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TERVEZÉSI MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE 

 
1., Móra Ferenc iskola ingatlanán a beépíthető terület növelése 
 
Az iskola vezetése az épület nyaktagjának két oldalán fedett udvar kialakítását tervezi. Ez 
lehetővé tenné az időjárástól függetlenül az óraközi szünetek szabadban való eltöltését. Erre 
más lehetőség az udvar mérete miatt nincs. A bővítés akadálya a beépíthető terület mértéke. 
Az ingatlanon (helyrajzi szám: 1610) a szabályozási terv szerinti megengedett beépítés 30 %, 
holott ennek mértéke ténylegesen kb. 54 %.  
A tervezett 2 x 150 m2 fedett terasz 
megépítésével a beépített terület kb. 58 % 
lenne. 
A beépíthető terület növelése tehát 
mindenképp indokolt, a kialakult álla-
potra is tekintettel.  
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az 

országos településrendezési és építési 

követelményekről (továbbiakban: OTÉK) 
2. melléklet 8. pontja szerint az intéz-
ményi építési övezetben a megengedhető 
beépítés a település legnagyobb mértékű 
lakóterületi beépítettségnél legfeljebb 
25%-kal megnövelt érték. Ez esetünkben 
50 % x 1,25 = 62,5 %.  
Mivel a szabályozási terv kódrendsze-
rében az 50 % után 75 % következik, a 
köztes értéket a sajátos előírások között kell szerepeltetni, vagy OTÉK alóli felmentéssel a 75 
%-ot kijelölni. A minimális zöldfelület a be nem épített terület fele, de minimum 20 %. 
 
2., Lilla utcai ingatlanra vonatkozó szabályozás módosítása 
 
A Lilla utca végében lévő 715/3 helyrajzi számú ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, 
azon több lakóépület is áll. A szabályozási terv kb. 7,5 m széles közlekedési terület 
kialakítását jelöli az ingatlan rovására. Emellett jelöltek a tervezett telekhatárok illetve az 
előkerti építési vonal is. Mindezek nincsenek összhangban a kialakult állapottal, a fenti 
szabályozási elemek szerint egyetlen épület sem lenne megtartható.  
A tulajdonosok kérelmezték a szabá-
lyozási terv módosítását oly módon, 
hogy a közterület kapcsolat magánúttal 
legyen biztosítható, a telkeket pedig a 
meglévő épületekre – és a telekalakítási 
szabályokra is – tekintettel tudják oszta-
ni 4-5 telekre. A magánút szélessége a 
helyi építési szabályzat szerint mini-
mum 6 m, amennyiben kettőnél több 
telket tár fel. A megoldás a tervezett 
közterület, az építési vonal és a tervezett 
telekhatárok törlése. A kialakítható tel-
kek minimális alapterülete 500 m2. A 
beépítési (30 %, 4,50 m) paraméterek 
nem változnak. 
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3., Fenyőmajor, szabályozási terv módosítása  
 
Fenyőmajor a Bezenye-Paprét felőli közigazgatási határ közelében fekszik. A 0450/4 helyraj-
zi számú külterületi ingatlan beépítésre szánt terület besorolású, KR/F különleges idegen-
forgalmi/rekreációs építési övezetbe tartozik. Az építési paraméterek nincsenek meghatá-
rozva. A 2,5 hektár területű ingatlanon két nagyobb épület áll, a terület fele fásult. 
 

A tulajdonos az ingatlant idegenforgalmi célra nem tudja hasznosítani, helyette villapark 
kialakítását tervezi. Ehhez az ingatlant LKE kertvárosi lakó építési övezetbe kellene sorolni, a 
kérelem szerint 1.500 m2-es ingatlanok lennének kialakítva magánutas feltárással. A 
beépíthető terület 30 %, az épületmagasság 6,50 m lenne. Kb. 12 telek alakítható ki, 
telkenként legfeljebb 2 lakás építhető. 
A közúti kapcsolat Bezenye-Paprét irányából, kavicsozott úton biztosított. Az ingatlan egy 
része a közigazgatási határ menti 200 m-es védősávba esik, az nem beépíthető. 
Megjegyzendő, hogy telek vonalában kizárólag a villamos és gázhálózat kiépített. Vezetékes 
víz és csatornahálózat kiépítésére nincs esély. Paprét irányából, 600 m távolságból a 
vízvezeték esetleg kiépíthető, de csatornahálózat Papréten sincs, így közműpótló műtárgyak 
telepítése szükséges. 
 
4.,  Ostermayer u.11. beépíthető terület növelése 
 
Az Ostermayer u. 11. alatti, 3196/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa kérelmezte a 
beépíthető terület növelését 30 %-ról 50 % -ra a meglévő épület bővítési szándéka miatt. Az 
Ostermayer utca – Táncsics utca közötti tömbben - a kialakult beépítésre is tekintettet - négy 
eltérő beépítési paraméterű LK kisvárosi lakó építési övezetet található. A beépíthető terület 
30-50 % közé esik. 
A szabályozást természetesen nem egy 
ingatlanra, hanem az összes érintett telekre 
(6 db) kellene módosítani. Mivel itt a be-
építés zártsorú, indokolt lehet a megen-
gedett beépítés emelése 40 vagy 50 %-ra. A 
saroktelken a beépíthető terület a megen-
gedett mérték másfélszerese lehet. A túlzott 
beépítést a telekméret is korlátozza, mivel 
az 5-600 m2-es telkeken belül még a 
gépjárművek tárolását is meg kell oldani. 
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5.,  Madonna szobor – önálló övezet létrehozása 
 
Az Akócs malmi Madonna néven ismert, helyi 
védelem alatt álló szobor a Gorkij utca menti, 
444 helyrajzi számú közparkban áll.  Az 1733-
ban felállított szobor állapota rossz, restau-
rálásra szorul. A Mosonmagyaróvári Római 
Katolikus Plébánia jelezte, hogy uniós 
pályázati forrást tudnak szerezni a szobor 
felújítására, de ennek feltétele, hogy a szobor 
az egyház tulajdonában legyen. Mivel a szobor 
önkormányzati közterületen áll, nincs 
lehetőség annak elidegenítésére. Az ingatlanon 
belüli földhivatali kiemelésre sincs mód 
szobor esetében.  
A lehetséges megoldás az, hogy a szobor önálló ingatlanra kerüljön egy új, beépítésre nem 
szánt övezet kijelölésével. Az OTÉK is lehetőséget ad arra, hogy a sajátos funkciók 
különleges övezetbe kerüljenek. A helyi építési szabályzatban meglévő a KR/K templom 
övezet. Ezt lehet esetleg kiegészíteni templom, szobor megnevezésre vagy egy új KR/P 
szobor (szakrális építmény) övezetet kell létrehozni. A szabályozás módosítását követően lesz 
lehetőség a telekalakításra (kb. 5x5 m-es terület), majd a szobor átadására. 
 
6., Zichy utcaingatlanok szabályozás módosítása  
 
A Zichy utca nyúlványában található 428, 429 és 430 helyrajzi számú ingatlanok szabályo-
zása felülvizsgálatra szorul. A jelenlegi szabályozás szerint a beépítési mód szabadonálló, 
melynek két meglévő épület sem felel meg. Az építési vonal meglévő épületen keresztül fut, a 
430 helyrajzi számú ingatlan közterület kapcsolata épp, hogy biztosított, megközelítése 
nehézkes. A 428 és 429 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonban vannak ott 
kistérségi szociális ellátás folyik.  
A 430 helyrajzi számú ingatlan 2019-ben, 
örökléssel állami tulajdonba került, önkor-
mányzati megszerzésére van esély. A három 
telekre önálló szabályozást kell kitalálni, mely 
illeszkedik a környezethez, tekintettel van a 
meglévő beépítésre és lehetővé tesz a 
telekalakítást is. A VI intézményi építési 
övezet megtartható, vagy LK kisvárosi lakó 
építési övezet is kijelölhető. A szabályozás 
készítésére a három ingatlanra változtatási 
tilalom lett elrendelve. 
 
7.,  Petőfi utca - Kökény utca közötti tömbben beépíthető terület növelése 
 
A Petőfi u.31. alatti, 2302 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai kérelmezték a beépíthető 
terület növelését 30 %-ról 50 %-ra. Ennek oka nem a telek további beépítése, hanem a telek 
megoszthatóságának megteremtése. A tömbben ugyanis jelölve van, hogy a hosszú telkek 
megoszthatók, a Kökény utca felől önálló telkek alakíthatók ki. Ugyanakkor a Petőfi utca 
felől megmaradó telkeken a beépítettség nem mehet 30 % fölé. Ez több telket is érintően 
akadályozza a megosztást. A beépítettséget 50 %-ra kellene ehhez emelni. 
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A Petőfi utcai oldalon a telkek LKE kertvárosi 
lakó építési övezetbe soroltak, amelyben az 
OTÉK legfeljebb 30 % beépítést enged. 
Emiatt e telkeket is LK kis-városi lakó építési 
övezetbe kell sorolni, ahol az 50 % elérhető. A 
Kökény utca korábban hasonló módosításon 
esett át azzal a kikötéssel, hogy a telkeken 
továbbra is csak lét lakás építhető. A telkek 
kis mérete (500 m2) miatt egyébként sincs 
mód intenzívebb beépítésre. Az övezeti be-
sorolás és a beépíthető terület módosul, az 
épületmagasság változatlan marad. 
 
8.,  Ujhelyi u.100. – közlekedési terület törlése 
 
Az Ujhelyi u.100. alatti, 764/1 helyrajzi számú 
ingatlan tulajdonosa kérelmezte a telket érintő, 
se ki nem alakított közlekedési terület törlését. 
A szabályozás szerint az Ujhelyi utca és a 
Wittmann Antal utca között létesülne egy 
gyalogút átkötés, a szélessége 5,00 m.  
A közterület leadásával a telek területe kb. 550 
m2-rel csökkenne. (A Wittmann utca 32. és 34. 
közötti nyúlvány is a telek része.) 
A méretcsökkenés miatt elveszne a lehetősége 
a telek esetleges megosztásának. Mivel a 
gyalogút nincs kialakítva és eddig igény sem 
érkezett a megvalósítására, mérlegelhető a 
közlekedési terület törlése. 
 
9. Vízmű telephely övezeti besorolásának kiterjesztése 
 
A Feketeerdei út mellett lévő vízmű telephely (víznyerő kutak) melletti területen a Panta 
Aqua Vízpalackozó Zrt. kíván palackozó üzemet létesíteni. A tervezési terület a 0390/4-5 
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokra esik, melyekből egy kb. 12.000 m2-es 
telek lenne kialakítva.  Az ingatlanok MÁ1 általános mezőgazdasági övezetbe soroltak, ahol 
is 100.000 m2 terület alatt épület nem létesíthető. Emiatt új övezeti besorolást kell a 
szabályozási tervben kijelölni. 
Az övezeti besoroláson túl a tervezési 
területet érinti a közigazgatási határ menti 
200 m széles beépítés mentes sáv illetve a 
vízmű telep saját 500 m-es védőterülete is, 
melyben új épület nem helyezhető el. 
A terület része a Nemzeti Ökológiai Háló-
zatnak is, mint pufferterület, de ez nem jár 
beépítési tilalommal. 
A vízmű területe beépítésre nem szánt 
terület, VG2 vízgazdálkodási övezetbe 
sorolt, azon belül is vízmű területbe. A 
beépítésre nem szánt területeknél az övezeti 
jel nem tartalmazza a beépítési paramé-
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tereket, azok a helyi építési szabályzatban (54.§) rögzítettek illetve az OTÉK vonatkozó 
előírásait kell betartani. A vízmű területen csak a vízmű épületei helyezhetők el. 
A tervezési területet célszerű azonosan VG2 vízgazdálkodási övezetbe sorolni, így nem kell 
beépítésre szánt területet kijelölni. Szóba jöhet új különleges vízgazdálkodási övezet 
kialakítása. A helyi építési szabályzatban meg kell határozni az elhelyezhető épületek körét és 
a beépítési paramétereket. A végleges telekméretet is ehhez kell majd igazítani. 
A 200 m széles beépítés mentes sávra vonatkozó előírások (79.§ (1) bekezdés) között is 
szerepeltetni kell, hogy kivételes esetben, helyhez kötött funkció esetében új épület építhető 
legyen. 
 
10.,  Mowinpark menti ingatlanok szabályozás módosítása 
 
A Mowinpark déli részén, az Alkotmány utca tervezett folytatása mentén lévő önkormányzati 
ingatlanokból kialakítható egy 8-9000 m2-es építési telek (kék vonallal határolva). A terület 
jelenleg rendezetlen, földutak keresztezik. Az 5810/3 helyrajzi számú ingatlanból még 
kiszabályozandó az Alkotmány út nyomvonala, a fennmaradó terület egy része EV 
védőerdőnek jelölt. A területen csak néhány fa áll. Az ingatlant korábban érintette a tervezett 
elkerülő út nyugati szakasza, de ezt már korábban töröltük. Ez a területrész „felszabadult”, de 
szabályozatlan. Az Alkotmány út jövőbeni kiépítésével a terület rendezetté válik, 
felértékelődik. Ehhez kapcsolódik a határos területek szabályozásának tervezett rendezése. 
 

 
A kialakítható építési telket a környezetéhez hasonlóan GE egyéb ipari építési övezetbe – 
ezzel együtt beépítésre szánt területbe - kell sorolni. A beépítési paraméterek is igazodnak a 
szomszédos telkekhez, a beépíthető terület 40-50 % lehet, az épületmagasság 6,50 – 10,50 m 
az igényektől függően. 
Az Alkotmány utca, mint gyűjtőút szélességének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az 
itt futó közművezetékekre (pl. földgáz gerincvezetékre) is. Mivel beépítésre szánt terület 
kijelölése történik, a biológiai aktivitásérték megőrzését is biztosítani kell. A telken jelölt EV 
védőerdő megszűnik, ezt azonos mérettel pótolni kell a tágabb környezetben. Erre a vörös-
iszap tárolók melletti terület (helyrajzi szám: 0519/165) alkalmas leginkább, környezet-
védelmi szempontból is. Ez a 15 m széles sáv szintén a korábbi elkerülő út nyomvonala. Az 
érintett területen számos elektromos légvezeték, csatorna vezeték fut, szükség lehet ezek 
részleges áthelyezésére is. 
 

5810/3 

0519/165 
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