 211, 228/1, 228/3,
229, 237, 247, 248, 254/3, 254/4

3046

27108

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

178, 182/2, 254/3, 254/4, 254/5, 256/1,
258/1, 258/3, 278, 282, 283, 284

3026

27109

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

3374/3, 3402/1, 3402/2, 3406, 3407,
3410/1, 3422, 3571/2

3062

27487

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

1242, 1244, 1251/1, 1359, 1360/1,
1362, 1364/2, 1365, 1366

3064

27488

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

105, 111/1, 126, 128, 132/1, 75, 77, 78,
79/2, 80, 81

3065

27489

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

111/1, 133, 134, 65, 67, 68/3, 69/1,
69/2, 70/1, 77

3066

27491

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

111/1, 141/1, 152, 39/1, 40, 41, 42, 49,
51, 54, 59

3067

27493

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

111/1, 141/1, 152, 38, 39/1, 40, 49, 51,
52, 55
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

9499

27497

Mosonmagyaróvár

Evangélikus
templom ex-lege
műemléki
környezete

3068

27498

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

3218, 3219, 3232/2, 3251/2, 3251/3,
3251/4, 3254/1, 3254/2, 3260, 3262,
3264, 3265

3070

27504

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

3186/1, 3187, 3188, 3190/1, 3445,
3447, 3448/1, 3479/1

3071

27505

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

111/1, 120, 123, 126, 129, 131, 132/1,
75, 76, 77

3048

27545

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2273, 2327, 2329, 2330, 2331, 2332,
2343, 2344, 2375, 2461/5, 3579, 3580,
3582, 3583, 3795/2

3051

27550

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2341, 2342/2, 2361, 2461/5, 3404,
3422, 3573, 3583, 3795/2

3052

27554

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2342/1, 2342/2, 2352, 2359, 2360,
2362, 2461/5, 2466/1, 3404, 3583,
3795/2

3057

27557

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2397, 2399, 2401, 2409, 2411, 2412,
2461/5, 2466/1, 3383, 3384, 3385,
3386, 3997

3049

27562

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2334, 2335, 2339, 2341, 2461/5, 3572,
3573, 3575/1, 3575/2, 3576, 3583,
3795/2

3050

27563

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2342/1, 2352, 2361, 2362, 2461/5,
2466/1, 3403/1, 3406, 3407, 3422,
3571/2, 3572, 3573, 3583, 3795/2

3053

27564

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2389/4, 2461/5, 2466/1, 3389/1, 3390,
3391, 3394, 3396, 3397

Műemléki
környezet

10, 111/1, 211, 218, 220, 225, 227,
228/1, 228/3, 229, 230, 237, 247, 248,
254/3, 254/4, 26, 27, 28/1, 29, 5, 8

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

3059

27565

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2428/2, 2431/1, 2433/1, 2433/3,
2461/5, 2466/1, 2589, 2591, 2659/1,
3312, 3375

3054

27566

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2413, 2414, 2420/1, 2461/5, 2466/1,
3363, 3364, 3369, 3374/1, 3378, 3380,
3382, 3397

3055

27567

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2421/1, 2422, 2461/5, 2466/1, 3347/5,
3354, 3359, 3360, 3374/1, 3375, 3377,
3378, 3397

3074

27576

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

120, 122, 123, 128, 129, 130, 132/2,
133, 134, 136, 137, 163, 164

3075

27577

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

111/1, 129, 131, 132/1, 132/2, 133, 134,
69/1, 72/1, 73

3076

27578

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

133, 134, 135, 136, 138, 163, 167/3, 168

3078

27579

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

133, 134, 136, 137, 163, 164, 167/2, 168

3081

27580

Mosonmagyaróvár

Lakóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

121, 132/2, 164, 166, 167/1, 167/2

3042

27581

Mosonmagyaróvár

Ház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

138, 163, 168, 170, 171, 254/3, 254/4,
254/5, 261, 262

3041

27582

Mosonmagyaróvár

Ház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

121, 132/2, 166, 254/3, 254/4, 254/5,
266, 268, 278, 293, 294, 295

3047

27585

Mosonmagyaróvár

malom és sörház exMűemléki
lege műemléki
környezet
környezete
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

9102

27586

Mosonmagyaróvár

Lourdesi kápolna
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

321, 322, 323/8, 339, 340

8901

27590

Mosonmagyaróvár

Háromszög kápolna
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

1082, 1083, 1084, 1085, 1110, 1230/3,
1232, 1290, 1291, 1292/3, 1292/5,
1292/6, 1292/7, 1292/8, 1295/2, 1295/6

Műemléki
környezet

0359, 0361, 0399/1, 0400, 0401/2,
0405/2, 0406, 739/4, 739/6, 741/10,
741/11, 741/16, 741/8

9206

27594

Mosonmagyaróvár

"Nehézkereszt"
szobor ex-lege
műemléki
környezete

8900

27600

Mosonmagyaróvár

Rozália-kápolna exlege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2366/1, 2367, 2369, 2461/5, 2466/1,
3374/3, 3397, 3401, 3403/1, 3403/2,
3406, 3408, 3410/1

9152

27603

Mosonmagyaróvár

Menházi kápolna
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

141/3, 161, 162, 163, 180, 183, 184,
186, 192, 193, 195, 197

4270

27606

Mosonmagyaróvár

r. k. kápolna ex-lege
Műemléki
műemléki
környezet
környezete

1234, 1359, 1374, 308/2, 308/3, 308/4,
311/2, 313/10

9259

27629

Mosonmagyaróvár

Malomépület exlege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2502/2, 2526, 2527/1, 2528, 2529/2,
2567/1, 2567/2, 2659/2, 2659/3,
2660/2, 2660/4, 2662, 2663, 2515,
2516, 2518, 2521/1, 2521/2, 2522/2,
2523, 2524/1, 2524/2, 2525, 2661/1,
2664/2, 2666/1, 0302/1, 2461/1,
2465/3, 2465/4, 2466/1, 2466/3,
2466/4, 2500, 2501/2, 2508, 2509,
2511/1, 2786

3027

27630

Mosonmagyaróvár

Sóház ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

313/10, 314/1, 314/2, 316, 318/1,
319/1, 319/2, 321, 322, 323/2, 323/8

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

3083

27631

Mosonmagyaróvár

Vár, városkapuval,
saroktornyos,
gótikus részletekkel
ex-lege műemléki
környezete

3058

27696

Mosonmagyaróvár

Szálló ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2428/2, 2429, 2430, 2431/3, 2432/1,
2461/5, 2466/1, 2591, 2659/1, 3312,
3375

Mosonmagyaróvár

Lakóház és mozi,
volt Fehérló Szálló
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2439/1, 2440/32, 2442/2, 2461/5,
2466/1, 2551, 2552, 2659/1

Mosonmagyaróvár

Magtár ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2440/25, 2440/26, 2440/32, 2440/33,
2440/34, 2442/2, 2444, 2445/1, 2445/2,
2461/3, 2461/5, 2466/1, 2541, 2542,
2543, 2544, 2545/1, 2546, 2547, 2659/1

Mosonmagyaróvár

Mosoni r. k.
plébániatemplom
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

2423, 2424, 2427/2, 2428/1, 2430,
2431/1, 2461/3, 2466/1, 2591, 2659/1,
3312, 3353, 3354, 3374/1, 3376, 3397

Mosonmagyaróvár

Óvári r. k.
plébániatemplom
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

111/1, 122, 123, 130, 131, 132/1, 132/2,
134, 135, 136, 137, 152, 163, 164, 51,
63, 64, 65, 68/2, 68/3, 69/1, 72/1, 77

Műemléki
környezet

121, 122, 123, 131, 132/2, 133, 163,
165, 167/3, 134

3060

3061

3056

3072

27698

27700

27702

27703

Műemléki
környezet

106, 107, 108, 112, 1234, 1376, 20/1,
305, 306/1, 306/2, 307, 308/2, 308/3,
308/4, 309, 310, 311/1, 311/2, 314/1,
314/2, 315, 316, 319/1, 319/2, 320, 321,
322, 341

3073

27737

Mosonmagyaróvár

Óvári r. k.
plébániaház ex-lege
műemléki
környezete

3077

27763

Mosonmagyaróvár

Kovácsműhely exlege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

131, 132/2, 133, 134, 137, 163, 164,
167/3

3079

27764

Mosonmagyaróvár

Lakóház, menház
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki
környezet

141/3, 161, 162, 163, 180, 183, 184,
186, 193, 195, 197
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

3047
3047

16413
16414

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Fő u. 43.
Fő u. 43.

3082

16418

Mosonmagyaróvár

Városkapu tér

3083
3083
3083

18044
18045
18046

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Várköz
Pozsonyi út 88.

11518

18543

Mosonmagyaróvár

3026
3027

4551
4563

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

3028

4527

Mosonmagyaróvár

3029
3030
3031
3032

4529
4526
4531
4528

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Kápolna tér 12 .
Pozsonyi út 87-89.
Fő utca 3., Bástya utca
sarok
Fő utca 5., Bástya utca 4.
Fő u. 2 .
Fő utca 7., Bástya utca 6.
Fő u. 4 .

3033

4533

Mosonmagyaróvár

Fő u. 9 .

3034

4534

Mosonmagyaróvár

Fő utca 11., Bástya utca 10. Városi tanácsház

3035

4530

Mosonmagyaróvár

Fő utca 6., Városház utca 2.

3036
3037
3038
3039

4536
4532
4538
4539

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

3040

4535

Mosonmagyaróvár

3041

4540

Mosonmagyaróvár

3042

4537

Mosonmagyaróvár

Fő u. 13 .
Fő u. 8 .
Fő u. 15 .
Fő u. 17 .
Fő utca 12., Templom utca
3.
Fő u. 19 .
Fő utca 14., Templom utca
5.

helyrajzi szám

EOV Y
koordináta
516886
516892

EOV X
koordináta
282805
282829

517310
517274

283345
283268

517389
517216

280905
283473

Malom
Sörház
Lakóépület
műemléki
környezete

Műemlék
Műemlék

251
251

Műemléki
környezet

388/2, 387/4, 388/1

erődrendszer
Vár
Várkapu torony

Műemlék
Műemlék
Műemlék

iskolaépület
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

Lakóház
Sóház

Műemlék
Műemlék

312/1, 313/10, 313/2, 313/11, 312/2
313/10
313/10
3226/2, 3227, 3228/2, 3229/2, 3230/3,
3230/4, 3231/2, 3234, 3236, 3237,
3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243,
3232/2
3408
320

Lakóház

Műemlék

277

517140

283275

Lakóház
Ház
Ház
v. piarista rendház
Szálloda, Fekete Sas
fogadó

Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék

276
118
275
120

517119
517154
517117
517127

283266
283175
283260
283158

Műemlék

274

517116

283228

Műemlék

273

517100

283189

Műemlék

121

517100

283110

Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék

272/1
166
271
268

517081
517066
517068
517058

283161
283078
283148
283135

Lakóház

Műemlék

168

517050

283026

Ház

Műemlék

267/2, 267/1

517044

283124

Ház

Műemlék

169

517041

283008

Ált. Gimn., Régi
városháza
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta

3043

4541

Mosonmagyaróvár

Fő utca 21., Bástya utca 20. Lakóház

Műemlék

266

517027

283106

3044

4542

Mosonmagyaróvár

Fő u. 23 .

Lakóház

Műemlék

265

517014

283092

3045

4543

Mosonmagyaróvár

Fő utca 25., Bástya utca 24. Lakóház

Műemlék

264

517007

283084

3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055

4545
4546
4566
4570
4571
4567
4568
4573
4576
4578

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Fő u. 39 .
Fő u. 43 .
Szent István király u. 58 .
Szent István király u. 109.
Szent István király u. 113.
Szent István király u. 70 .
Szent István király u. 72 .
Szent István király u. 123.
Szent István király u. 139.
Szent István király u. 143.

Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék

257
251
2328
3574
3404
2342/1
2361
3395
3379
3376

516952

283008

517440
517416
517430
517466
517472
517485
517538
517562

281059
280992
280942
280971
280953
280720
280601
280551

3056

4579

Mosonmagyaróvár

Szent István király u. 145.

Műemlék

3375

517596

280513

3057

4569

Mosonmagyaróvár

Műemlék

2398

517547

280671

3058

4572

Mosonmagyaróvár

Szálló

Műemlék

2431/1

517640

280508

3059

4574

Mosonmagyaróvár

Szent István király u. 102.
Szent István király utca
122.
Szent István király u. 124.

Lakóház
malom és sörház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Mosoni r. k.
plébániatemplom
Lakóház

Műemlék

2432/1

517654

280495

3060

4575

Mosonmagyaróvár

Szent István király u. 138.

Műemlék

2442/1

517711

280394

3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068

4577
4554
4522
4555
4556
4557
4558
4561

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Szent István király u. 142.
Lucsonyi út 12.
Budapesti országút
Magyar u. 4 .
Magyar u. 16 .
Magyar u. 26 .
Magyar u. 30 .
Mosonvár utca 3-5.

Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék
Műemlék

2443/1
1243
0302/3
76
68/1, 68/2
55
54
3252

517780
517500
518141
517208
517183
517146
517135
517329

280318
283135
279104
283090
282996
282903
282884
280568

3069

4525

Mosonmagyaróvár

Deák Ferenc tér

Műemlék

116

517148

283224

3070

4562

Mosonmagyaróvár

Ostermayer u. 30 .

Lakóház
Lakóház és mozi,
Fehérló Szálló
Magtár
Lakóház
Pietá-szobor
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Nep. Szt. János
szobor
Lakóház

Műemlék

3446

517086

280761
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta

3071

4565

Mosonmagyaróvár

Sós János utca 6., Magyar
utca 5.

Lakóház

Műemlék

128

517179

283088

3072

4580

Mosonmagyaróvár

Szent László tér 1.

Óvári r. k.
plébániatemplom

Műemlék

133

517131

283019

3073

4581

Mosonmagyaróvár

Szent László tér 1.

Óvári r. k.
plébániaház

Műemlék

164

517106

283050

3074

4582

Mosonmagyaróvár

Lakóház

Műemlék

131

517142

283064

3075

4583

Mosonmagyaróvár

Lakóház

Műemlék

130

517165

283048

3076
3077
3078

4584
4585
4586

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Lakóház
Kovácsműhely
Lakóház

Műemlék
Műemlék
Műemlék

137
136
167/3

517095
517098
517080

283003
283013
283029

3079

4587

Mosonmagyaróvár

Templom utca 15., Lotz
Lakóház, menház
Károly utca 2., Lakatos utca

Műemlék

185

517015

282936

3080
3081
3082

4588
4589
4590

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Timár u. 2 .
Városház u. 3 .
Városkapu tér 9.

Lakóház
Lakóház
Lakóépület

Műemlék
Műemlék
Műemlék

48
165
387/3

517222
517085
516826

282926
283077
282912

3083

4564

Mosonmagyaróvár

Pozsonyi út 88., Várköz

Vár, városkapuval,
saroktornyos,
gótikus részletekkel

Műemlék

313/10, 312/1, 312/2, 313/2, 313/11

4270

4553

Mosonmagyaróvár

Cserháti Sándor utca

r. k. kápolna

Műemlék

311/1

517393

283237

Szent László tér 2., Sós
János utca 9.
Szent László tér 3., Magyar
utca 9.
Szent László tér 5.
Szent László tér 6.
Templom u. 1 .
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

Név

Védelem

helyrajzi szám

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta

517448

280879

8700

4523

Mosonmagyaróvár

8900

4550

Mosonmagyaróvár

Kápolna tér

Rozália-kápolna

106, 105, 311/1, 313/10, 313/2, 312/1,
312/2, 165, 48, 185, 167/3, 136, 137,
130, 131, 164, 133, 128, 116, 54, 55,
68/1, 68/2, 76, 257, 264, 265, 266, 169,
267/2, 267/1, 168, 268, 271, 166, 272/1,
121, 120, 118, 273, 274, 275, 276, 277,
315, 314/1, 314/2, 112, 255, 254/3,
111/1, 187, 33, 35, 269, 272/2, 152, 51,
110, 119, 78, 98, 195, 197, 196, 198,
200, 199, 201, 189, 194, 193, 191, 192,
190, 188/2, 188/1, 162, 161, 160, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 134, 138, 143,
141/3, 140, 135, 141/1, 151/1, 141/4,
141/5, 167/1, 167/2, 132/2, 132/1, 123,
122, 129, 124, 125, 126, 97, 94, 96, 93,
104, 102, 101, 100, 80, 81, 82, 85/3,
Műemléki
85/4, 85/1, 84, 83, 74, 75, 288, 41, 39/1,
jelentőségű terület
311/2, 310, 307, 305, 306/2, 115, 114,
113/2, 306/1, 309, 107, 108, 109, 111/2,
301, 302, 303, 304, 289/2, 290, 291,
293, 292, 294, 295, 296, 297/1, 297/2,
298, 299, 300, 279, 280, 282, 283, 284,
285/2, 286, 287, 262, 261, 260/1, 259,
258/3, 258/2, 258/1, 256/1, 184, 180,
178, 179, 173, 177, 172, 174, 175, 176,
170, 171, 182/2, 70/2, 72/1, 91, 73,
71/1, 71/2, 65, 66, 67, 68/3, 69/2, 69/1,
70/1, 90, 89, 47/2, 88/1, 88/2, 87/2,
87/1, 86/1, 62, 63, 60, 61, 59, 40, 44, 42,
43, 45, 46, 47/1, 50, 52, 37, 36, 38, 39/2,
20/1, 308/2, 25, 49, 79/2, 92, 64, 77,
72/2, 203, 186, 153/1, 183, 163, 254/4,
113/1, 278, 384, 254/5
Műemlék
3402/1, 3402/2

8901

4548

Mosonmagyaróvár

Kálnoki utca, Lajta part

Háromszög kápolna

Műemlék

1231

517908

283065

9102
9152

4547
4552

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Hámán Kató u. 2 .
Lotz Károly u. 2 .

Lourdesi kápolna
Menházi kápolna

Műemlék
Műemlék

323/7
185

517159
517018

283425
282936

Mosonmagyaróvár,
műemléki
jelentőségű terület
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Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

9206

4549

Mosonmagyaróvár

Kálnok, Kálnoki utca

9259

4560

Mosonmagyaróvár

Tízház utca 5.

9499

4559

Mosonmagyaróvár

Magyar u. 35 .

10030

4544

Mosonmagyaróvár

10874

4524

Mosonmagyaróvár

11198
11518
11603

11249
17700
18767

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár

Fő u. 30 .
Deák Ferenc tér, Magyar
utca, Kereszt utca
Lucsony utca 1.
Mosonvár utca 15.
Tímár utca

Név

Védelem

"Nehézkereszt"
szobor
Malomépület
Evangélikus
templom
Lakóház
Főhercegi malom
épületeggyüttes
Lakóház
iskolaépület
Pieta-szobor

helyrajzi szám

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta

Műemlék

739/5

517068

285144

Műemlék

2501/13

517688

279783

Műemlék

228/2

516992

282757

Műemlék

208

516968

282839

Műemlék

105, 106

517261

283159

Műemlék
Műemlék
Műemlék

1374
3233
49

517399
517182
517209

283171
280515
282910
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