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1. ELŐZMÉNYEK

Mosonudvar község Önkormányzata a község Településfejlesztési koncepciójának, illetve 

Településrendezési tervének elkészítésével a REGIOPLAN Környezet- és Településtervező

Kft-t bízta meg. 

A község 2010. október 3–ig Mosonmagyaróvár város részeként működött, ezért eddig önálló 

fejlesztési koncepcióval és településrendezési tervvel sem rendelkezett  

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, 

valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A 

településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben 

érvényesíti. 

A településfejlesztési koncepció felvázolja a település jövőképét, a fejlesztések célrendszerét, 

az ezekhez kapcsolódó legfontosabb feladatokat, valamint a közvetlen térségi, a hazai és a 

nemzetközi környezethez szükséges alkalmazkodás lehetőségeit; ez a településfejlesztési 

tervezés alapvető dokumentuma. 

A településfejlesztési terv elkészítésénél figyelembe vettük, hogy az országos és a megyei 

fejlesztési koncepció véglegesítésre került, melyhez illeszkednie kell Mosonudvar 

elképzeléseinek. 

A településfejlesztés tervezés a település jövőbeli működésére és fejlesztésére vonatkozó 

átfogó megközelítés, amelynek keretében olyan megoldásokat keresünk a település jövőbeni 

viszonyaira, amelyek a legjobb eredményeket ígérik a lakosság életkörülményei javításában, a 

település és a környezet összhangjának biztosításában. 

A megalapozó munkarészben a település társadalmi összetételének és helyzetének, a település 

gazdaságának vizsgálata, az infrastruktúra ellátása, a humán erőforrások feltárása, a szociális 

ellátás, valamint a kulturális jellegzetességek számbavétele kerül dokumentálásra. 

A vizsgálati munkarészek után készül a fejlesztési koncepció jóváhagyandó munkarésze mely 

tartalmazza a terv elkészítésének alapjait, a célokat, valamint a prioritásokat.  
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Az adatelemzéséből meghatározhatók a település erősségei, gyengeségei (adottságok) és a 

környezet által nyújtott lehetőségek, illetve veszélyek (SWOT analízis). Az analízis alapján 

határozható meg a település jövőképe, a jövőben elérendő célállapota. A településfejlesztési 

koncepció időtávja a gyorsan változó tendenciák következtében 2020. 

A koncepció alapján kerülnek meghatározásra a településrendezési célok illetve feladatok, 

amelyek a tervezés alapjául szolgálnak. 

A készülő településrendezési terv elsősorban az épített környezet fejlesztésére és a meglévő

kulturális örökség megőrzésére irányul, de feltételezi a településfejlesztési koncepció 

meghatározását, mivel céljai és feladatai ebben kerülnek meghatározásra összhangban a 

település többi céljaival és feladataival. 

A településfejlesztési koncepció feladata tehát meghatározni a település jövőképét, a közösség 

érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, 

műszaki intézményi és környezeti problémák megoldására. 

A településfejlesztési terv útmutatásul szolgál a döntési mechanizmus működtetéséhez, a 

tervezéshez és végrehajtáshoz, a lakossági, a vállalkozói és egyéb csoportok, valamint a helyi 

politikai döntéshozók érdekeinek harmonizálásához. 

1.1. Előzetes véleményezési eljárás 
A tervezés előzetes szakaszában az érintett államigazgatási szervek megadták a fejlesztési 

terv összeállításánál figyelembe veendő szempontjaikat.  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 

Állami Főépítésze felhívta a figyelmet a hatáskörébe tartozó jogszabályokra - így az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvényre (Étv.) - és azok 

előírásaira.  

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy az Országos Területrendezési tervről szóló 2003 évi XXVI 

tv. előírásai alapján a térségi övezetek tényleges kiterjedésének határait a településrendezési 

tervben kell meghatározni. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala állásfoglalásában jelezte, hogy 

a lakóterület fejlesztésre kijelölt területek esetében első ütemben a belső tömbfeltárásokat 

támogatja, majd a termőföld igénybevételével járó fejlesztéseknél is ütemezetten kell 
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végrehajtani a lakóterületek kijelölését. A gazdasági célú területfejlesztéseknél is a 

szükséglethez igazodó kijelöléseket támogatja. Az ütemezések mellet kifogást nem emel. 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

véleményében megfogalmazza a dokumentáció tartalmi követelményeit 

- vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból 

- levegőtisztaság - védelmi szempontból 

- táj és természetvédelmi szempontból 

- hulladékgazdálkodási szempontból 

- zaj és rezgésvédelmi szempontból 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala véleményében felhívta a figyelmet, hogy szükséges a tervezett 

beruházások és a régészeti lelőhelyek viszonyának felderítése.  

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság véleményében felhívja a figyelmet, hogy 

jelenlegi bánya mellett tervezett szabadidős létesítmény közvetlenül Natura 2000 terület 

mellett helyezkedik el. A tervezett létesítmény pontos ismeretében dönthető el, hogy 

szükséges-e hatásbecslés. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztály 

véleményében megadja a településrendezési terv közlekedési szakági követelményeit. 
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2. HELYZETELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

2.1. Regionális összefüggések 
Mosonudvar Győr-Moson-Sopron megye északi részén helyezkedik el, Mosonmagyaróvár, 

Levél, Mosonszolnok és Újrónafő szomszédságában 

Forrás: Térkép24.hu 

Regionális viszonylatban a Nyugat-Dunántúli Régióban fekszik, a statisztikai kistérség 

központja Mosonmagyaróvár, melytől való távolsága 3 km.  

A település, közlekedési elérhetőség szempontjából megfelelően ellátott. A határátkelőhöz 

vezető M1-es autópálya Mosonudvar és Mosonmagyaróvár között húzódik..  

A község teljes közigazgatási területe 125 hektár 
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2.2. A település lakóihoz és intézményeihez kiküldött kérdőívekre érkezett válaszok 
értékelése, összefoglalása. 

A kitöltött kérdőívek feldolgozása alapján megállapítható volt , hogy a községben igény van 

új lakóterületek kialakítására. A válaszadók 95%-a írta, hogy szükségesnek tartja új 

lakóterületek kijelölését, 96% fontosnak tartja, hogy az Önkormányzat is alakítson ki és 

értékesítsen lakótelkeket. A válaszadók 70%-a, az 500-800m2 körüli teleknagyságot tartja 

ideálisnak.  

A településrendezési terv készítés során fontos lesz még figyelembe venni, hogy a válaszadók 

71%-a szerint indokolt a gazdasági területek fejlesztése, új gazdasági területek kijelölése. A 

válaszadók 97%-a szerint fontos, hogy új, munkahelyteremtő vállalkozások letelepedését 

támogassa az Önkormányzat és biztosítson a településrendezési tervben ezek számára 

kijelölhető területet.  

A település intézményi ellátottságával a válaszadók 45%-a elégedett, 55 % nem. Akik nem 

elégedettek, azok orvosi rendelőt, postát, (mobil postát), bölcsödét, óvodát, bank automatát 

szeretnének. Ezeknek helyszükségletét szintén figyelembe kell venni a rendezési terv 

kidolgozásakor.  

Környezetvédelmi szempontból fontos figyelembe venni, hogy a válaszadók 63 %-át zavarja 

a közúti közlekedésből származó zaj és porszennyezés. 

A kérdőívek válaszaiból kiderül, hogy Mosonudvaron nem jellemző a haszonállat tartása a 

lakótelken, a válaszadók 77%-a nem tart állatot, és a terveiben sem szerepel. 

A település közműellátottságával elégedettek a lakosok, megfelelőnek tartják a közvilágítást 

is, a felszíni vízelvezetési probléma nem jellemző. 

A közlekedési munkarész kialakításánál figyelembe kell majd venni, hogy a válaszadók 66%-

a szükségesnek tartja önálló kerékpárút kiépítését a településen, szükségesnek tartják, hogy a 

közforgalmú közlekedési útvonal érintse a község belső úthálózatát is, továbbá legyen belső

buszmegálló is. A lakók 66%-a elégedetlen a lakóingatlana előtti útburkolat minőségével. 
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2.3. Demográfiai jellemzők 
A népesség számának alakulása, terület, népsűrűség 

Jelenlévő összes népesség (fő) 

1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 

161 154 149 107 193 279 231

Állandó népesség (fő) 
2011. évi 

népsűrűség 
1 km2-re 1970 1980 1990 2001 2011 

208 384 448 468 435 348,0

Lakónépesség (fő) 
2011. évi 

népsűrűség 
1 km2-re 1970 1980 1990 2001 2011 

355 429 467 467 437 349,6

A fenti népességszám adatokból látható, hogy Mosonudvaron 1970-től 2001-ig folyamatos 
lakónépesség-szám növekedés volt megfigyelhető, 2001 és 2011 között azonban 30 fővel 
csökkent a lakónépesség. 

A népességváltozás tényezői 

Élve-
születés Halálozás 

Természetes 
szaporodás, 
ill. fogyás   

Vándorlási 
különbözet Lakónépesség 

1990 

1980–1989 
58 40 18 20 467

1990–2001   
57 57 – – 467

 2001–2011  
52 52 – -30 437

A népesség korcsoport és nemek szerint 2011 

Férfi 

–4 5–9 10–
14 

15–
19 

20–
24 

25–
29 

30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–
59 

60–
64 

65–
69 

70–
74 

75–
79 

80–
84 85– 

Együtt
éves 

7 12 18 12 16 17 21 17 25 16 19 11 17 13 4 3 3 2 233
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Nő

–4 5–9 10–
14 

15–
19 

20–
24 

25–
29 

30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–
59 

60–
64 

65–
69 

70–
74 

75–
79 

80–
84 85– 

Együtt
éves 

7 9 6 12 11 13 17 15 19 13 16 18 14 11 10 8 1 4 204

A népesség legmagasabb iskolai végzettség szerint 2011 

Férfi 
általános iskola középfokú 

iskola 
érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi

egyetem, 
főiskola 

stb. 
oklevéllel

együtt 
első

évfolyamát 
sem 

végezte el 

1–7. 8. 

évfolyam 

4 31 71 77 32 7 222

Nő

általános iskola középfokú 
iskola 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi

egyetem, 
főiskola 

stb. 
oklevéllel

együtt 
első

évfolyamát 
sem 

végezte el 

1–7. 8. 

évfolyam 

1 24 83 33 42 11 194

A népesség gazdasági aktivitás szerint 2011 

Férfi Nő

foglalkoztatott munkanélküli inaktív 
kereső eltartott együtt foglalkoztatott munkanélküli inaktív 

kereső eltartott együtt

133 … 47 … 233 90 … 68 … 204

A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább 
egyike szerint 2011 

magyar német román hazai 
nemzetiségek

362 4 6 15

A népesség vallás, felekezet szerint2011 

Katolikus

Ebből: 

Református Evangélikus

Más vallási 
közösséghez, 
felekezethez 

tartozik 

Vallási 
közösséghez, 
felekezethez 
nem tartozik 

Ateista

Nem 
kívánt 

válaszolni, 
nincs 
válasz 

Összesenrómai 
katolikus

görög 
katolikus

160 155 5 19 4 – 116 5 130 437
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Háztartások és családok főbb adatai 2011 

2011 

háztartások 
száma 

száz háztartásra jutó 

családok 
száma 

száz családra jutó 
családtag 

száz családra jutó 

személy foglalkoztatott
összes 15 évesnél fiatalabb 

gyermek 
157 278 142 127 294 106 45

A háztartások száma, háztartás-összetétel szerint 2011 

Egy családból álló háztartás Több családból 
álló háztartás 

Családháztartás 
összesen 

Nem családháztartás 

Összesen
házaspár 

és 
élettársi 

kapcsolat 
együtt 

egy szülő
gyermekkel együtt együtt

ebből: 
két 

családból 
álló 

összesen ebből: 
egyedülálló

107 14 121 3 3 124 33 28 157

Forrás: Gy-M-S megyei statisztikai évkönyvek 

2.4. Gazdasági helyzet 

A község földrajzi, illetve térszerkezeti helyzete speciális. Győr-Moson-Sopron megye ma az 

ország egyik legdinamikusabban fejlődő részeinek egyike, az ország ezen része nagyon 

közkedveltté vált több szempontból is. Ezek a szempontok az idegenforgalom, egyes 

szolgáltatási formák, egészségügyi szolgáltatások, vendéglátás. 

Az országhatár közelsége komoly vonzerőt jelent a településen befektetni szándékozók 

számára illetve az idegenforgalmi fejlesztések számára is.  

Az elmúlt húsz évben sorra épültek a 86-os út mellé az ipari létesítmények. Érthető módon: ha 

valaki Ausztriába, Szlovákiába és belföldre is akar szállítani, az ennél jobb környéket nem 

talál. Pozsony és Győr autóval félórányira van, Sopron és Bécs egy óra, Budapest másfél óra. 
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A település lakossága, - hasonló magyar települések átlagához viszonyítva- aktívnak 

mondható.  

A település legnagyobb foglalkoztatója a Halvorsen Group amely acélszerkezet- és 

gépgyártással foglalkozik. A cég elődje 1989-ben kezdte meg működését a községben, 

folyamatos fejlesztései révén foglalkoztatottainak létszáma mára megközelíti a 200 főt.  

Foglalkoztatási, termelési adataikban fenti kft-től ugyan elmaradnak, de a főúttól, Újudvar 

lakott részétől északra több gazdasági egység is működik. 

Foglalkoztatottak 
száma Ebből helyi lakos Működési kör 

HALVORSEN GROUP 189 fő 4 fő Acélszerkezetek gyártása 

LAJTAMAG KFT.    

REFMON ZRT. 44 fő 18 fő 2320 tűzálló termék gyártása 

DUALINVEST KFT. 11 fő 3 fő vegyes termékkörű nagykereskedelem 

MOSONPACK KFT. 49 fő 15 fő csomagoló eszköz gyártás 

AFA KFT. SÜLI KFT. 28 fő 0 fő épületasztalos ipari termékek gyártása 

ÖNKORMÁNYZAT 2 fő 2 fő önkormányzat 

SZŰCS BT. 9 fő 1 fő
szántóföldi növénytermesztés, mezőgazdasági 
gépszolgáltatás 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Mosonpack üzem épülete 
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Halvorsen group üzem épülete a 86-os út mellett 

Ipari üzemek udvara a község déli oldalán 
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Lajtamag üzem épülete 

2.5. Lakásépítés, lakásállomány 
A Mosonudvari épületállomány műszaki színvonala átlagosnak mondható, nem jelentős a 

felújítandó épületek száma és a műszakilag elavult, bontandó épületek száma sem.  

A lakásállomány 60 %-a 1970 után épült, és mindössze 15 %-a épület 1946 előtt. 

A lakások infrastrukturális ellátottsága jónak mondható 

A lakóegységek rendeltetése és lakóik, 2011 

Lakás 
Lakott 
üdülő

Lakás és 
lakott 
üdülő
együtt 

Lakott 
egyéb 
lakóeg
ység 

Összesen
Lakók Száz lakott lakásra 

és lakott üdülőre 
jutó lakó lakott nem 

lakott együtt lakásban üdülőben egyéb 
lakóegységben

143 7 150 – 150 – 150 437 – – 306

A lakások és lakott üdülők szobaszám, tulajdonjelleg és használati jogcím szerint, 2011 

Szobaszám Tulajdonjelleg Használati jogcím 

1 2 3 4– 
magánszemély önkormányzat

más 
intézmény, 
szervezet tulajdonosi bérleti más 

jogcímű

tulajdona 
19 51 46 34 150 – – 140 2 1
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A lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011 

1946 előtt 1946–1960 1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2005 2006-2011 Összesen 
23 10 13 50 26 14 7 7 150

A lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011 

–29 30–39 40–49 50–59 60–79 80–99 100– 
Összesen 

m2 alapterületű lakás 
– 4 6 11 44 41 44 150

A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint, 2011 

Hálózati Házi Meleg 
folyóvízzel 

Víz-
öblítéses 
WC-vel 

Köz- Házi 

Összesen vízvezetékkel csatornával 

ellátott lakás 
148 – 144 145 144 4 150

A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint, 2011 

Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort 
nélküli 

Szükség- és 
egyéb lakás Összesen 

109 33 3 5 – 150

A lakóházak és üdülőépületek magassága és nagysága, 2011 

Földszintes Emeletes 
1 2–3 4–10 11– 

Összesen 
lakásos 

112 – 101 8 4 1 114

Forrás: Gy-M-S megyei statisztikai évkönyvek 
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2.6. Intézményi ellátottság 
Igazgatás, művelődés: 

A község jelenleg polgármesteri hivatalt, illetve könyvtárat működtet. Mindkettő az Esze 

Tamás út 9. szám alatt működik. 

A község vezetése tervezi a működtetett intézmények új (felújított Lajta –Hanság étkező

épülete) épületbe való áthelyezését és a települési intézmények körének bővítését is. 

Polgármesteri Hivatal épülete az Esze Tamás utcában
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Polgármesteri Hivatal épülete 
Szociális- és egészségügyi ellátás 

A településen jelenleg helyben még nem biztosított a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi 

alapellátás. A lakosság ezeket az ellátásokat ma Mosonmagyaróváron veheti igénybe. 

A lakossági kérdőívekre adott válaszokból kitűnik, hogy a lakosság körében igény van arra, 

hogy a település szociális és egészségügyi ellátása helyben működő orvosi rendelővel, illetve 

és gyógyszertárral bővüljön. A község tervezi ezen ellátások biztosítását, a rendelőknek az új 

intézményi épületen belül kívánnak helyet biztosítani. 

Kórházi és szakorvosi ellátás létesítményei Mosonmagyaróváron vehetők igénybe. 

Oktatás és művelődés 

A településen jelenleg oktatási intézmény nem működik. A kérdőívekre adott válaszokból az 

derült ki, hogy óvodára, esetleg bölcsödére is lenne igény. 

Egyházi intézmények 

Egyházi intézmények jelenleg nincsenek. A koncepció, és a településrendezési terv készítése 

során helyet biztosítunk egy templom és temető számára is. 

Szolgáltatások  

Mosonudvaron néhány alapszolgáltatás megtalálható, van könyvtár, élelmiszer bolt, étterem, 

benzinkút. A lakossági kérdőívek válaszai alapján szükség lenne banki, pénzügyi 

szolgáltatásokra, bank automatára 
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Hanság vendéglő a 86-os út mellett 

Vendéglő a 86-os út mellett 



Helyzetelemzés és értékelés 

REGIOPLAN KFT                                                                                                 MOSONUDVAR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
JÓVÁHAGYOTT DOKUENTÁCIÓ 

20

Benzinkút a 86-os út mellett 
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2.7. Örökségvédelmi hatástanulmány 

Településtörténet 

Az első katonai felmérés  
(1782-1785) 

Az 1782-1785 között lezajlott első katonai felmérés során elkészített térképszelvények az 

akkor Szolnok és Mosony települések közötti területen – Újudvar majdani telepítési helyén - 

nem jeleznek lakott helyet. Az 1819 és 1869 közötti második katonai felmérés kezdeti 

időszakában kerülhetett sor a község területének felmérésére is. A térképen nem látható 

változás a mintegy 4 évtizeddel korábbi állapothoz képest. 

II. katonai felmérés (~1819) 
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A földadó megállapításához Győr-Moson-Sopron megyében 1856-57-ben végeztek felmérést. 

A részletes térképen már feltüntetésre került Neuhof néven a településrész.  

A magyaróvári nagybirtok történetét (Kettinger-Nagy-Tímár) bemutató irodalom szerint 

Neuhof nem tartozott a wittmanni időkben (1813-1840) megalapított kerületek közé, így 

létrehozását 1840 és 1856-57 közé tesszük. Neuhof az akkori Moson és Levél határán, de 

Levél területén helyezkedett el. Területe mintegy 375 ha volt. 

        

Georeferált Vármegyei Kataszteri Térképek: Gy-M-S, 1856-57       A szelvény elhelyezkedése 

A mai 86-os számú úttól délre eső területek Wieselburg (Mosony) részét képezték. 

A kerület központját a mai Verseny utca menti beépítés és az attól északra kialakított 

gazdasági épületek alkották. Utóbbiak ma már nem láthatóak, de a 14 lakóépület helyén 13 

épület ma is azonos, vagy hasonló alaprajzzal áll. 
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Lakóépületek a Verseny utcában: 
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Georeferált Vármegyei Kataszteri Térképek: Gy-M-S, 1856-57 

A harmadik katonai felmérés  
(1872-73) 
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A 19. század második felében készült térkép szerint (piros színű vonallal jelöltük a 

településhatárt) a mai 86-os úttól északra eső területek változatlanul Levélhez tartoztak. 

Sajnos a térképi ábrázolásból nem derül ki, hogy hol is volt Neuhof déli határa. A kétszeri 

felírás arra engedne következtetni, hogy a főúttól délre eső területsáv is ehhez a kerülethez 

tartozott, de további területhatár jelölés hiányában valószínűsíthető, hogy a határt a jelzett főút 

képezte. 

Felmérés 1910-ből 
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Magyarország topográfiai térképe a második világháború időszakából 

A második világháború időszakában készült felmérés már Újudvart és Krisztina-majort 

(továbbá Kisudvart) is Mosonmagyaróvár részeként tünteti fel.  

1953-ban létrehozták a Lajta-Hanság Állami Tangazdaságot a térség kilenc gazdaságának 

összevonásával. A Tangazdaság területét bemutató 1963. évi térkép is feltünteti Újudvart 

(piros színnel emeltük ki), akkori nevén az Április 4-i majorral (Krisztina majorral).  
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A Magyaróvári Nagybirtok története 

Az 1960-as évek végén 1000 férőhelyes tehenészetet hoztak létre a Magyaróvári Nagybirtok 

története című könyv alapján Új majorban, a 86-os számú főút déli oldalán, az Újudvarral 

szomszédos területen. A telepítésnél szerepet játszott a jó megközelítés és a telephely 

működtetéséhez szükséges és a közelben rendelkezésre álló munkaerő. A két területegység ily 

módon összekapcsolódva, de a főút által elválasztva áll. 

A településrész egykori kiterjedéséről legpontosabban az 1856-57. évi felmérés segítségével 

kaphatunk képet. Az akkori határvonalak az alábbiak szerint azonosíthatók a napjaink 

állapotát mutató térképen:  

- nyugati: a mai Mosonszolnok-Mosonmagyaróvár közigazgatási határvonal, 

- déli: a mai 86-os számú II. rendű főút északi határvonala 

- északi: a kavicsbányától északra húzódó 039/2-es hrsz-ú erdő nyomvonala 

- keleti: megközelítőleg a 86-os számú II. rendű főút, M1-es jelű autópálya metszéspontjából 

kiinduló és az autópálya keleti oldalán húzódó 20 kV-os vezeték nyomvonala 
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Ortofoto  

  Az 1856-57. évi kerülethatár 

Jelenlegi közigazgatási határ 

A 19. század közepén létrehozott Újudvar a történelmi kutatásaink alapján 2011-ig nem 

rendelkezett önálló területtel. A magyaróvári nagybirtok részeként előbb Levélhez, majd 

Mosonszolnok 

Mosonmagyaróvár 

Újrónafő

Levél 

Mosoudvar
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Mosonmagyaróvárhoz tartozott. A nagybirtok egykori kerületének határa a mai 

Mosonszolnokkal közös közigazgatási határ, a bányától északra található erdősáv, keletről az 

autópálya keleti oldalán lévő közművezeték, délről pedig a 86-os számú főút mentén húzódott 

az 1850-es években. Területe mintegy 375 ha nagyságot tett ki ekkor.  

A jelzett területi határok Moson és Magyaróvár, majd Krisztina major létrehozásával 

változtak, illetve tűntek el. 

Örökségvédelmi hatástanulmány műemléki területi munkarész: 

Mosonudvar községben műemléki védettség alatt álló értékek nincsenek. 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Régészeti szakterületi rész 

Mosonudvar településrendezési tervéhez 

Megrendelő: Regioplan Környezet-, és Településtervező Kft. 
9022 Győr, Újkapu u.13. 

 
A tanulmány tárgya: 
 
Mosonudvar község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszútávra 
szóló településrendezési tervet készíttet, amelyhez a 2001. évi LXIV. törvényben (és a 
395/2012. (XII. 20.) Kormányrendeletben) előírtak szerint örökségvédelmi hatástanulmányt is 
mellékelni kell. Jelen tanulmány az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi 
részét képezi. 
Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi 
védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti 
lelőhelyre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző
engedélyével, a 17/2002 (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001 (III. 27.) 
Kormányrendelet szabályai szerint történhet.  
 
Törvényi környezet: 

A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb 
jogszabályok: 
1979. évi 2. törvényerejű rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról
1997. évi CXL. törvény – múzeumi törvény 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – szabálysértésekről 
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai 
Egyezmény kihirdetéséről 
2001. évi LXIV. törvény – örökségvédelmi törvény 
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191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – örökségvédelmi bírságról 
324/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási szervekről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról 
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – kulturális javak kiviteli szabályairól 
17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet – kulturális örökség hatósági nyilvántartásáról 
3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet – a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes 
szabályairól 
3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet – egyes lelőhelyek védetté nyilvánításáról 
10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó 
szabályokról 
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet – a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 
feltételeiről 
5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet – a régészeti lelőhelyek feltárásáról 
257/2012. (IX. 14.) Kormányrendelet - a nagyberuházásokkal összefüggõ régészeti feltárások 
szabályairól 
26/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet -  a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti 
lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 
18.) NEFMI rendelet módosításáról 
2012. évi CLII. törvény - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 
395/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi hatástanulmányról 

A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a régészeti területeket három 
kategóriába lehet besorolni: 
- fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
- nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
- régészeti érdekű területek. 
 
1. Védett régészeti lelőhelyek esetében: 

A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a 
lelőhely akár részleges állapotromlását eredményezheti. Védett régészeti területen bármilyen, 
a talajt 30 cm-nél mélyebben megbolygató tevékenység végzéséhez a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok (a továbbiakban: Hivatal) hatósági engedélye szükséges, függetlenül az 
adott beruházást egyébként engedélyező államigazgatási szerv engedélyétől. A Hivatal 
határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben mindenben az adott 
területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében 
határozatban) foglaltakat kell követni és betartani. (2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) 
pont)

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 

A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (2001. évi 
LXIV. tv. 11. §)
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A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő
hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a Hivatal 
előzetes (hatósági vagy szakhatósági) engedélye szükséges. (2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) 
bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai)

Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal előzetes nyilatkozatát 
kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, 
halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a 
később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő
nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz.  
(2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés)
A földmunkával járó fejlesztésekkel a Hivatal által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 
lehetőség szerint el kell kerülni. Amennyiben erre nincs mód, mert az a fejlesztések, 
beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható 
meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. (2001. évi 
LXIV. tv. 22. § (1)-(2) bekezdések)
 
A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a beruházót 
terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A régészeti feltárásra 
vonatkozó szerződést a beruházónak a területileg illetékes múzeummal kell megkötnie. A 
szerződés érvényességéhez a Hivatal jóváhagyása szükséges.  
Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell 
korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a 
megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a Hivatal hozzájárulásával végzett 
tevékenységekre is, amennyiben ennek során előre nem kalkulálható örökségvédelmi érdek 
merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A 
Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, kisajátítás 
kezdeményezésére, vagy régészeti védelem megindítására. (2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. §; 
18/2001 NKÖM rendelet 14. §)

A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását 
eredményezi. (2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet)
 
3. Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt 
régészeti lelőhely előkerülése esetében. 

Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 
mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal 
fedett területekre. Az ilyenkor követendő eljárásban a helyi önkormányzat is feladatot kap.
(2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont)
Amennyiben ezeken a nem ismert vagy hivatalosan nem nyilvántartott régészeti lelőhelyeken 
régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni és a helyszín 
vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg illetékes múzeum és a 
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Hivatal szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az 
ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. A múzeum 24 órán belül 
írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A szükséges beavatkozás 
költségeit (amennyiben időközben a Hivatal nem regisztrált lelőhelyet a helyszínen) 
a feltárásra jogosult intézmény köteles állni. (2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §; 18/2001 NKÖM 
rendelet 15. §)

A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében nem 
lehet kisebb a beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél.  A nyilvántartásban 
nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve 
ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik). (2001. évi 
LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. §)
 

Az örökségvédelmi hatástanulmányról 

Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a település fejlesztési koncepciójának 
kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült vagy a 
rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél 
régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni (2001. évi LXIV. tv. 66. § (1) 
bek.). 

A készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 395/2012. 
(XII. 20.) Kormányrendelet melléklete. Ugyanezen rendelet 3. §-a értelmében a 
hatástanulmány elkészítésére jogosult:

a) a régészeti szakterületi munkarész vonatkozásában kizárólag a kulturális szakértői 
tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 
szóló miniszteri rendelet szerint régészeti részszakterületen kulturális szakértői 
tevékenység végzésére jogosult szakértő;

b) az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként 
jogosultsággal bír;

c) az a jogi személy, amely az a) és/vagy b) pontban előírtak szerinti munkatársak 
részvételét biztosítja. 

A hatástanulmányban szereplő műemléki szakterületi részeket csak az adott szakterületen 
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személyek készíthetik. 

A hatástanulmány készítőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett megoldás megfelel az 
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a hatástanulmány 
elkészítésére jogosultsággal rendelkezik.
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1) Vizsgálat:  

a) Történeti leírás, régészeti örökség: 

1. 1. Topográfiai leírás 

Mosonudvar Mosonmagyaróvártól nyugat-délnyugatra, a 86. sz. főút mellett található. A 
község területe - a Mosoni-síkság nagy részéhez hasonlóan - viszonylag egyenletes síkság, 
amelynek egyhangúságát csak kisebb, 1-2 méter magas kiemelkedések törik meg. A település 
határának legnagyobb része mezőgazdasági művelés alatt áll. 

1. 2. Történeti források 

Mosonudvar 2010. október 3-án alakult önálló községgé a Mosonmagyaróvárhoz tartozó 
Újudvar nevű településrészből, mely a rendszerváltás előtt a Lajta-Hansági Állami Gazdaság 
majorja volt. Újudvar (Neuhof) a II. világháború előtt a magyaróvári főhercegi uradalomhoz 
tartozó népes puszta, mely a 19. században alakul ki. A mai község területe az újkor 
századaiban Moson, illetve részben Magyaróvár mezővárosok közigazgatási területéhez 
tartozott. 
Mindkét település eredete az Árpád-korba nyúlik vissza és mindegyik létrejötte egy-egy 
várhoz kötődik. Moson a Szent István korában épült határvédő erődítmény, Mosonvár mellett 
jött létre és viszonylag sok korai adatunk van rá. A helynek nemcsak katonai, hanem 
gazdasági jelentősége is volt, hiszen itt futottak keresztül a kor nagyon fontos kereskedelmi 
útjai: a régi római limesút és a Duna hajózható ága. Mosonvár katonai jelentőségét a 13. 
század folyamán elvesztette; 1271-ben II Ottokár cseh király lerombolta a várat, amely ezt 
követően már soha nem épült újjá. Magyaróvár története tulajdonképpen Mosonvár 
pusztulásával indul, hiszen ebben az időben építi fel Óvár kővárát a Győr nemzetségbeli 
Óvári Konrád. 1291-ben a vár és a hozzá tartozó uradalom királyi tulajdonba kerül, és 
mellette egyre gyarapodó mezőváros jön létre. A mezővárost Erzsébet királyné 1354-ben  a 
királynéi városok rangjára emeli és a város polgárait több fontos kiváltságban részesíti. 1364-
ben a váruradalom magánkézbe került, előbb a Vöröskői Wolfart család, majd 1440-től a 
Szentgyörgyi és Bazini grófok birtokolták. A család kihalása után visszaszállt a királyra. 
1522-ben II. Lajos feleségének Máriának ajándékozta az óvári uradalmat, amely ettől kezdve 
a 20. század közepéig a Habsburgok egyik fontos családi birtokává vált. Mohács után a vár 
megfelelő átalakításokkal Ausztria védelmének egyik előretolt bástyája lett. A 16-17. 
században Óvár forgalmas piachellyé nőtte ki magát, különösen híres volt a város 
állatkereskedelme: itt hajtották át a Bécsbe és a délnémet városok piacaira szánt marhák 
ezreit. A 17. század végétől kezdve egyre jobban megerősödött Moson kereskedelme és 
malomipara is, és a mezőváros fejlettségben egyre jobban felzárkózott Magyaróvár mellé. A 
19. század közepén a vasút megépítése mindkét településen jelentős gazdasági fejlődést 
indított el, amely az élet minden területére kihatott.  
Az általunk vizsgált terület Moson közelében, az Árpád-kori mosoni vár nyugati előterében 
található. Itt vezettek keresztül a Mosonból és Óvárról a környékbeli falvak: Szentpéter,
Szentjános, illetve Szolnok felé vezető utak. Maga a terület és környéke háborús időkben 
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hadak felvonulási területe lehetett, de békeidőben is lakatlan puszta mező, nagyobbrészt 
legelőterület volt.  
A 19. század közepén készült II. katonai felmérés térképén a terület egy része már művelés 
alatt áll, de nagyobb hányada még ekkor is rét-legelő.  

Irodalom: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. Budapest, 
1998. 160-174.; Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III. 
Bp., 1894 675-676.; Tanulmányok Mosonmagyaróvár és vidéke történetéhez. Szerk.: Gecsényi 
Lajos. Győr, 1979.; Haller János: Moson vármegye történelmi földrajza (1941). Szerk.: Tuba 
László, Mosonmagyaróvár, 1998.; Ivánffy Ede: Moson vármegye múltja és jelene. 
Magyaróvár, é.n. (Kézirat); Major Pál: Mosonymegye monographiája I-II. Magyaróvár, 
1878-1886.; Győr-Moson-Sopron megye települései. Szerk.: Tuba László. Győr, 1994. 410-
416.; Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere 
Moson vármegyében a 19. század első felében. Bp., 2013. 

Kiadott források: Hans Wagner - Irmtraut Lindeck-Pozza: Urkundenbuch des Burgenlandes 
und der angrenzenden Gebiete der Comitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg I-IV. 
Graz-Köln-Wien 1955-1985.; Hazai Ománytár (Codex diplomaticus patrius) I-VIII. Győr-
Budapest 1865-1891.; Radvánszky Béla-Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára 
I-II. Budapest, 1909-1922.; Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac 
civilis I-XI. Budae 1829-1844.; Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár I-XII. Pest-
Budapest 1860-1874.; Zsigmond-kori oklevéltár I-II. Összeállította: Mályusz Elemér. 
Budapest. 1951-1958. III-IV. Mályusz Elemér kéziratát kieg. és szerk.: Borsa Iván (A Magyar 
Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok). Budapest 1993-1994.; Joanni Martini 
Stellae descriptio et munitiones Altenburgi Hungarici arcis dotalis Serenissimae Hungariae 
etc. In.: Bongarsius: Rerum Hungaricarum Sriptores varii historici. Francofurti, 1600. 863-
866.; Karácson Imre: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. 
(TMTE II.o. IV-V.); Bél Mátyás: Az újabbkori Magyarország földrajzi-történelmi ismertetése. 
Moson vármegye. Mosonmagyaróvár, 1985.; Vályi András: Magyarországnak leírása. Budae, 
1796. II. 727-729.; Fényes Elek: Magyarországnak és a hozzákapcsolt tartományoknak 
mostani állapotja statisztikai és geographiai tekintetben. I. Pest, 1841. 184-186.

2. Régészeti források 

Az alábbiakban egymást követő sorrendben tárgyaljuk a település területén nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket (lásd a Térképmellékletet): 

1. lelőhely. Maradék-földek.
Régészeti jelenségek: Temető: római kor.
Leírás: A lelőhely a községtől északra, a Krisztina-major felé vezető dűlőút északi oldalán a 
sík szántóföldön helyezkedik el. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: Hansági Múzeum Régészeti Adattára (továbbiakban: HM RA) 1391-2006. 
Helyrajzi számok: 043/11-12.
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2. lelőhely. Újudvar-dűlő.
Régészeti jelenségek: Őrtorony: római kor.
Leírás: A lelőhely Mosonudvartól északra, a Krisztina-major felé vezető északkelet-
délnyugati irányú dűlőút és az M1 autópályával párhuzamos dűlőút metszéspontjánál 
emelkedő kis dombon található. Az őrtorony maradványait terepbejárás alapján ismerjük. A 
lelőhely egy része Mosonmagyaróvár közigazgatási területére esik.
Forrás: HM RA 1389-2006, 1391-2006.
Helyrajzi számok: 051/64; 045/3; 043/13; 042/2; 043/2. 

3. lelőhely. Újudvar-dűlő II.
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor.
Leírás: A telepnyom Mosonudvartól északra, a Krisztina-major felé vezető északkelet-
délnyugati irányú dűlőutak közötti mezőgazdasági táblában helyezkedik el. A lelőhelyet 
terepbejárások alapján ismerjük. A lelőhely keleti-északkeleti része Mosonmagyaróvár 
közigazgatási területére esik.
Forrás: HM RA 1391-2006.; a szerző felszíni gyűjtése.
Helyrajzi számok: 051/64. 

4. lelőhely. Újudvar.
Régészeti jelenségek: Épület (villa): római kor.
Leírás: A lelőhely a községtől nyugatra, a belterület nyugati széle és az attól nyugatra lévő
északnyugat-délkeleti irányú dűlőút közötti szántott parcellán helyezkedik el. A 
mezőgazdasági művelés erősen károsítja a régészeti értékeket. A lelőhelyet terepbejárások 
alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1391-2006.; a szerző felszíni gyűjtése.
Helyrajzi számok: 047/7-19; 047/2-3.  

Régészeti érdekű területek:  

Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan, ezért a már 
ismert lelőhelyek közvetlen környéke régészeti érdekű területnek minősül.  
A fejlesztési területek közül a 051/64-65 hrsz-ú területen tervezett új lakóterület (és a 
kapcsolódó véderdő) régészeti lelőhelyeken kívüli részei, valamint a benzinkúttól északra 
kijelölt lakóterület és a 079/3 hrsz-ú területen tervezett gazdasági terület minősül régészeti 
érdekű területnek. E két utóbbi terület a 4. lelőhely közelsége, valamint az Újrónafő határához 
tartozó Újudvar nevű lelőhely (felszíni telepnyom: késő bronzkor, késő vaskor, római kor,) 
közelsége miatt esik ebbe a kategóriába (lásd Térképmelléklet). 

b) Természet, táj, tájhasználat - településhálózat és településszerkezeti összefüggések 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

c) Településkép és utcaképek 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
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d) Településszerkezet és területhasználat 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

e) Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.

f) Védettségek 
A tárgyalt régészeti lelőhelyek általános védettséget élveznek. A település területén külön 
rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett lelőhely nem található. 

g) Az örökségi értékek elemzése
A Mosonudvar területén található régészeti lelőhelyeken kizárólag római kori emlékanyag 
került elő. A császárkori lelőhelyeken változatos régészeti jelenségeket figyeltek meg. Az 1. 
lelőhelyen római kori temetkezésekre utaló felszíni emlékanyag került elő, mely történeti 
összefüggésben lehet a közelében elterülő településjelenségekkel (3. lelőhely), illetve egy 
kőépület (feltételezhetően őrtorony vagy jelzőtorony) maradványaival (2. lelőhely). A 3. 
lelőhelyen megfigyelt telepjelenségek falusias jellegű településre utalnak. A 4. lelőhelyen 
tégla-, és kőépületek, illetve ilyen alapozású épületek (feltehetően villa, birtokközpont) 
maradványait rejti a föld.

Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében  

A tárgyalt régészeti lelőhelyek területe jelenleg teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt 
áll. Az intenzív talajművelésnek (elsősorban a mélyszántásnak) a lelőhelyeken negatív hatásai 
vannak. Különösen nagyfokú az ilyen jellegű bolygatás a 2. és a 4. lelőhelyen, ahol római kori 
épület-maradványokat (őrtorony, villa) károsít a mélyebb talajforgatás.  

2. Változtatási szándékok 

a) Településhálózati és tájhasználati változás 
Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

1) Lakóterület-fejlesztés (4 tömbben) 
2)  Intézményterület kijelölése a település központi részén 
3) Gazdasági terület kijelölése a 079/3 hrsz-ú területen 
4) Kereskedelmi szolgáltató terület kijelölése a benzinkút mellett 
5) Véderdő területek kijelölése 

c) Infrastrukturális változás 
Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
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3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és javaslatok) 

a) Történeti településhálózati következmények
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

b) Természeti, táji hatások.
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.

c) Településkép feltárulásának változásai
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.

d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 

Mosonudvar község közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma: négy. 
A tárgyalt régészeti lelőhelyek jól hozzáférhetőek a kutatás számára, régészeti feltárásukat - a 
beruházást megelőző feltárástól eltekintve – jelenleg semmi nem indokolja. 
A lelőhelyek területén jelenleg folyó intenzív talajművelésnek (elsősorban a mélyszántásnak) 
negatív hatásai vannak. Különösen nagyfokú az ilyen jellegű bolygatás a 2. és a 4. lelőhelyen. 
Az említett régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ attól, hogy a jelenlegi 
veszélyeztetés (szántás, mélyebb talajlazítás) folytatódik-e, vagy pedig az érintett területeken 
más, bolygatással nem járó hasznosításra (például rét-legelőgazdálkodásra) térnek át. Hozzá 
kell tenni, hogy nincs szükség feltétlenül a művelési forma megváltoztatására, hiszen az egyes 
talajművelési módok és módszerek között is jelentős különbségek vannak a tekintetben, hogy 
milyen mélységben és mennyire drasztikusan mozgatják meg a talajt. A lelőhelyek területén 
előnyben kellene részesíteni a kis mélységű és minimális talajforgatással járó művelési 
módokat.  
A településrendezési tervben szereplő változtatások közül egy érint régészeti lelőhelyet. A 
051/64-65 hrsz-ú területen tervezett lakóterület-fejlesztés és a hozzá kapcsolódó véderdő
érinti a 2. és a 3. lelőhelyet.  
Javasolom az említett fejlesztési területek más helyen való kijelölését vagy a területek 
határainak oly módon történő megváltoztatását, hogy a régészeti lelőhelyeket ne érintsék. 
Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a Hivatal különféle szempontok figyelembe vételével 
mérlegelni fogja a tervezett beruházások és az általuk a régészeti örökségben keletkező
visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd ezek alapján döntést hoz arról, hogy 
engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen, milyen feltételekkel járul hozzá az engedély 
megadásához (pl: a beruházó költségére történő megelőző feltárás, próbafeltárás vagy 
régészeti megfigyelés elrendelésével).  
Fontos megjegyezni, hogy a 2. lelőhelyen szilárd falazatú épület-maradvány (római őrtorony) 
előkerülése várható. A mélyben meghúzódó esetleges falmaradványok, és más jelentős 
kulturális és tudományos értékek védelme érdekében a lelőhely területét földmunkával járó 
fejlesztésekkel véleményem szerint el kell kerülni, ezen a területen megelőző régészeti 
feltárásnak sincs helye. 
A fejlesztési területek közül a 051/64-65 hrsz-ú területen tervezett új lakóterület (és a 
kapcsolódó véderdő) régészeti lelőhelyeken kívüli részei, valamint a benzinkúttól északra 
kijelölt lakóterület és a 079/3 hrsz-ú területen tervezett gazdasági terület minősül régészeti 
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érdekű területnek. A régészeti lelőhelyeken kívül tervezett beruházások esetében felhívom a 
tulajdonosok, a beruházók és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák közben régészeti 
emlék vagy lelet kerül elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet azonnal 
abbahagyni és az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhez vételéig szüneteltetni. Az emléket 
vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, 
és gondoskodni kell a helyszín és a lelet őrzéséről.  

A község területén helyben megőrzendő és bemutatásra érdemes régészeti emlékeket a 2. és a
4. lelőhelyen találunk. Amennyiben az említett lelőhelyeken megfigyelt római kori 
épületmaradványok (villaépületek és őrtorony) még nem károsodtak jelentős mértékben, 
akkor javasolható azok tudományos projekt keretében történő feltárása, helyreállítása, 
konzerválása, és a nagyközönségnek történő bemutatása.  

e) Történeti térbeli rendszerek alakulása 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

f) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása 
a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

g) Műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

h) Településkarakter változásának hatásai 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.

i) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
Nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

j) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
Jelenleg károsan ható folyamat az intenzív talajművelés, elsősorban a mélyszántás 
következtében állandósult eltérő mértékű bolygatás, amely mindegyik régészeti lelőhelyet 
érinti. Különösen nagyfokú a 2. és a 4. lelőhelyen található régészeti értékek ilyen jellegű
károsodása. Amennyiben az említett területeken fennmarad az eddig folytatott művelési 
gyakorlat, akkor mindez a régészeti jelenségek lassú pusztulásához vezet. A művelési mód 
megváltoztatásával a folyamat megállítható lenne.  

k) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, 
ha egy terület tulajdonosát vagy bérlőjét az előírások vagy a jogszabályból eredő
kötelezettségei miatt hátrányok érik. Ugyanakkor semmi nem zárja ki a kárpótlás lehetőségét, 
ez minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző vagy próbafeltárások folyamán a 
beruházók számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő
biztosítása.  
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4. Összefoglaló 

Mosonudvar közigazgatási területén a régészeti lelőhelyek száma: négy. A település területén 
külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely nem található. A 
lelőhelyeken kizárólag római kori emlékanyag került elő. 

A lelőhelyek területén jelenleg folyó intenzív talajművelésnek (elsősorban a mélyszántásnak) 
negatív hatásai vannak. Különösen nagyfokú az ilyen jellegű bolygatás a 2. és a 4. lelőhelyen. 
Amennyiben ezeken a területeken fennmarad az eddigi művelési gyakorlat, akkor mindez a 
régészeti jelenségek lassú pusztulásához vezet. A művelési mód megváltoztatásával a káros 
folyamatok megállíthatók lennének.  
  
A településrendezési tervben szereplő változtatások közül egy érint régészeti lelőhelyet. A 
051/64-65 hrsz-ú területen tervezett lakóterület-fejlesztés és a hozzá kapcsolódó véderdő
érinti a 2. és a 3. lelőhelyet. Javasolom az említett fejlesztési területek más helyen való 
kijelölését vagy a területek határainak oly módon történő korrekcióját, hogy a régészeti 
lelőhelyeket ne érintsék.  

A fejlesztési területek közül a 051/64-65 hrsz-ú területen tervezett új lakóterület (és a 
kapcsolódó véderdő) régészeti lelőhelyeken kívüli részei, valamint a benzinkúttól északra 
kijelölt lakóterület és a 079/3 hrsz-ú területen tervezett gazdasági terület minősül régészeti 
érdekű területnek.  

A község területén helyben megőrzendő és bemutatásra érdemes régészeti emléket a 2. és a 4. 
lelőhelyen találunk. Ha a római kori épületmaradványok (villaépületek és őrtorony) még nem 
károsodtak jelentős mértékben, akkor javasolható azok feltárása, helyreállítása, konzerválása, 
és a nagyközönségnek történő bemutatása. 
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5. Nyilatkozat 

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

Régész diploma száma: 1510/2000 (ELTE-BTK). 
Szakértői engedély nyilvántartási száma: 17/2011. 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal 
és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett 
megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.  

Győr, 2014. március 25. 

/Takács Károly/ 
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2.8. Tájrendezés 

Tájföldrajzi jellemzők 

A község a Kisalföld nagytáj, Győri-medence középtáj, Mosoni-sík kistájában helyezkedik el. 

Domborzat 

A kistáj teljes egészében magasártéri helyzetű hordalékkúp síkság. Tengerszint feletti 

magassága ÉNy-on 125-130 m, DK-en 110-115 m között változik, általános DK-i lejtéssel. A 

felszínt csak a vízfolyások medrei tagolják. 

A domborzat a területhasznosítást semmilyen vonatkozásban nem akadályozza. 

Földtani adottságok 

A terület földtanilag a Kisalföld süllyedő medencéjébe épült dunai hordalékkúp D-i 

lejtővidéke. Felszínét ÉNy-on jelenkori folyóvízi iszap, a Lajta két oldalán folyóvízi kavics, 

attól D-re és DK-re iszapos-löszös üledéktakaró borítja. 

A mélyebb rétegek 50-200 m-es mélységig jó víztározó folyóvízi iszapos-homokos-kavicsos 

rétegekből állanak. 

A táj alkalmas lenne 80°C hőmérsékletű víz feltárására. 

A területen, Hegyeshalom környékén betonozáshoz és építkezéshez használható kavics van 

jelentős kitermelhető mennyiségben. 

Éghajlat 

Mérsékelten hűvös és száraz éghajlatú vidék. A napsütéses órák száma évente 1900, nyáron 

760-770, télen 180 óra körüli. 

Az évi átlagos hőmérséklet 10°C, a fagymentes időszak hossza általában 182-185 nap. 

Az évi csapadékösszeg 580-600 m. A hótakarós téli napok átlagos száma 40-45 nap. 

Az ariditási index 1,20 . 

Uralkodó szél az ÉNy-i irányú, átlagos szélsebesség 3,0-3,2 m/s. 

A kistáj a kevésbé hő és vízigényes kultúrák termesztésére alkalmas. 
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Vízrajz 

A táj nagyobb része a Mosoni-Duna vízgyűjtő területe. Nagyobb vízfolyás a Lajta és bal parti 

csatornája és a Rét-árok. A Lajtában augusztusban csak a kis vízhozamokra lehet számítani. 

Árvíz általában tavasszal és nyár elején van, amit a Lajta-balparti-csatornával megosztva 

vezet a Mosoni-Dunába. 

A talajvíz mélysége ÉNy-on 5-6 m, kémiai jellege kalcium-hidrogénkarbonátos lágy víz. 

A rétegvizeket a mélységi kavicsos víztartók tárolják. A talaj és rétegvizekből korlátlan 

felszín alatti vízkészlet áll rendelkezésre. A terület az ország más tájai számára is vízbázisnak 

számítható, ezért a víz elszennyeződésének megakadályozására fokozott védekezés 

szükséges. 

Növényzet 

Az Arrabonicum flórajárásba tartozó kistáj legelterjedtebb erdőtársulásait a puha fűzfaligetek 

(Salicetum albae-fragilis), égerligetek (Alnion glutino-incanae) keményfa ligetek (Querceto-

Ulmetum hungaricum) a gyertyános kocsányos tölgyesek (Querco robori-Carpinetum 

hungaricum) alkotják. A legszárazabb helyeken száraz gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario-

Quercetum arrabonicum) alakultak ki. 

Talajok 

A magasabb térszínek löszös üledéken képződött talajtípusa a vályog mechanikai összetételű, 

kedvező víz- és tápanyag-gazdálkodású, igen jó termékenységű alföldi mészlepedékes 

csernozjom. Ezen a talajtípuson belül jelentős annak a változatnak a részaránya, amelyben a 

felszín közeli kavicsréteg megjelenése lerontja a talajszelvény egészének a vízgazdálkodását 

és ezáltal a termékenységét. 

A Lajta öntésen réti öntözés- és réti talajképződmények találhatók. Mechanikai összetételük 

és szervesanyag-tartalmuk szerint változó vízgazdálkodásúak. 
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A község területének használata  

Összes terület 158 ha 100% 

Belterület 30 ha 19% 

   

Külterület 128 ha 81% 

            szántó 58,74 ha 37%

  gyep-rét 0,26ha 0,2%

gyep-legelő 21,7ha 13,8%

erdő 3,4 ha 2,2%

kivett 43,9ha 27,8%

A mezőgazdasági területeken meliorációs beavatkozások nem történtek, a talajok jó 

termőképességűek. 

Az erdőterületek erdősávok formájában jelennek meg, nagyon csekély kiterjedésben. 

A művelésből kivett területek között jelentős nagyságban szerepel a kavicsbánya, illetve a 

belterület. 

A közigazgatási területen vízfolyás nem található, vízfelület a kavicsbánya visszamaradó 

tófelülete. 

2.9. Környezeti állapot 

Az egyes környezeti elemek vizsgálata 

Levegőminőség 

Hegyeshalom a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerinti 2. számú Győr-Mosonmagyaróvár 

légszennyezettségi zónába tartozik. 

A zónában az alábbi szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok tartoznak: 

-  kén-dioxid:   „F” csoport 

-  nitrogén-dioxid:  „C” csoport 

-  szén-monoxid:  „F” csoport 

-  szilárd (PM10):  „C” csoport 
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-  benzol:   „E” csoport 

„C” csoportba sorolt nitrogén-dioxid és a szálló por tekintetében lehet a zónán belül olyan 

terület, ahol a légszennyezettség határérték feletti. 

Olyan szennyezőanyagot kibocsájtó új létesítmény, amely szennyezőanyag határérték feletti 

koncentrációban van jelen a település levegőjében, nem létesíthető. 

Ez az előírás a gazdasági területek tényleges felhasználhatóságát jelentősen befolyásolja. 

Mosonudvaron a „C” csoportba tartozó szennyező anyagok levegőbe jutása nagyrészt a közúti 

közlekedés következménye. 

A község területét ~850m hosszban érintia 86 számú főút, mely a lakóterület határán vezet.  

Felszíni és felszín alatti vizek 

Mosonudvar területe a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny felszín alatti 

vízminőségvédelmi területek közé tartozik. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken  

- a felszíni vizek pótlása felszín alatti vízből vízgyűjtőgazdálkodási terv szerint történhet; 

-   olyan tevékenység végzése, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása miatt a 

felszín alatti víz a felszínre kerül csak akkor lehetséges, ha a víz minőségi és mennyiségi 

jellemzőiben romlás nem következik be. 

Szennyezőanyag bevezetése felszín alatti vízbe csak kivételesen és úgy engedélyezhető, hogy 

a víz minőségének romlása ne következzen be. 

A felszín alatti víz védelme érdekében a települési szennyvizet közcsatornába kell vezetni és a 

szennyvíztisztítóban ártalmatlanítani. 

A felszíni víz szempontjából a terület a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerinti 4. 

általánosan védett befogadók közé tartozik. A közcsatornába bocsátható szennyvizek 

szennyezőanyagtartalmának küszöbértékeit ugyanez a rendelet határozza meg. 
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A 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet alapján a település nitrátérzékeny területek közé sorolt. 

A nitrátérzékeny területen tilos hígtrágya, trágyalé és trágyatárolók csurgalékvizének vizekbe 

való bevezetése. 

Állattartó telep nem létesíthető, meglévő nem bővíthető hullámtéren, fakadóvizes területen, 

vízbázisok védőterületén, árvízi tároló területén, parti sáv és védősáv területén. 

Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető vízjárt területeken, felszíni víztől, felszín alatti 

ivóvízkivételi helytől mért 100 m-en belül, bányatavak 300 m-es parti sávjában. 

Zajvédelem 

Közúti zaj számítása 

• a 86. számú főút –  182+182 kmsz és 182+996 kmsz közötti érvényességi szakaszára 

jelenleg 

A zajszámítást az Útügyi Műszaki Előírások ÚT 2-1.302:2003 „Közúti közlekedési zaj 

számítása” alapján készítettük el. 

A számítás alapját „Az országos közutak 2010 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” 

adatai képezik. 

A forgalmi adatok a 86. számú főút – 173 + 958 kmsz és 185 + 800 kmsz közötti érvényességi 

szakaszára (a mérési hely Mosonmagyaróvár és Mosonudvar közötti szakaszon, a 183 + 400 

kmsz-ben található) vonatkoznak. 

• A forgalmi sávok száma 2 

• Az út burkolata akusztikai szempontból jó minőségűnek tekinthető

• Az érintett szakasz topográfiai adottságaiból, elhelyezkedéséből, hálózati helyzetéből 

adódóan nem akadályozott forgalomáramlású 

• Az egyes járműfajtákra megengedett haladási sebessége egységesen 60 km/óra 
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A hosszútávon várható forgalom nagysága járműosztályonként 

Járműosztályok megnevezése 

Átlagos 

Forgalom 

Jármű/nap 

1 Személy- és kisteher-gépkocsi 6 219 

2 Szóló autóbusz   121 

3 Csuklós autóbusz - 

4 Könnyű tehergépkocsi   247 

5 Szóló nehéz tehergépkocsi   309 

6 Tehergépkocsi szerelvény 1 849 

7 Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár     60 

 Összes: 11 859 

Az akusztikai járműkategóriák várható átlagos napi forgalma 

Akusztikai 

járműkategória 

Átlagos forgalom 

Jármű/nap 

I. 6 219 

II.    428 

III. 2 158 

Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó átlagos óraforgalom: 

Akusztikai 

járműkategória 

nappal éjjel 

Ain 
Qin 

jármű/óra 
Air 

Qie 

Jármű/óra 

I. 0,91 353,7 0,09 70,0 

II. 0,91   24,3 0,09   4,8 

III. 0,90 121,4 0,10 27,0 
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Az egyes út- és időszakaszhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint 

Akusztikai 

járműkategória
Nappal Éjjel 

Kt

[dB] 

KD

[dB] 

Laeqi7,5 

[dB] 

Kt

[dB] 

KD

[dB] 

Laeqi7,5 

[dB] 

I. 74,0  -8,6 65,1 74,0 -15,6 58,1 

II. 77,8 -20,2 57,6 77,8 -27,3 50,5 

III. 81,9 -13,2 68,7 81,9 -19,8 62,1 

Laeq(7,5)   70,5   63,8 

A közúti forgalomból eredő közlekedési zaj számításánál csak a távolságból eredő

zajcsillapítást vettük figyelembe. 

A megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint, LTH értékét a 27/2008.(XII.3.)KvVM-EüM 

együttes rendelet 3. számú mellékletében „ a közlekedésből származó zaj határértéke az utak 

mentén a zajtól védendő területekre” táblázatban megadottak szerint vettük figyelembe. 

A forrás és a megítélési pont között hangelnyelő tulajdonságú – füves, cserjés – terület 

található. 

A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

időszak nappal éjjel 

Laeq [dB] 70,5 63,8 

LTH [dB] 65,0 55,0 

Hatásterület 

d  [m] 

17,5 28,8 

A 86 számú főút melletti zajjal határértéken felül terhelt területsáv a tengelytől mért 28,8-

28,8m, ez a lakóterületet nem érinti. 
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• a 86. számú főút –  182+182 kmsz és  182+996 kmsz közötti érvényességi szakaszára 

2025 évre 

Az érintett szakasz Mosonudvar közigazgatási területén, a lakott terület mentén található. Ma 

ez a szakasz forgalomkorlátozott, a terv távlatában települési átkelési szakasz lesz.  

A zajszámítást az Útügyi Műszaki Előírások ÚT 2-1.302:2003 „Közúti közlekedési zaj 

számítása” alapján készítettük el. 

A számítás alapját „Az országos közutak 2010 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” 

adatai képezik. 

A forgalmi adatok a 86. számú főút – 173 + 958 kmsz és 185 + 800 kmsz közötti érvényességi 

szakaszára (183 + 400 kmsz, a mérési hely Mosonmagyaróvár és Mosonudvar közötti 

szakaszon található) 2025 évre vonatkoznak. 

Az érintett útszakaszra vonatkozó nagytávon várható forgalom nagyságát az Útügyi Műszaki 

Előírások 2-1.118:2005 „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” 

adtuk meg. 

Feltételezzük: 

• Az érintett útszakasz forgalmi terhelését befolyásoló jelentős úthálózati változások 

nem lesznek (nem számoltunk az M86 jelű gyorsforgalmi út elkészültével) 

• A várható forgalom összetétele a természetes forgalomfejlődésen kívül jelentősen nem 

változik 

• A sávok száma várhatóan nem változik (marad 2 sávos) 

• Az út burkolata hosszútávon akusztikai szempontból jó minőségűnek lesz tekinthető

• Az érintett szakasz topográfiai adottságaiból, elhelyezkedéséből, hálózati helyzetéből 

adódóan nem akadályozott forgalomáramlású 

• Az egyes járműfajtákra megengedett haladási sebesség, a települési átkelési 

szakaszokra ma megengedett nagyságú lesz 
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A hosszútávon várható forgalom nagysága járműosztályonként 

Járműosztályok megnevezése 

Átlagos 

Forgalom 

Jármű/nap 

1 Személy- és kisteher-gépkocsi 8 083 

2 Szóló autóbusz   126 

3 Csuklós autóbusz - 

4 Könnyű tehergépkocsi   369 

5 Szóló nehéz tehergépkocsi   455 

6 Tehergépkocsi szerelvény 2 313 

7 Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár     64 

 Összes: 11 859 

Az akusztikai járműkategóriák várható átlagos napi forgalma 

Akusztikai 

járműkategória 

Átlagos forgalom 

Jármű/nap 

I. 8 083 

II.   559 

III. 3 217 

Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó átlagos óraforgalom: 

Akusztikai 

járműkategória 

nappal éjjel 

Ain 
Qin 

jármű/óra 
Air 

Qie 

Jármű/óra 

I. 0,91 459,7 0,09 90,9 

II. 0,91   31,8 0,09   6,3 

III. 0,90 181,0 0,10 40,2 
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Az egyes út- és időszakaszhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint 

Akusztikai 

járműkategória
Nappal Éjjel 

Kt

[dB] 

KD

[dB] 

Laeqi7,5 

[dB] 

Kt

[dB] 

KD

[dB] 

Laeqi7,5 

[dB] 

I. 74,0 -7,5 66,5 74,0 -14,5 59,5 

II. 77,8 -18,3 59,5 77,8 -25,3 52,5 

III. 81,9 -10,7 71,2 81,9 -17,3 64,6 

Laeq(7,5)   72,7   66,0 

A hosszútávon várható forgalomból eredő közlekedési zaj számításánál csak a távolságból 

eredő zajcsillapítást vettük figyelembe. 

A megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint, LTH értékét a 27/2008.(XII.3.)KvVM-EüM 

együttes rendelet 3. számú mellékletében „ a közlekedésből származó zaj határértéke az utak 

mentén a zajtól védendő területekre” táblázatban megadottak szerint vettük figyelembe. 

A forrás és a megítélési pont között hangelnyelő tulajdonságú – füves, cserjés – terület 

található. 

A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

időszak nappal éjjel 

Laeq [dB] 72,7 66,0 

LTH [dB] 65,0 55,0 

Hatásterület 

d  [m] 

24,5 40,6 

A 2025. év távlatában beavatkozás nélkül a 86 számú főút melletti zajjal határértéken felül 

terhelt területsáv a tengelytől mért 40,6-40,6m lesz, ez már lakóterületet érint, így zajvédelmi 

beavatkozás válik szükségessé. 
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Települési környezet védelme 

A települési környezet védelme érdekében az egymást zavaró eltérő területfelhasználású 

területek közé védő, ütköző zónaként fásítást kell létrehozni. 

Ez a fásítás lehet telken belüli kötelező fásítás, amelyet az egyes telkek (jellemzően a 

gazdasági terület telkei) beépítésével egyidőben kell megvalósítani, és lehet önálló telken 

létrehozott védőerdősáv is. 

A fásítást háromszintes (lombkoronaszint, cserjeszint, gyepszint) kialakítással, tömör, zárt 

szerkezetben 80%-ban a tájra jellemző őshonos fafajok és 20%-nyi fenyő alkalmazásával kell 

kialakítani. 

A fásítás szélessége legalább 8,0 m legyen.  

Hulladékgazdálkodás 

A településen a kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása a nagytérségi 

hulladékgazdálkodási rendszer keretében megoldott. A településen hulladékudvar nincs. 

Alulhasznosított területek 

A település területén, a lakóterülettől északra és nyugatra összességében nagy kiterjedésű, 

felhagyott, rendezetlen gazdasági telephelyi területek találhatók. 

Tájkép, településkép 

A település lakott területe mellett közvetlenül halad el a 86 számú főút. A főút felől a 

település képe zavart, a települési belterület megjelenése esetleges. Hiányzik az un. vizuális 

településkapu, amely az úton haladókkal érzékeltethetné, hogy a korábbiakhoz képest itt egy 

esztétikailag magasabb minőségű területhasználat következik. Ez a figyelemfelhívás az úton 

átjárás biztonságosabbá tételét is segítené. 

A lakóterület védelme 

A lakóterület az erős észak-nyugati szelektől csak kis mértékben védett, ebből az irányból a 

területet a mezőgazdasági területekről esetenként jelentős porterhelés érheti. Kedvezőtlen, 
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hogy keleti irányban a lakótelkek hátsókerti határa egyben a közigazgatási határ is, így a 

közösségnek nincs lehetősége saját területén belül a lakóterület védelmét biztosítani. 

Javaslat a települési környezte fejlesztésére 

• véderdő telepítése észak-nyugati irányban 

• növényzet segítségével vizuális településkapu kialakítása 

• az alulhasznosított területek újrahasznosítása  

• a zavaró területhasználatok növényzettel történő elválasztása 

Természetvédelem 

A településen védett természeti terület, a NATURA 2000 hálózatba tartozó terület , a nemzeti 

ökológiai hálózatba tartozó terület nem található. 

A település nyugati közigazgatási területe ugyanakkor közvetlenül határos a NATURA 2000 

hálózatba és a nemzeti ökológiai hálózat magterületébe tartozó területtel. Amennyiben az 

egyes konkrét beruházásoknak a szomszédos NATURA 2000 területekre hatásuk lehet, az 

engedélyezési folyamatban NATURA 2000 hatásvizsgálatot kell hozzájuk készíteni, s a 

beruházás csak akkor lesz engedélyezhető, ha igazoltan nem lesz jelentős hatása a védett 

területekre. 

2.10. Zöldfelületek 

A zöldfelületi rendszert a növénnyel fedett területek összessége alkotja. Elemei közterületi és 

nem közterületi, korlátlan és korlátozott közhasználatú kategóriákba sorolhatók. 

Közterületi zöldfelületi elemek 

Települési szintű közpark a település teljes lakosságát ellátó, korlátlan közhasználatú 

zöldfelület. Ebbe a kategóriába sorolható a településközpontjában, a Polgármesteri Hivatal 

mellett található, értékes növényzet zöldfelület, illetve a víztorony környéki, gyér növényzetű

terület. 

Az előírásoknak megfelelő játszótér található a Polgármesteri Hivatallal szemben, ám 

növényzete gyér. 
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Az utcafásítások a település vizuális – esztétikai értékét növelik, emellett környezetvédelmi 

szerepük is van. Jelentős az Esze Tamás utca park melletti fásítása, a tölgyfasort meg kell 

őrizni. A lakóutcák szórtan fásítottak, nem egységes a növénykiültetés. 

Jelentős zöldfelületű intézmények 

Jelentős zöldfelületű intézmény a sportterület. Az alapvető jelentős zöldfelületű intézmények 

települési közül hiányzik a temető. 

A zöldfelületek fejlesztésének összefoglaló javaslata 

Mennyiségi fejlesztés: 

• Véderdő telepítés – az új kialakítású, védendő területek mellett 

• Új utak fásítása 

• Temetőterület kijelölése – temetőkert előfásítása 

Minőségi fejlesztés 

• A meglévő zöldfelületek-parkok rekonstrukciója 

• Utcafásítások pótlása, kiegészítése 

Játszótér az Esze Tamás utcában 
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Játszótér az Esze Tamás utcában 

Közpark az Esze Tamás utcában 
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Közpark az Esze Tamás utcában 

Sportpálya 
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Utcafásítás 

Bánya 
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2.11. Közműellátottság 

Mosonudvar 2010. október 3-a óta önálló község. Korábban Mosonmagyaróvár városának 

egy településrésze volt, így az itt élő, jelentős számú lakosság közművi ellátását a város 

biztosította. Az újonnan alakult önkormányzat átvette a települési közműveket, és azok 

működtetésére a korábbi kezelőkkel (gáz, víz, villany, hulladék-szállítás stb.) kötött 

szerződést. Így a víz- és csatornahálózat kezelője továbbra is az Aqua Szolgáltató Kft 

(Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.) maradt, nem változott az áram, illetve a 

gázszolgáltató sem.  

Mivel Mosonudvar 2010 előtt nem volt önálló település, így nem állnak rendelkezésre 

megbízható statisztikai, mennyiségi adatok az egyes közművek használatával kapcsolatban. 

Jelen településrendezési terv készítésekor már rendelkezésre álltak a 2011 évi ide vonatkozó 

statisztikai adatok – melyeket figyelembe is vettünk – ám nem volt lehetőségünk a 

fogyasztások változását, alakulását teljes bizonyossággal megállapítani, illetve az abból 

levont következtetések a jövőre tekintve nem tekinthetők teljesen pontosnak. 

A közművi adatok rögzítése idején Mosonudvar településen 498 fő lakott. A lakásállomány 

ekkor 148 volt. 

Vízellátás 

1996-ban az akkor még Újudvart, ma Mosonudvart rákötötték a Mosonmagyaróvárról induló 

regionális vízvezetékre, és napjainkig a település teljes területén egységes rendszerű ivóvíz 

hálózatot alakítottak ki. A közterületen kiépített, NA 100 KM PVC átmérőjű vezetékes ivóvíz 

hálózat biztosítja a lakóterületek, a közintézmények a gazdasági, és a mezőgazdasági területek 

vízigényének maradéktalan kielégítését. 

A település vízellátását a mosonmagyaróvári székhelyű Aqua Kft biztosítja, a feketeerdei 

vízbázisról. A forrásoldali kapacitás mind a mai ellátást, mind a tervezett fejlesztéseket képes 

kielégíteni. A település vízellátó rendszerének üzemeltetője az önálló település létrejötte után 

is az AQUA Kft. maradt. A vízvezeték hálózat a település valamennyi utcájában kiépült. A 

településen található, korábban a megfelelő ellátás biztosításához szükséges aquaglobusz 

mára már szükségtelenné vált, a megfelelő nyomásviszonyok nélküle is biztosíthatóak. 
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 A közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza 5,2 km, a bekapcsolt lakások száma 148, vagyis 

minden lakás ellátott. A településen egy darab közkifolyó található, a 8139. hrsz-ú utca északi 

oldalán. A tüzivíz biztosítására a vízvezetékekre talajszínt feletti tűzcsapokat telepítettek. 

Mosonudvar egyes fogyasztóinak ellátása, - jellemzően a gazdasági területre esők - 

ágvezetékes kialakítású.  

Az előzetes információk szerint, az új lakóterületi és gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási 

fejlesztések vízigénye a meglévő bázisról, illetve hálózatról biztosítható. Mai ismereteink 

szerint a településen belüli fejlesztési elképzelések megoldhatók a jelenlegi rendszer 

bővítésével. 

A javasolt gazdasági területek, és lakóterületek számára – a biztonságos ellátás érdekében - 

körvezetékes hálózatot kell kialakítani, és az oltóvíz biztosítására az új vezetékekre 200 m-

ként talajfeletti tűzcsapokat kell elhelyezni. 

A tervezett új beépítések vízvezetéki ellátására új, NA 100/KM PVC gerinc kiépítését 

javasoljuk. 

Szennyvízelvezetés 

A község szennyvizeinek befogadója a Mosonmagyaróvár Gabona rakparton üzemelő

szennyvíztisztító. A szennyvíztisztító a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási 

Önkormányzati Társulásé, kezelője az Aqua Kft. Mosonudvar önálló településsé válását 

követően ötödik tagjává váltak a társulásnak. Az 1964-ben épített, és azóta többször bővített, 

és fejlesztett szennyvíztisztító legutóbbi (2012. év folyamán megkezdett) fejlesztését követő

próbaüzem ez év január 29-ig befejeződött. A szennyvíztisztító ma már megfelel a 25/2002. 

(II.27.) Korm. rendelet előírásainak. Képes a hozzá tartozó települések meglévő, és terv 

távlatában várhatóan keletkező szennyvizeinek fogadására és tisztítására. 

A településen kiépítésre került a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózat, mely megközelítőleg 

3,9 km hosszúságú. A közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások száma 2010-

ben már 140 volt, vagyis 95%-os. 

A települési szennyvízgyűjtő hálózata – a helyi adottságokat figyelembe véve, vagyis hogy a 

település területe síkvidéki jellegű - gravitációs csatornákból álló rendszer, melyet a 
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lakóterület ÉK-i részén, a Krisztina majorba vezető út mentén elhelyezett átemelő

segítségével működtetnek. 

Az összegyűjtött szennyvizet a településről kényszeráramoltatású rendszer, nyomott vezeték 

juttatja el a mosonmagyaróvári szennyvíztisztítóba.

A tervezett fejlesztések szennyvízcsatornával történő kiszolgálása a kedvező helyen 

elhelyezett átemelő műtárgy miatt egyszerű műszaki megoldások alkalmazásával biztosítható. 

A gravitációs csatornahálózat minden esetben lehetőséget ad a szennyvízelvezetésre. A 

tervezett új gerinc vezetékek – a ma meglévő kialakításának és anyaghasználatának 

figyelembevételével - NA 200/KG PVC méretben építhetők ki, a helyi magassági 

viszonyoknak pontos meghatározásával. 

Felszíni vízelvezetés 

A település felszíne sík, talajadottságaiból és vízrajzi elhelyezkedéséből adódóan 

lefolyástalan, természetes vízfolyással nem rendelkezik. A felszíni vizeknek nincs természetes 

befogadója. Azok befogadója a közterületi, többnyire esés nélküli szikkasztó árokból álló 

rendszer, melyben az összegyűlő vizek elszikkadnak. Ezt lehetővé teszi a kedvező

talajösszetétel és rétegrend, így nagyobb felszíni víz összegyűlése, még hosszabb esőzések 

idején is csak néhány helyen jellemző. 

Az utcákban a csapadékvíz elvezetése nyílt árkos rendszerű, mely árokrendszer egy része 

burkolt. Ezek a csatornák a beépített részeken többnyire egységes rendszert alkotnak, melyek 

nagyrészt jó állapotban vannak. 

Az egyes létesítmények esetében a csapadékvizet telken belül szikkasztó árkokba, szikkasztó 

kutakba, vagy szikkasztó medencékbe vezetik.   

Szükséges lenne a település felszíni vízrendezését részletes geodéziai mérések alapján, a 

hosszútávú jó megoldás érdekében már ma, legalább tanulmánytervi szinten megtervezni. 

Az új beépítések során, a közterületek kialakításakor minden esetben meg kell oldani a 

csapadékvizek megfelelő szintű elvezetését is, mely lehetséges a már jól bevált, eddig is 

használatos szikkasztással. A tervezett gazdasági területek esetében is a már kialakult 

megoldások alkalmazása tűnik célszerűnek, vagyis telephelyen belül kialakítandó tározó 
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tavakkal, szikkasztókutakkal stb. Ez azonban egyes esetekben felveti más műszaki 

megoldások, például a helyi tisztítás szükségességét is. 

Elektromos energia ellátás 

Mosonudvar területének lakossági villamos energia ellátása a mosonmagyaróvári 120/20/10 

kV-os transzformátor állomásból induló, a Krisztina majori út mellett vezetett Lajta Hanság 

20 kV-os gerincvezetékről történik. 

A terület biztonságos villamos energia ellátására, üzemzavar esetén, tartalékul szolgál, és a 

gazdasági területek villamos energia ellátását szolgálja a 86. számú főút DK-i oldalán 

vezetett, a Móvár városi körről induló LHÁG 20 kV-os gerincvezeték. Ezt a vezetéket 

Mosonudvar DNy-i oldalán vezetett szakasszal kapcsolják a Krisztina major felől érkező

vezetékhez.  

A község területén lévő kommunális fogyasztók villamos-energia ellátására a Krisztina major 

felől érkező 20 kV-os vezetékről táplált Hanság utcai OTR 20/400 típusú transzformátor 

állomás szolgál. Az ipari és mezőgazdasági fogyasztók ellátására külön ipari transzformátor-

állomásokról történik. 

A Krisztina major felől érkező vezetékre még két további, gazdasági területet ellátó OTRT 

csatlakozik, a major területén lévő, és a Mosonpack területén lévő. 

A 86 számú főút mellett vezetett 20 kV-os vezetékről szolgálják ki a főút déli oldalán 

elhelyezkedő ipari üzemeket. Ehhez a vezetékhez Mosonudvar közigazgatási területén két 

OTRT csatlakozik, a Lajta Mag kft, és a Motech Kft területén elhelyezkedő trafó állomások.  

A kisfeszültségű hálózat légvezetékes, illetve légkábeles kialakítású. Az EON Rt. nem mért 

szabvány ellenes feszültségesést a kisfeszültségű hálózat végpontján. 

A kommunális transzformátor állomás terhelése a névlegesnek kb. 60 %-a, tehát ennek 

terhelése az állomások átalakítása nélkül növelhető. 

A község természetes villamos energia fogyasztásának növekedése fedezhető a meglévő

transzformátorállomásokról. Ezek esetleges átalakítása szükségessé válhat. 
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A közvilágítási lámpatesteket a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelték fel. A lámpák 

sűrűsége és fénypont magassága biztosítja a megfelelő megvilágítást. A 86 számú főút 

mentén is kiépítették a közvilágítást. Az új feltáró utcákban, a meglévők mintájára ki kell 

építeni a kisfeszültségű hálózatot és a közvilágítást. 

A trendek alapján várható villamos teljesítmény növekmény, mely a mai fogyasztóknál 

jelentkezik a meglévő állomások kapacitásának bővítésével biztosítható. 

A lakóterületi fejlesztéseket a meglévő OTR állomás fejlesztésével és átépítésével lehet 

ellátni. 

Gázellátás 

Mosonudvar közigazgatási területét nagynyomású földgázvezeték nem érinti. A Rajka-

Mosonmagyaróvár-Győr /Baumgartneri/ nagynyomású gázvezeték a település közigazgatási 

határán kívül, Mosonmagyaróvár beépített területe és Mosonudvar közigazgatási határa 

közötti sávban húzódik. A Krisztina major mellett vezető nagynyomású gázvezeték biztonsági 

védőövezete 2x46 méter, mely védőtávolságok is kívül esnek Mosonudvar közigazgatási 

területén. 

Mosonudvar települést már korábban, mint Mosonmagyaróvár egyik lakott településrészét 

1996-ban bekapcsolták a földgáz ellátásba. A mosonmagyaróvári középnyomású 

elosztóhálózatról induló földgázvezeték a 86-os sz. főközlekedési út nyomvonalán éri el 

Mosonudvart. Jelenleg 52 lakást kapcsoltak be a gázellátásba, ez a lakásállomány 35%-a. A 

nyilvántartás szerint a háztartási vezetékes gáz fogyasztók mindegyike fűtési fogyasztó is. Az 

összes szolgáltatott gáz mennyisége 31ezer m3 volt. 

A vezeték továbbépíthető az újonnan kijelölt lakóterületek ellátására. A kialakítandó 

lakóterület ellátására a meglévő lakó utcai vezetékeket kell D63-as átmérővel tovább építeni, 

és a tervezett lakóterület szélén vezetékét vissza kell hurkolni a szomszédos lakóutcai 

vezetékre. 

Hírközlés, műsorszórás 

Távbeszélő ellátás 

A község a Jánossomorja-Várbalog-Újrónafő egységes hálózatról kapja az ellátást. A központ 

Mosonmagyaróváron van. A település nagy részén légkábeles vagy légvezetékes az ellátás, 

ezek vagy önálló oszlopsoron vagy a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopai haladnak. A 
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településen 24 fővonal található, ebből 12 lakás fővonal, 10 ISDN vonal. A Magyar Telekom 

Nyrt. előzetes igény bejelentés alapján saját forrásból elvégzi a szükséges fejlesztéseket. 

A MOBIL távbeszélő rendszerek erősítő állomást nem telepítettek a községbe, de a vételi 

lehetőségek jók. 

Műsorszórás 

A településen nem üzemel kábel TV hálózat.  

2.12. Közlekedési adottságok 

Előzmények 

Mosonudvar a közelmúltban önállósult település, mely az ország nyugati határnál, 

Mosonmagyaróvár szomszédságában, a Hanság peremén található. Korábban 

Mosonmagyaróvár egyik városrésze, „elővárosa”, illetve „alvóvárosa” volt, ezért térségi, 

nagytérségi közlekedési kapcsolatai többnyire megegyeznek a szomszédos városéval. Ennek 

okán, bár Mosonudvar önálló kistelepülésként új, mégis a település és térségének 

közlekedésével korábban már több területrendezési, és településrendezési terv is foglalkozott. 

A helyszín, a topográfia és a helyi elhatározások diktálta fejlesztési elképzeléseken túl, 

elsődlegesnek, és mérvadónak tekintjük az Országos Területrendezési Terv és a hatályos 

Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv térségre vonatkozó közlekedésfejlesztési 

elhatározásait. 

Az elmúlt évek során Mosonudvar térségében több, a külső közlekedési kapcsolatokat is 

befolyásoló beavatkozás történt: 

-  korszerűsítették a 86 számú főút Csorna – Mosonmagyaróvár közötti szakaszát, 

-  elhatározás született az M86 jelű gyorsforgalmi út Csorna – M15 jelű autópálya közötti 

szakaszának megvalósítására, mely valószínűleg Jánossomorja és Császárrét közötti 

térségben keresztezi majd a 86 számú főutat, 

-  a szomszédos Mosonszolnok területén vezető a 16 számú Hegyeshalom-Csorna-Porpác 

vasútvonal kezelője 2011. október 1-től a GYSEV Zrt. A vonalon jelentős fejlesztések 

várhatók: a vonal villamosítása, az alépítmény cseréje, az információs, biztosító, és jelző

berendezések korszerűsítése, hosszútávon a vonal kétvágányúsítása, 
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-  a 86 számú főúthoz kapcsolódóan, úti kiszolgáló létesítmény, üzemanyagtöltő állomás 

került kialakításra Mosonudvar közigazgatási területén.  

Jelen településrendezési terv készítése során, a külső és belső közúthálózat fejlesztések 

esetében értékeltük a korábban Mosonudvar mai közigazgatási területére, illetve térségére 

vonatkozó, a szomszédos településekre készített, és jóváhagyott területrendezési, és 

településrendezési tervekben szereplő közlekedésfejlesztési elhatározásokat. Figyelembe 

vettük az azokban szereplő elhatározásokat, az abból már végrehajtott elképzeléseket, illetve 

az ez alapján létrejött kötelezettségeket. Megvizsgáljuk azok hálózati hatásait, szerepeltetésük 

okát, és megvalósulásuk várható következményeit: 

- a területrendezési tervek közlekedési hatását: 

- az OTRT közlekedési munkarészeit /2003. évi XXVI. tv./,  

- a Győr-Moson-Sopron megyei TRT közlekedési munkarészeit /Gy-M-S M  Önkormányzata 

Közgyűlésének 12/2010. (IX.17.) számú rendelete/, 

- a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszútávú fejlesztési programjáról, és nagytávú tervéről 

szóló kormányhatározatot /1222/2011. (VI.29.) Kormányhatározat/, 

- a folyamatban lévő vasúthálózat fejlesztési terveket, 

- a korábbi, Mosonmagyaróvár város újudvari városrészére készített településrendezési 

elhatározásokat, 

- a város településrendezési tervének készítése óta, Mosonudvar térségében történt, a 

közlekedéshálózatot érintő változásokat,  

- a korábban Mosonudvar mai közigazgatási területére, illetve környezetére készített 

közlekedési tanulmányterveket, 

- helyszínen tanulmányoztuk a település közlekedési hálózatát, a meglévő közlekedési 

szokásokat, 

- megismertük a várható fejlesztések miatti közlekedési igényeiket. 

Közlekedés-földrajzi leírás, történeti áttekintés 

Mosonudvar település a Mosoni-síkság délnyugati részén, a Hanság és a Miklósi-hátság 

határán terület el, a 86 számú Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár országos II. rendű főút 
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182+182 és 182+996 kmsz által határolt szakasz mentén, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár 

városok között, az utóbbi szomszédságában, attól mindössze 2,5 km távolságra. 

A település ősi magja –Újudvar elnevezéssel – a levéli határ és Moson városának határa 

között húzódó főhercegi birtok egyik gazdasági központjaként jött létre. Alapításakor is egy 

fontos, a két szomszédos vármegyei székhelyet összekötő Magyaróvár-Pomogy-Sopron út 

mellé telepedett. Az akkori körülmények között egy modern, gondosan megtervezett és 

kivitelezett gazdasági központot hoztak létre jól elhatárolt, eltérő használatú 

területegységekkel, és igen kiterjedt gazdasági úthálózattal. Az akkor megvalósított 

lakóépületek, a gazdasági épületek egy része, a gazdasági úthálózat nagy része még ma is 

használatos. Később ezt a központot bővítették, és keskeny nyomtávú gazdasági vasúttal is 

feltárták, melyen a hansági területekről /a szomszédos birtokokról is/ a terményt a mosoni 

állomásra lehetett juttatni.1953-ban létrehozták a Lajta-Hansági Állami Tangazdaságot, 

amelyben Újudvar, - akkori nevén Április 4-i major (Krisztina majorral) - annak IV. 

igazgatóságaként szerepelt. Az ÁG, a mezőgazdasági termelést a korábbi üzemek 

használatával, később azok bővítésével oldotta meg, a mezőgazdasági utak hálózatát 

megtartotta, karbantartotta. A gazdasági központ fejlesztésével nőt annak munkaerő

szükséglete is, mely lakosszám növekedést eredményezett, új lakóutcák kialakítására került 

sor. Az 1990-es éveket követően az ÁG gazdasági épületeiben különböző, önálló, gazdasági 

/ipari, és mezőgazdasági/ üzemek kezdték meg működésüket. 2010. október 3-án Újudvar 

területén Mosonudvar néven önálló település alakult. 

A település vasúti kapcsolatait a szomszédos települések, Mosonmagyaróvár és 

Mosonszolnok biztosítják, míg a térségi közúti közlekedési kapcsolatokat a település területét 

átszelő 86 számú főút adja. 

A térségi közlekedési kapcsolatok szempontjából Mosonudvar igen szerencsés 

elhelyezkedésű, hiszen a nemzetközi, országos, regionális és szomszédsági kapcsolatokat 

biztosító fő közlekedési vonalak egyike átszeli a település közigazgatási területét, míg mások 

2-3 km távolságra találhatók: 

- 1 számú Budapest-Hegyeshalom-Rajka, transzeurópai vasúti- és áruszállítási hálózat 

részeként működő, országos törzshálózati fővonal 

- 16 számú Hegyeshalom-Csorna-Porpác egyéb országos törzshálózati vasútvonal 
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- M1 jelű Budapest-Hegyeshalom autópálya 

- 1 számú Budapest-Hegyeshalom országos I rendű főút 

- 86 számú Rédics-Mosonmagyaróvár országos II rendű főút 

Az imént felsorolt utakon vezetnek az európai törzshálózat E60, E65, E75 számú főútjai is 

/három ilyen jelentős európai törzshálózati főút által alkotott csomópontból csupán 8 db 

található Európában, melyből az egyik itt a település szomszédságában van/  

A közforgalmú szomszédsági kapcsolatokat többnyire a 86 számú főút biztosítja: 

- ÉK-re a térség meghatározó városa, Mosonmagyaróvár 3,0 km-re van. 

- DNy-ra Újrónafő, Mosonszolnok és 10,6 km távolságra Jánossomorja található. 

- Mosonszolnokra a 86 számú főútról a 8506 jelű úton lehet eljutni, távolsága 6,2 km. 

- Újrónafőre a 86 számú úttól a 85105 jelű bekötőút vezet, távolsága 4,6 km. 

A település a Hanság peremén található, felszíne mindenféle kiemelkedéstől mentes, sík. 

A Hany felé közlekedési kapcsolatot a 86 számú főúttól, a Verseny utcával szemben induló, 

Kisuvar-Krisztina-berek felé vezető Bereki út ad. 

Hany felé eső települések is meglehetősen messze vannak, de a jól karbantartott kavicsolt 

utakon közvetlenül elérhető: Újrónafő, Károlyháza, Lébény. 

A Lajta menti hátság nyúlványa felé szintén egy jól karbantartott mezőgazdasági út vezet, 

melynek a 86 számú főúttól induló szakasza egyben a település szolnoki közigazgatási határa 

is. Ezen az úton közvetlenül érhető el a 8505 jelű, Mosonmagyaróvár-Mosonszolnok-

Albertkázmérpuszta-Féltorony(Ausztria) összekötőút.A szomszédos Krisztina majorhoz is 

hasonló út vezet, a mosoni állomásra vezető hajdani kisvasúti vonalon. Mindezeken túl 

jelentős hosszúságú, jó minőségű mezőgazdasági úthálózat tárja fel a községgel szomszédos 

határt. 

Térségi közlekedési kapcsolatok 

A Mosonudvar település tágabb térségében az elmúlt évtizedben, illetve a ma érvényben lévő

területrendezési, és településrendezési tervek készítése óta eltelt időszakban történtek javulást 

eredményező változások, illetve több közlekedésfejlesztési elhatározás is érinti. 

Légi közlekedés 

Mosonudvar földrajzi elhelyezkedése révén a légi közlekedés szempontjából közvetlenül nem 

érintett, adottsága elfogadható, hiszen a szomszédos szlovák főváros rendelkezik nemzetközi 
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repülőtérrel, és az az európai E65, E75, E571 utakon elérhető, távolsága 47 km. Ez az M1, 

M15 jelű, a folytatásában lévő szlovákiai D2 jelű, és az abba csatlakozó D1 jelű

gyorsforgalmi utakat jelenti. A péri nemzetközi repülőtér az M1 jelű autópályán és a 81 

számú főúton érhető el, 54 km távolságra esik.  

Vízi közlekedés 
  
Mosonudvar a vízi közlekedés tekintetében közvetlenül nem érintett, hiszen semmilyen 

természetes vízfolyással nem rendelkezik. 

A Mosonmagyaróvárnál elérhető Mosoni-Duna III osztályú hajóút, melyet az EU 

tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók engedély mentesen használhatnak. 

Vasúti közlekedés 

1 számú Budapest-Hegyeshalom-Rajka transzeurópai vasúti- és áruszállítási törzshálózati 

vasúti fővonal, melynek 160 km/órás sebességre való átalakítása már megtörtént és a Bécs-

Budapest vasúti kapcsolat javítására dolgoztak ki programot. Ez a vonal a mosonmagyaróvári 

állomáson érhető el.  

16 számú Hegyeshalom-Csorna-Porpác-(Szombathely) egyéb országos törzshálózati 

vasútvonal esetében a vonal villamosítását irányozták elő. Ezt a vonalat a szomszédos 

Mosonszolnok település vasútállomásán lehet legközelebb igénybe venni. 

Mosonszolnok vasútállomáson 2013-ban naponta átlagosan 8 személyszállító járatpár állt 

meg. 

A Balkánra irányuló áruszállítási igény ugrásszerű növekedése kikövetelte a pálya 

Szombathely irányú szakaszának fejlesztését, melynek elkészülte után jelentős vasúti 

forgalomnövekedés várható. 

Az országos és megyei területrendezési tervek Mosonudvar és a szomszédos Krisztina major 

közötti területsávra jelölték a Hegyeshalom, vagy Rajka-Budapest nagysebességű vasút 

tervezett vonalát.  Sem a megvalósításának ideje, sem a pontos vonala még nem tudott. 

Közúti közlekedés 

A nagytérségi nemzetközi, országos, regionális és szomszédsági kapcsolatokat biztosító főbb 

közlekedési vonalak majd mindegyikénél történtek beavatkozások. 
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Gyorsforgalmi utak: 

Mosonudvar közigazgatási területét ugyan közvetlenül nem érinti gyorsforgalmi út, de 10 km-

es távolságon belül meglévő, illetve a hosszútávon megvalósuló gyorsforgalmú utak jelentős 

előnyt jelenthetnek. 

M1 jelű Budapest-Hegyeshalom autópályát a 86 számú úton, a mosonmagyaróvári 

csomópontnál lehet legegyszerűbben elérni, távolsága 2,28 km. Az autópálya 

Mosonmagyaróvár-M15 közötti szakasza egyben az E60, E65, és az E75 számú, „A” 

osztályú, európai főúti folyosó része is. 

M15 jelű Hegyeshalom-Rajka autópálya az M1 jelű autópálya átadása után 2 évvel került 

forgalombehelyezésre „fél”-autópályaként. A teljes kiépítése 2016-ig várható. Ez az E65, E75 

számú út Levélnél csatlakozik az E60 számú /M1 jelű autópálya/ európai törzshálózati főútba. 

Az M15 jelű autópálya a 86 számú főúton, és az M1 jelű autópályán keresztül érhető el 

legrövidebb útvonalon. 

M86 jelű gyorsforgalmi út a 86 számú II. rendű főút tehermentesítésére kiépítendő vonal. A 

három megyét átölelő fejlesztési terv pontosítása jelen időszakban készül. Az út az M15 jelű

autópálya egyenes folytatásaként része lesz az un. Helsinki folyosók kiegészítő elemének, 

mely a IV. számú folyosót kötheti össze az V. számú folyosóval.  

Az M86 jelű autópálya leendő helyét Jánossomorja területén egy folyosó jelöli ki a 

szennyvíztisztító és Császárrét között. Rácsatlakozni a minden más településsel is kapcsolatot 

biztosító 86 számú főúton keresztül lehetséges majd. 

Főutak: 

A 86 számú Rédics-Mosonmagyaróvár országos II rendű főút egyben az E65 számú, „A” 

osztályú, európai főúti folyosó része is. A főút átmetszi a település közigazgatási területét, 

biztosítja annak térségi, és szomszédsági közúti közlekedési kapcsolatait. Az út Csorna-

Mosonmagyaróvár közötti szakaszát az elmúlt években korszerűsítették, burkolatát 

megerősítették, ugyanakkor a hófúvásveszélyes szakaszok védelmét biztosító véderdők 

kialakítása nem történt meg. ÉK-i irányba a főút külön szintben keresztezi a M1 jelű

Budapest-Hegyeshalom autópályát és az 1 számú Budapest-Hegyeshalom-Rajka vasúti 

fővonalat, mielőtt elérné a 3 km távolságra eső Mosonmagyaróvár belterületét. 
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DNy felé Mosonszolnok, és Újrónafő összekötőúttal, illetve bekötőúttal csatlakozik a főúthoz, 

míg Jánossomorját átszeli a főút.A főút települési átkelési szakasza külterületi kiépítettségű, 

kétsávos kialakítású, korlátozott forgalmú. A mindössze 815 méter hosszúságú útszakasz 4 db 

csomópontot is tartalmaz, melyek közül csupán az üzemanyagtöltő állomás csomópontja 

tartalmaz kanyarodó sávokat. Az érintett szakaszon 1db buszmegállópár található, ugyanakkor 

nincs kiépített, azok biztonságos megközelítését biztosító kijelölt gyalogátkelőhely. 

Az 1 számú Budapest-Hegyeshalom I. rendű főútba a szomszédos Mosonmagyaróvárnál 

csatlakozik a 86 számú főút, mely jelentős a nemzetközi, és nagytérségi közúti kapcsolatok 

szempontjából. 

Mellékutak: 

Mosonudvar közigazgatási területe országos mellékúttal nem érintett. Térségében, a 

szomszédsági kapcsolatokban van jelentőssége az Újrónafő megközelítését biztosító 85105 

jelű bekötőútnak, illetve a Mosonszolnokra vezető 8506 jelű összekötőútnak. Ez utóbbi 

biztosít közúti, közforgalmi kapcsolatot az Ausztria, Féltorony felé vezető 8505 jelű úthoz. 

Településközi utak: 

Mosonudvar térségében, főleg a szomszédsági kapcsolatok biztosításában az országos 

közúthálózatot jelentős kiterjedésű településközi kapcsolatokat biztosító úthálózat is 

kiegészíti. Ezek többnyire önkormányzati kezelésbe került, korábban gazdasági céllal 

kialakított utakat jelentenek. Vonalvezetésük racionális, keresztmetszeti kialakításuk egységes 

–kavicsolt burkolat, kétoldali csapadékvíz elvezető árok, kísérő fásítás – forgalmuk 

elenyésző. 

Mosonudvar szempontjából a legfontosabbak: 

A Bereki utca, mely a Hany felé ad közvetlen közlekedési kapcsolatot. A 86 számú főúttól, a 

Verseny utcával szemben indul, felfűzi Kisudvart, Krisztina-berek felé ad kapcsolatot. A bele 

csatlakozó, jól karbantartott kavicsolt utakon a Hany felé eső, meglehetősen messze lévő

települések is közvetlenül elérhetők: Újrónafő, Károlyháza, Lébény. 

A szomszédos Mosonszolnok felé nincs közvetlen közúti kapcsolat. A lassúforgalmi 

járművek számára egy jól karbantartott mezőgazdasági út vezet a 86 számú főúttól a 8505 

jelű, Mosonmagyaróvár-Mosonszolnok-Albertkázmérpuszta-Féltorony (Ausztria)  

összekötőútig, mely egyben a település szolnoki közigazgatási határa is.  
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A szomszédos Krisztina majorhoz is hasonló út vezet, a mosoni állomásra vezető hajdani 

kisvasúti vonalán. 

Mosonudvar térségében, a szomszédos települések rendezési terveiben szerepeltetett, - a 

megyei mellékúthálózat fejlesztési programban is jelölt, - Újrónafő-Hársfamajor-Kisudvar-

Mosonmagyaróvár (Kenyérgyári út) településközi út kialakítását, - főleg a lassúforgalmi 

kapcsolati elemként - továbbra is fontosnak tartjuk, hiszen ez a Bereki úttal közvetlenül 

elérhető. 

A belső közlekedéshálózat 

Mosonudvar belső közúthálózata ma is igazodik a táj síkvidéki jellegéhez, érződik rajta, hogy 

egy tervezett „mérnök” falu, így utcahálózata merev, maximálisan alkalmazkodik az ésszerű

telekosztáshoz és a település ésszerű használatához. A kialakult utcahálózat kataszteri jellegű, 

egymásra merőleges, homogén, azonos szerepkörű utcákból álló rendszer.  Az így kialakult 

közlekedéshálózatnál többnyire minőségi, kisebb mértékben mennyiségi fejlesztésre van 

szükség. A település kiterjesztése, és az azt kiszolgáló tervezett utcahálózat esetében 

szerkezeti fejlesztésére is szükség lesz. 

A ma homogén utcahálózati rendszerben a település centrumának kialakításakor, annak 

kiszolgálására, funkcióinak megerősítésére javasoltunk egy kiemelt szerepkörű közlekedési 

tengelyt kialakítani. Ez a mai Esze Tamás utca vonala. 

A minőségi fejlesztés alatt többnyire keresztmetszeti korszerűsítéseket értünk, útburkolatok 

szélesítését, a még hiányzó árok kialakításokat, illetve járdaépítéseket 

Mosonudvaron az ősi, az uradalomhoz tartozó feltáró utcarendszert javasoljuk megőrizni, és 

helyének, szabályozási szélességének megtartásával javasoljuk megfelelő szintűre kiépíteni, 

illetve kialakítani a tömegközlekedés számára is alkalmas területszervező út vonalát. 

A mennyiségi fejlesztések esetében a tervezett lakóterületeket – lehetőleg - a már meglévő

utak vonalán kialakított új lakóutcákkal, illetve a mai utcahálózat egyszerű lineáris 

kiterjesztésével létrejövő lakóutcákkal célszerű feltárni. A kibővülő utcahálózati rendszer 

közvetlenül kapcsolódik a már meglévőhöz, helyenként annak egyenes folytatása. Így 

megmaradhat a település arculatának megszokott, Mosonudvarra jellemző jellege. A hálózat 

továbbra is racionális és telekgazdálkodás szempontjából gazdaságos marad. 
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Az egyes tömbbelsők feltárásánál a mai utcahálózatra jellemző, kataszteri jellegű utcahálózati 

kiterjesztések alkalmazását javasoltuk alkalmazni. 

A későbbiekben – tervtávon túl – történő lakóterület bővítés esetén célszerű lesz a mai 

közlekedési rendszer egyszerű kiterjesztésével számolni. 

Forgalmi értékelés 

Mosonudvar közúti közlekedéshálózati rendszerének kapcsolódását az országos közlekedési 

hálózatokhoz a 86 számú Rédics-Mosonmagyaróvár országos jelentőségű II rendű főút 

biztosítja. Ennek keresztmetszeti forgalmát az út kezelője folyamatosan figyelemmel kíséri, 

ezért megfelelő minőségű, és pontosságú adat áll rendelkezésünkre. 

A településrendezési eszközök közül a közlekedési munkarész tartalmi követelményeinek 

meghatározásánál Mosonudvar települést a forgalmi vizsgálatok szempontjából „B” 

kategóriába soroltuk, azaz olyan városi státusz nélküli település, melyen országos jelentőségű

közlekedési vonal vezet át. Ez esetben a forgalmi vizsgálatokhoz megfelelnek az országos 

keresztmetszeti forgalomszámlálás öt évnél nem idősebb adatai.  

Forgalmi vizsgálat 

Jelen településrendezési terv készítése során a forgalmi vizsgálat az ÚT 2-1.201:2008 számú 

„Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírás szerint készült. 

A település közúti közlekedési hálózatát meghatározó főút esetében a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. gondozásában található ”Az országos közutak 2010. évre vonatkozó 

keresztmetszeti forgalma” adatbázist használtuk fel.  

A 86 számú országos II. rendű főúton, az érvényességi szakasz a 173+958 kmsz és 185+800 

kmsz közé esik. A jelölt forgalomszámlálási hely a 184+400 kmsz-nél, a Mosonudvar és a 

Krisztina majori bejáró út közötti szakaszon van. Ez a felhasználható értékek településre 

vonatkoztathatósága szempontjából teljes értékűnek tekinthetők. A vonatkozó 

forgalomszámlálás helyét, fekvése szerint a vonatkozó adatbázis külterületinek minősíti. Az 

utolsó forgalomszámlálás ideje 2010. év volt, az országosan közölt hivatalos adat pontossága 

+/- 14 %. 

A forgalomszámláló hely típusa: M1 (elsőrendű mellékállomás) 

A forgalmi sávok száma: 2 

Az adat forrása: mért (az utolsó számlálás éve 2010) 
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A 2010. évi országos keresztmetszeti forgalomszámlálás hivatalos adatbázisa szerint, az 

érintett útszakaszon az átlagos napi forgalom 8818 j/nap volt, ami 12606 E/napnak felel meg. 

A vonatkoztatott szakasz kapacitáskihasználtsága ekkor a 67 % volt. 

A forgalom megoszlása az adatbázis szerint: 5413 db személygépkocsi, 806 db 

kistehergépkocsi, 121 db autóbusz, 247 db középnehéz tehergépkocsi, 287 db nehéz 

tehergépkocsi, 308 pótkocsis tehergépkocsi, 1541 db nyerges vontató, 7 db speciális jármű, 44 

db motorkerékpár, 16 db kerékpár és 28 db lassújármű. 

Ezekből a forgalmi adatokból jól látható, hogy ennek az útnak nagy a forgalmi terhelése, azon 

belül is magas, 24 % a nehéztehergépjárművek, és járműszerelvények aránya. 

Keresztmetszeti elrendezések, szabályozási szélességek 

Ezen egymással szorosan összefüggő dolgokat értelemszerűen egy fejezetben tárgyaltuk. Az 

egyes utcák szabályozási szélességénél az előírásokban jelölt méretet vettük alapul, de a 

meglévő utcáknál a kialakult állapotból indultunk ki. 

A település közlekedéshálózatát alkotó utak a meglévő vonalakon maradnak a már kialakult 

szabályozási szélességükkel. 

A meglévő utcák közterületi szélessége több esetben meghaladja az ágazati előírásokban 

szereplő méretet, melyeken nem változtatunk. 

Első ütemben a burkolatlan, illetve nem pormentesített burkolatú utcák burkolatát kell 

elkészíteni, illetve a meglévő utcák állagmegóvása érdekében a még hiányzó út menti árkokat 

kell kialakítani. Ezt követően célszerű az utak burkolatának szélesítését, és a padkarendezést 

elvégezni. Az utak korszerűsítésénél törekedtünk arra, hogy azok végrehajtása ne változtasson 

az utcák mai jellegén.  

A hiányzó járdák megépítésénél is törekedni kell arra, hogy az újonnan építendő járdák 

jellege hasonló legyen a már meglévőkéhez, azaz ingatlan határhoz igazodó, 1,2-1,5 méter 

széles, és lehetőleg a településre jellemző módon legalább utcánként egységes, árnyékadó 

növényzet kísérje. 

A teljes belső utcahálózat szempontjából területszervező utcaként vettük figyelembe az Esze 

Tamás utcát és az arra merőleges, Krisztina major felé vezető utat, illetve ennek DK-i irányú 

folytatását Ezen utcák szabályozási szélességét növelni nem szükséges, és a meglévő
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beépítések miatt reálisan nem is lehetséges, elegendő a gondos keresztmetszeti elrendezés, és 

jó minőségű burkolatok alkalmazása a többi lakóutcához képest.

Az Esze Tamás utca esetében a javasolt módosításokat a tervezett intézmények miatti  

Mindegyik lakóutcában egyszerű korszerűsítéssel kialakítható a megfelelő szintű közvilágítás. 

Az egyes utcákban eltérő korú és eltérő típusú, de utcánként egységes utcafásítás található, 

mely kialakult szokást az új lakóutcáknál is célszerű forgalomnövekedés, és a tervezett 

tömegközlekedési fejlesztések indokolják. 

A 86 számú főút, és a lakóterületek közötti ma kavicsolt burkolatú útszakaszok találhatók, 

melyek kiépítését célszerű a lakóutcákra javasolt szinten megvalósítani legalább a Haladás 

utca és a Krisztina utca között. 

A Hanság felé kapcsolatot biztosító, a Verseny utca folytatásában lévő, korabeli vonalon 

vezetett Bereki utca kezdeti szakasza egyben a „főúton túli” iparterület feltáró útja, folytatása 

településközi út. Kialakítása megfelel a településközi utak keresztmetszeti elrendezésének, - a 

legalább 12 m-es szabályozási szélességen belül 6,0 m-es útburkolat, kétoldali nyíltárkos 

csapadékvíz elvezetés és legalább egyoldali fasor – ugyanakkor nem felel meg a gazdasági 

területek feltáró útjaira vonatkozó előírásoknak. A Bereki út kezdeti szakaszát a gazdasági 

területi feltáró utak szintjére kell fejleszteni: el kell látni megfelelő terhelési osztályú 

burkolattal, legalább egyoldali /a gazdasági terület felőli oldalon/ járdával, – az üzemekben 

helyi lakosok is dolgoznak - megfelelő szintű közvilágítással. Mindezeken túl a Verseny utca 

felé biztonságos gyalogos kapcsolatra, például kijelölt, jól megvilágított gyalogátkelőhelyre is 

szükség van. Más településközi utak, illetve mezőgazdasági utak esetében is a meglévő utak 

szabályozási szélessége, keresztmetszeti elrendezése megfelelő. A jelentős mezőgazdasági 5,0 

m, illetve 6,0 m széles, jó minőségű kavicsolt burkolatú utak csapadékvíz elvezető árokkal, 

sok esetben fasorral. Ezek elrendezésén nem terveztünk változtatást.A meglévő lakóutcákban 

többnyire 5-6 m-es itatásos makadám burkolat, füves padkák található és egyes utcákban 

hiányzik a csapadékvíz elvezető rendszer, míg más utcákban /például az Esze Tamás utcában/ 

az utca teljes hosszában kétoldali, burkolt csapadékvíz elvezető árkot alakítottak ki. 

A legtöbb lakóutcában van legalább egyoldali, többnyire az ingatlan határokhoz igazodó 

járda. A járdák anyag zömében monolitbeton. 
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A településen kialakítandó új kiszolgáló utakkal szemben támasztott igény: 

Kétoldali beépítésű lakóutca esetében legalább 16 m-es szabályozási szélesség, 5,0-6,0 m-es 

útburkolat, kétoldali 1,0-1,0 m széles padka, kétoldali csapadékvíz elvezető árok, kétoldali, 

ingatlanhatárhoz igazodó járda, legalább 1,5-2,0 méter szélességű és legalább egyoldali fasor. 

Egyoldali beépítésű, vagy összekötő szerepű lakóutca esetén legalább 12 m szabályozási 

szélesség, legalább 5,0 m-es útburkolat, legalább egyoldali csapadékvíz elvezető árok és 

legalább egyoldali járda szükséges. 

Települési mellékutak (településközi utak) esetében legalább 12,0 m-es szabályozási 

szélességgel számoltunk, melyen belül az útburkolatot egy legalább 8,0 m-es útkoronán kell 

elhelyezni, szükséges a kétoldali csapadékvíz elvezető árok és a legalább egyoldali fasor 

kialakítása. 

Közforgalmú közlekedés 

A település közigazgatási területét vasútvonal nem érinti. A nagytérségi kapcsolatot adó, 

igénybe vehető vasútvonal Mosonmagyaróváron 4,0 km távolságban érhető el, így a 

közforgalmú közlekedés (tömegközlekedés) alatt autóbuszos közlekedést értünk. 

A település közigazgatási területén áthalad a 86 számú II. rendű főút, és ezen haladnak a 

tömegközlekedési kapcsolatot biztosító helyközi és, távolsági autóbusz járatok.  

A települést feltáró járatviszonylatok Mosonmagyaróvárról indulnak, és célállomásuk: 

Kapuvár, Csorna, Jánossomorja, Várbalog (Albertkázmérpuszta), Mosonszolnok. 

A mosonmagyaróvári autóbusz-pályaudvaron van lehetőség a távolsági, vagy nemzetközi 

autóbuszjáratok elérésére, vagy a vasúti tömegközlekedés igénybevételére. 

A települést naponta átlagosan 42 járatpár tárja fel. 

A 2013 év folyamán indított járatok száma, az elérendő célállomások távolsága és elérési 

ideje a következő: 

Célállomás Járatok száma Távolsága Menetidő

      Mosonmagyaróvár VÁ 42 db 4,0 km 06 perc 

      Mosonmagyaróvár AB PU 11,2 km 27 perc 

      Mosonszolnok 14 db 8,3 km 12 perc 

      Jánossomorja 12 db 9,3 km 12 perc 

      Várbalog 07 db 17,8 km 23 perc 
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      Albertkázmérpuszta 02 db 31,3 km 48 perc 

      Csorna 06 db 32,3 km 42 perc 

      Kapuvár 01 db 55,6 km 1 óra 12 perc 

A települést feltáró járatviszonylatoknak a település területén, a 86 számú főút mentén, az 

Esze Tamás és Haladás utcák között szakaszon 1 db megállóhely párja van, fedett 

buszvárókkal. A tömegközlekedés külső feltételeiben jelentős változások nem várhatók, a 

főbb tömegközlekedési vonal a 86 számú főút marad. A menetrend összeállítása, a járatok 

száma, a lakossági megítélés szerint is megfelelő, azon változtatni csak az igények 

módosulása esetén szükséges. A település közforgalmú közlekedésének egyik fejlesztési 

lehetősége a 86 számú út menti megállópárok elérésének lehetőségén javítani. Ez a 

településtől a 86 számú főútig vezető gyalogos és kerékpáros út minőségének javításával 

lehetséges, illetve kijelölt gyalogátkelő megvalósítása. Javasoljuk, más települések mintájára 

a buszmegállóknál fedett kerékpár tárolók kialakítását is. A másik lehetőség: a település 

belterületének nagyobb mérvű feltárása, mely a „rágyaloglási” távolságokat le tudná 

csökkenteni a kívánatos mértékűre. Ennek módja: a járatviszonylatok, vagy esetleg egyes 

járatok – főleg iskola járatok – településre történő bevezetése. Ennek célszerű vonala az Esze 

Tamás utca lenne, hisz ez tárja fel a település centrumát, illetve itt koncentrálódnak a 

települési intézmények is. A „rágyaloglási távolság” - mely az előírások szerint járdán megtett 

500 méter – a Krisztina utca végi telkek esetében már ma is meghaladja 700 métert, ami a 

tervezett lakóterület fejlesztésekkel 900-1150 méterre is növekedhet. A javasolt fejlesztések 

esetében ez 500 méterre csökkenthető. 

Járműtárolás, járműellátás 

A település rendelkezik üzemanyagtöltő állomással, mely a Mosonudvar DK-i közigazgatási 

határánál, a 86 számú főút mentén található, és így a település járműellátás szempontjából jól 

ellátottnak tekinthető. 

A járműtárolás lakóterületeken - mint általában a falusias beépítésű lakóterületeken – telken 

belül megoldható és megoldott. 

A meglévő intézmények, termelő egységek esetében a járműtárolás a létesítményekhez 

kialakított parkolókkal többnyire telken belül megoldott, illetve egyes közintézmények 
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esetében, akár burkolattal párhuzamos leállással is megoldható. /A település belső, kis 

forgalomintenzitású útjain ez nem, vagy csak kevésbé zavaró./ 

Jól megoldott az egyes kereskedelmi, illetve vendéglátó létesítmények parkolása is. 

A járműtárolásban nem várható alapvető változás. A lakóingatlanok esetében a járműtárolást 

az előírásoknak, és a szokásoknak megfelelően, továbbra is telken belül kell megoldani. 

Kerékpáros közlekedés 

A település térsége síkvidéki jellegű, ezért kerékpározásra alkalmas és a kerékpáros 

közlekedésnek a térségben komoly hagyományai vannak. /nem ritka a lakosonkénti 2db 

kerékpár sem/ 

A kerékpározást elősegítik: 

- A tömegközlekedési megállóhely távolsága egyes lakóterületi egységektől mérten 

meghaladja a „rágyaloglási távolságot”. 

- A szomszédos települések, illetve a térség meghatározó városa - Mosonmagyaróvár - 

kerékpáros távolságra esnek. 

- A nagyobb mérvű kerékpározást hátráltatja az, hogy ma nincsenek meg a biztonságos 

kerékpározás feltételei: 

A közúti kapcsolatot adó 86 számú főútvonal nem rendelkezik vele párhuzamosan futó, 

függetlenpályás kerékpárúttal. Az érintett szakaszon nagy a forgalom intenzitása és ezen belül 

is magas a nehéz-tehergépjármű forgalom aránya, ami 24%. Ez átlagosan naponta 2143 

nehéz-tehergépjármű, ami hosszútávon 27%-ra fog növekedni, ami átlagosan akár napi 3202 

nehéz-tehergépjárművet is jelenthet. A KRESZ 54.§ (7) bekezdés, a) szerint a 12. évét be nem 

töltött személynek tilos főúton kerékpározni, ám más Mosonmagyaróvárra vezető közút nem 

áll rendelkezésre a vasúti, és az autópálya felüljárók kialakítása nem tartalmaz gyalogos, 

kerékpáros átvezetést. 

A kerékpárhasználat főbb okai: 

hivatásforgalom  

bevásárló forgalom 

teherszállítás 

sport, turisztikai célú forgalom 
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A településnek ma elsődlegesen, biztonságosan használható külső kerékpáros közlekedési 

kapcsolatokra van szüksége, ezért Mosonudvar közigazgatási területén, ugyan más-más céllal 

az alábbi kerékpáros fejlesztéseket javasoljuk: 

- a regionális, és szomszédsági kapcsolatok biztosítását  

- turisztikai célú kerékpárutak kijelölését  

Regionális, és szomszédsági kapcsolatok biztosítása

A települési szempontok, valamint a lakósági észrevételek alapján legfontosabbnak a 

Mosonudvar-Mosonmagyaróvár kerékpárút megvalósítását ítéljük. Az település közigazgatási 

területére eső szakaszon, a 86 számú főút mentén egy kétirányú forgalmú, független pályás 

kerékpáros út létesítése szükséges kísérő, árnyékadó növényzet telepítésével.  

A hatályos Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv, a térségi jelentőségű

kerékpárút-hálózat elemei között felsorolja a Mosonmagyaróvár–Újrónafő–Tárnokréti 

kerékpárutat, amely Újrónafőn csatlakozik az Újrónafő-Jánossomorja-(Ausztria)  térségi 

jelentőségű kerékpárút-hálózat elemhez. Ez a Mosonudvaron áthaladó tervezett vonal teremt 

majd kapcsolatot az országos jelentőségű Szigetközi kerékpárúttal – mely része a nemzetközi 

EuroVelo 6 /folyók útja/ kerékpárútnak, ad kapcsolatot Ausztria felé, illetve köti majd össze a 

szigetközi tájegységet a hansági tájegységgel. 

Turisztikai célú kerékpárutak kijelölése: 

Az országos turista útvonalak között piros jelzéssel szerepel a Lébény-Károlyháza vonal, és 

ebből ágazik ki sárga jelzéssel a Krisztina berekhez vezető vonal, melynek jelzés nélküli 

folytatása szerepel Mosonudvarig. A Hanság bemutatására javasolt turisztikai jellegű

kerékpáros útvonal: Mosonudvar-Krisztina-berek, ezt követően Ottómajor-Bormászpuszta-

Lébény. A településen belül, a meglévő, zömében pormentesített burkolatú úthálózat alkalmas 

a kerékpározásra. A fejlesztési javaslatokban szereplő utak elkészítése esetén is legalább a 

maiaknak megfelelő szabályozási szélességű, és minőségű útkialakításokra van szükség. 

A belső úthálózatot kizárólagosan kerékpáros létesítménnyel nem szükséges bővíteni. 

A jelentősebb kerékpáros forgalmat vonzó létesítmények, intézmények nem mindegyike 

rendelkezik ma még kerékpártárolóval, ám ez egyszerűen, többlet közlekedési terület 

kijelölése nélkül is pótolható. Ezek közül talán legfontosabb lehet a buszmegállókhoz 

kialakítandó, lehetőleg fedett kerékpártároló. 



Helyzetelemzés és értékelés 

REGIOPLAN KFT                                                                                                  MOSONUDVAR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
JÓVÁHAGYOTT DOKUENTÁCIÓ 

77

Gyalogos közlekedés 

A gyalogos közlekedési hálózat főbb elemei az utcákat kísérő járdák rendszere. Ezek a 

településen ma még nem képeznek egységes rendszert, illetve egyes szakaszokon még 

hiányoznak. 

A gyalogos közlekedés fejlesztésénél a ma még hiányzó járdák megépítése lenne az első lépés 

és egyben a legfontosabb is. Az újonnan építendő járdák esetében a településen már kialakult 

járdatípust és méretet lehet alkalmazni. 

Továbbra is feladat marad a tervezett lakóutcák esetében az összefüggő járdarendszer – első

lépésben a legalább egyoldali gyalogjárda – kialakítása. 

A lakóutcákban megépítendő járdák esetében célszerű a településen már meglévő, megszokott 

elrendezést alkalmazni: kétoldali, ingatlan határokhoz igazodó, legalább 1,2 – 1,5 méter széles 

járda és mellette legalább utcánként egységes árnyékadó növényzet telepítése. 

A buszmegállók biztonságos megközelítése érdekében szükséges az azokhoz vezető járdák 

kialakítása, és legalább egy gyalogátkelő kiépítése a 86 számú főúton. 

Intézkedési javaslatok 

Közúti kapcsolattal nem rendelkező, beépített lakótelkek közúti kapcsolatának megteremtése. 

Biztonságos gyalogátkelő kialakítása a 86 számú főúton. /legalább a buszmegállókhoz/ 

Lehetőleg fedett kerékpártároló létesítése a buszmegállóknál. 

Felvenni a kapcsolatot Mosonmagyaróvárral, és  közösen elindítani a Móvár-Mosonudvar 

kerékpárút megvalósítását. 

A lakóutcákat mielőbb pormentesített burkolattal kell ellátni. 

Minden lakóutcában legalább egyoldali járda kiépítése szükséges. 

Felkészülés a közforgalmi közlekedés fogadására: burkolatok megerősítése, buszmegálló 

kialakítása, járdakapcsolat biztosítása. 

A 86 számú főút települési átkelési szakaszát belterületi kiépítésűvé tenni: teljes hosszban 

járda kiépítése, és közvilágítás kialakítása. 

Kezdeményezni kell, hogy a GyMS M TRT-ben szereplő térségi jelentőségű kerékpárút 

átkerüljön a 86 számú főút északi oldalára. 


