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TERVEZÉSI MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE 

 
A közelmúltban zárult le három településrendezési terv módosítási eljárás. Időközben érkezett 
számos új kérelem (ezek egy része önkormányzati kezdeményezésű), mely szükségessé teszi 
újabb módosítás elindítását. 
 
Három kérelem esetében szűkös a beruházási határidő. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
(továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg a véleményezési eljárás lehetséges módozatait. 
Az itt alkalmazható, legrövidebb idő alatt lebonyolítható mód a tárgyalásos eljárás. 

 
A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint a településrendezési eszköz egyeztetése 
tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy 
módosítása a Képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, 
beruházás megvalósítása miatt indokolt.  
 
Mosonmagyaróvár város polgármestere a 193/2021.(VI.3.) határozatával az érintett 
ingatlanokat a tervezett beruházások megvalósulása érdekében kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította és hozzájárult a tárgyalásos eljárás elindításához. 

A partnerségi egyeztetést a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 2/2018. (II. 8.) 

önkormányzati rendeletben, a tárgyalásos eljárásra vonatkozó előírásoknak megfelelően 
folytatjuk le. 

Az állami főépítész javaslatára lefolytatjuk ez előzetes tájékoztatási szakaszt is. A beérkezett 
vélemények alapján állítjuk össze a végleges tervdokumentációt. Ennek és a partnerségi 
egyeztetést lezáró testületi határozatnak a birtokában kezdeményezzük az állami főépítésznél 
a tárgyalás megtartását. 
 
 
1., Piarista iskola meglévő épületeinek bővítése 
 
Az Ipartelepre tervezett új piarista oktatási központ tervei kútba estek, emiatt a meglévő 
épületállomány átalakítása, bővítése mellett döntöttek. Időközben a használatukba került a 
Levéltár épülete (helyrajzi szám: 122) is. Első ütemben ennek átépítése tervezett a belső udvar 
lefedésével illetve tetőcserét követően egy újabb tetőtéri szint kialakításával. A jelenlegi 
iskolaépületnél (helyrajzi szám: 118, 119, 120) szintén a belső udvar lefedését, a tornaterem 
átépítését tervezik az ingatlanok összevonását követően. 
A műemlék épületek, műemléki jelentőségű terület miatt a tervezett átalakítások országos 
műemléki tervtanács elé kerülnek. Az előzetes koncepciót, vázlattervet már el is fogadták. 
 
A tervezett megoldások több pontban túllépik a hatályos jogszabályokban foglalt korlátokat. 
A helyi építési szabályzat szerint az épületek VT településközponti területen állnak, a beépítés 
zártsorú, az épületmagasság kialakultnak jelölt, a beépíthető terület 75 %. 
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A jelenlegi beépítettség az egyes ingatlanokon közelíti vagy meg is haladja a megengedett 
értéket. A Levéltár épületénél a belső udvar lefedésével a beépítettség 100 % lesz. A kialakult 
épületmagasság esetében az ingatlanon álló illetve a szomszédos épületek magasságát kell 
alapul venni. Eltérés engedélyezhető az örökségvédelmi hatóság jóváhagyásával. A bővítés 
miatt újabb parkolókat kellene biztosítani telken belül, illetve az OTÉK által megengedett 500 
m-en belül közterületen vagy magáningatlanon. A településközponti építési övezetben előírt 
10 % minimális zöldfelület kialakítása is kérdéses. 
 
A szabályozási tervben módosítani kell a beépíthető területet 75 %-ról 100 %-ra. Ez a 
környezettől nem idegen, hisz a magyaróvári belváros több részen (pl. a szomszédos Soós 
János utcai tömbben) is ez jelölt. A módosítást 
az egész, a volt Városházát is magában foglaló 
tömbre kell alkalmazni. 
Az épületmagasság mértékét meg kell határozni 
vagy a megmaradó, kialakult állapotra vonatkozó 
előírást kell rugalmasan alkalmazni.  
Az iskola vezetése jelezte, hogy többlet parkolót 
nem tudnak kialakítani (megjegyzendő, a jelen-
leg szükséges sem biztosított).  
Kérték, hogy ettől tekintsünk el. Az OTÉK-nál 
megengedőbb érték külön csak állami főépítészi 
engedéllyel alkalmazható. Járhatóbb megoldás 
az építési engedélyezési eljárásban kérelmezni az 
OTÉK-tól való eltérést. Ugyanez igaz a 
minimális zöldfelület kialakítására is. 
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2., Bolyai iskola meglévő épületének bővítése 
 
A Bolyai iskola alsós diákjainak étkeztetésére (helyszín biztosítására) sürgős megoldást kell 
találni. Kézenfekvő, hogy az Szent István király u. 6. alatti iskola (helyrajzi szám: 1597) 
területén legyen megoldva. Az udvaron áll egy földszintes, lapostetős épület, melyben 
tantermek, irodák találhatók. Ez az épület megbővíthető kb. 200 m2 bruttó alapterülettel, 
figyelemmel a kialakult beépítésre, építési helyre. 

 
A beépíthető terület 40%, a megengedett épületmagasság 10,50 m. Mivel az ingatlan sarok-
telek, a szabadonálló beépítés mellett az 5,25 m – 5,25 m-es oldalkert határolják le a bővítési 
lehetőséget. A meglévő beépítés kb. 36,5 %, így a tervezett bővítéshez melléképületet (fedett 
kerékpár tároló) kellene elbontani. 
A tervezett beépítés akadálya, hogy az 
építési övezetben előírt (a be nem épített 
terület fele, azaz 40 % beépítettség mel-
lett 30 %) zöldfelület nem biztosítható, 
az jelenleg sincs meg. Az udvar nagy 
része burkolt. Egyik megoldás lenne, az 
iskola által használt 1594 helyrajzi számú 
ingatlannal történő összevonás. Ezen 
játszótér található nagy zöldfelülettel, de 
az eltérő tulajdonviszonyok miatt az 
összevonás nem oldható meg. A 
járhatóbb megoldás az iskola 
ingatlanának átsorolása VT település-
központi vegyes építési övezetbe, ahol a minimális zöldfelület 10 %. Ez a bővítés mellett is 
biztosítható. Azért, hogy a bővítés miatt ne kelljen elbontani a használatban lévő fedett 
kerékpár tárolót, célszerű a beépíthető terület megemelése is 40 %-ról 50 %-ra. Erre az OTÉK 
és a helyi építési szabályzat is lehetőséget ad. 
 
3., Külterületi ingatlanok övezeti átsorolása 
 
Mosonmagyaróvár közigazgatási határa mentén, a Bereki út két oldalán található a 081/1 és 
0131/1 helyrajzi számú ingatlan.  Területük 20 illetve 18,8 hektár. Mindkettő beépítésre nem 
szánt terület, a helyi építési szabályzat szerint EG gazdasági erdő övezetbe soroltak. Tulaj-
donos a Magyar Állam, kezelője a Széchenyi István Egyetem. 
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Egy beruházói csoport az SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karával karöltve 
tervezi üvegházak telepítését, mely a termelés mellett kutatási helyszín is lenne. 
 
A helyi építési szabályzat szerint az EG gazdasági erdő övezet területén  erdőgazdálkodással 
és vadgazdálkodással, továbbá az oktatással és kutatással összefüggő építmények helyezhetők 
el. A beépíthető terület 0,5 % (minimum 10 ha egybefüggő terület esetén) a megengedett 
épületmagasság 3,50 m. Ez az övezet tehát nem megfelelő az üvegházak és egy kutatási 
épület telepítéséhez. 
 

 
A légifelvételen jól látható, hogy egy kisebb bokros területtől eltekintve erdő nem található 
egyik területen sem. A logikus megoldás az lehet, ha az egyébként is mezőgazdasági művelés 
alatt álló (Sz4 minőségi osztály) ingatlanok átkerülnének MÁ1 általános mezőgazdasági 
övezetbe. Itt üvegház és a termeléshez kapcsolódó épületek elhelyezhetők, a beépíthető terület 
(minimum 10 ha egybefüggő terület esetén) 1,5 %, a megengedett épületmagasság 4,50 m. Az 
ingatlanok továbbra is beépítésre nem szánt terület besorolásban maradnak. 
 
Megjegyzendő, hogy az OTÉK 1. melléklet 114. pontja szerint az üvegház 9 m gerinc-
magasságig nem számít bele a telek beépített területébe. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról 1. melléklet 15. sora szerint a növénytermesztésre szolgáló 
üvegház építése nem engedélyhez kötött tevékenység. Engedélyt csak a kiszolgáló-kutató 
épületre kell kérni. 
Szintén megjegyzendő, hogy a 081/1 ingatlant a tervezett nagysebességű vasútvonal és annak 
védőtávolsága (50-50 m) érinti. E sávban épület nem építhető. A nyomvonal egyelőre csak az 
országos és megyei területrendezési tervekben szerepel, még változhat. A megvalósítás a 
legfrissebb információk szerint is csak 2030 körül indulhat. 

 
 

Mosonmagyaróvár, 2021. június 7. 
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