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 REGIOPLAN 
 

Mosonudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2015. (III.09.) Kt. határozata 

Mosonudvar község településszerkezeti tervének megállapításáról 
 

 
1. Mosonudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§-a (3) 

bekezdése b., pontja felhatalmazása alapján, a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ban 
foglaltak figyelembe vételével Mosonudvar község településszerkezeti tervét a határozat 
mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A határozat mellékletei: 
 

1. számú melléklet: Területfelhasználási terv, jele: TSZ-J, munkaszáma: Rp.I.260-1 
2. számú melléklet: Mosonudvar község településszerkezeti tervének leírása 
3. számú melléklet: Szabályozási ajánlások 
4. számú melléklet: Településrendezési intézkedések 

 
3. A határozat 1.-2. mellékletében foglaltakat szabályozási tervek és helyi építési szabályzat 

készítésénél (módosításánál) figyelembe kell venni.  
 
4. A határozat 3. számú mellékletében foglaltaktól eltérni szakmai indokok alapján lehet. 
 
5. A határozat 4. számú mellékletében foglaltakat a megyei területrendezési terv felülvizsgálatánál és 

a településszerkezeti tervben foglaltak érvényre juttatásánál figyelembe kell venni. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 Rinczki Lajos András …………………………… 
 polgármester jegyző 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 

……………………………. 
jegyző 
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Mosonudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2015. (III.09.) Kt. határozatának 2. számú melléklete 

 
MOSONUDVAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 
 
TERÜLET-FELHASZNÁLÁS 
Mosonudvar község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község terület-felhasználásának 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg. Mosonudvar község közigazgatási területe 
közigazgatási szempontból külterületre és belterületre, építésjogi szempontból beépített és 
beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területre tagolódik. 
 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK  

1. LAKÓTERÜLET: 

MEGLÉVŐ LAKÓTERÜLETEK: 

Falusias lakóterület: 

- Krisztina utca,  
- Haladás utca, az  
- Esze Tamás utca és a  
- Verseny utca  

 
ÚJ LAKÓTERÜLETEK 

Falusias lakóterület: 

- a Krisztina és a Haladás utca folytatásában, a meglévő beépített területektől északra, ma 
mezőgazdasági hasznosítású területeken. 

- a Verseny utcától nyugatra mezőgazdasági területeken, illetve északra a volt major 
területén. 

 
2. GAZDASÁGI TERÜLETEK  

MEGLÉVŐ GAZDASÁGI TERÜLETEK 

Kereskedelmi gazdasági területek: 

- Meglévő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület a benzinkút területe illetve a 
vendéglő területe a 86 számú út északi oldalán. 

 
Ipari gazdasági területek: 

- Meglévő ipari gazdasági területek a község beépített területeitől észak-nyugatra, illetve 
a 86 számú úttól délre eső települési részen.  

 
ÚJ GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Kereskedelmi, gazdasági területek:  

- Új kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet a 86-os számú főút északi oldalán a 
benzinkút területétől a Verseny utcáig 
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Ipari gazdasági területek: 
- Új ipari gazdasági területet a mai ipari területtől déli irányba a 079/3 hrsz-ú területen.  

 
 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK : 
 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

Sportterület: 
- Sportterület a meglévő községi sportpálya területe az Esze Tamás utca végén. 

 
Temetőterület: 

- Tervezett temető terület a községtől északra kivezető 8139 hrsz-ú út mellett jelölt 
terület. 

 
Bányaterület: 

- Bányaterület a település közigazgatási területének északi oldalán elhelyezkedő 
Mosonmagyaróvár I. bányaüzem területe. 

 

ZÖLDTERÜLETEK 

Közkert: 
- Közkert a 86-os számú főút területe és a lakóterület között elhelyezkedő terület.  

 
Közpark: 

- az Esze Tamás utcában elhelyezkedő, meglévő közpark,  
- a sportpályával szemben elhelyezkedő meglévő közpark,  
- az Esze Tamás és a Haladás utcák között tervezett közpark. 

 

ERDŐTERÜLETEK 

Védelmi célú erdőterületek 

- Meglévő védelmi célú erdősáv a település közigazgatási területének nyugati oldalán, a 
bányaterület déli oldalán a település külterületének teljes szélességében, illetve a 
település déli oldalán található 079/4 hrsz-ú területen. 

- Tervezett védelmi célú erdőterületeket jelöl a terv a tervezett lakóterületek mellé keleti 
oldalon, továbbá a tervezett lakóterületeket és a gazdasági területek közé, illetve a 
tervezett temető mellé. 

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Általános mezőgazdasági területek 

- Általános mezőgazdasági területek találhatók a település közigazgatási területének 
északi és nyugati oldalán. 
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KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 
 
A TÉRSÉGI KAPCSOLATOKAT BIZTOSÍTÓ MEGLÉVŐ KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FŐ ELEMEK: 
 
Főutak: 

- 86 számú Rédics-Mosonmagyaróvár országos II. rendű főút, E65 számú európai 
törzshálózati főút. 

 
Önkormányzati külterületi mellékutak: 

- a Mosonudvar - Krisztina major önkormányzati mellékút /településközi út/. 
- a Mosonudvar – Kisudvar - Krisztina berek önkormányzati mellékút /a Bereki út és 

folytatása, településközi út/. 
 

Jelentős mezőgazdasági utak: 
- A település Ny-i közigazgatási határán vezető út. 
- A kavicsbánya D-i határát kijelölő út. 
- A Ny-i határ úttól a Kavicsbányáig tartó, a Mosonpack hátsó kertjét határoló útvonal 

együttes. 
 

A település mai, belső közlekedéshálózatának fő elemei: 
 
Kiszolgáló utak: 

- Verseny utca 
- Esze Tamás utca  
- Haladás utca  
- Krisztina utca  
- Berek utca 

 
A TÉRSÉGI KAPCSOLATOKAT BIZTOSÍTÓ TERVEZETT KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FŐ ELEMEK 
 
Térségi jelentőségű kerékpárút-hálózati elemek: 

- A Mosonmagyaróvár–Újrónafő–Tárnokréti térségi jelentőségű kerékpárút települési átkelési 
szakasza. 

 
A TELEPÜLÉS TERVEZETT BELSŐ KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATA 
 
Gyűjtőutak: 

- Az Esze Tamás utca 
- A víztornyot magába foglaló területegységet határoló útvonal-együttes 
- A Krisztina majorba vezető út települési átkelési szakasza. 
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KÖZMŰELLÁTÁS 
 

Vízellátás 
- A település jelenlegi ivóvíz hálózatát a fejlesztési területek ellátására folytatólagosan 

bővíteni, tovább építeni szükséges. 
 
Szennyvízelvezetés 
- A település meglévő szennyvíz elvezető hálózatát a fejlesztési területek ellátására 

folytatólagosan ki kell terjeszteni, azok ellátására tovább kell építeni. 
 
Csapadékvíz-elvezetés 
- A csapadékvíz elvezető hálózatot egységes rendszerbe kell foglalni és kezeléséről 

gondoskodni kell. 
- A szikkasztó árkok, szikkasztó tavak rendszeres kezeléséről, helyreállításáról 

gondoskodni kell. 
- Szorgalmazni kell a „szürkevíz hasznosítást”, a csapadékvíz gyűjtés és tisztítás utáni 

újrahasznosítását. 
  
Villamos energia ellátás 

- A település lakott területein létesítendő villamos-energia vezetékeket föld alatt kell 
elhelyezni. 

- A település lakott területein korszerűsítésre, bővítésre, cserére kerülő villamos-energia 
vezetékeket föld alatt kell elhelyezni. 

- A területszabdaló villamos energia vezetékeket a beépítésre szánt fejlesztési területeken 
lehetőség szerint egy sávban, térszín alatt kell elhelyezni. 

 
Földgázellátás 
- Az új fejlesztési területek ellátásához a hálózatot tovább kell építeni. 
 
Hírközlés 
- A település jelenlegi távbeszélő hálózatát a fejlesztési területek ellátására 

folytatólagosan bővíteni, tovább építeni szükséges. 
 
Megújuló energiahordozók 
- A megújuló energiaforrásként felhasználható termálvizet, biogázt, szélenergiát, 

napenergiát mind nagyobb mértékben ki kell használni. 
 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 
 
- Vízgazdálkodási terület a főúttól délre fekvő gazdasági terület mellett nyugatról húzódó 

árok területe (078 hrsz)
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 
 
ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTKEK 
 
Régészeti értékek 

- az ismert régészeti lelőhelyek 
 

Természeti értékek védelme 
- egyedi tájérték (millenniumi kereszt) 

 
HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 
 
Helyi építészeti értékek 
A helyi értékek védelmének szabályait a helyi építési szabályzat tartalmazza. 
 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Levegőtisztaság-védelem: 

- A 86 sz. főúttól északra eső területen jelentős légszennyezést okozó ipari építmény ne 
legyen elhelyezhető. 
 

Zaj elleni védelem: 
- A 86 sz. főúttól északra eső területen jelentős zajszennyezést okozó ipari építmény ne 

legyen elhelyezhető. 
 
Termőföld védelem: 

- A szélerózió ellen fásítással kell védekezni. 
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Mosonudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2015. (III.09.) Kt. határozatának 3. számú melléklete 

 
 

SZABÁLYOZÁSI AJÁNLÁSOK  
 
LAKÓTERÜLETEK 
 
1. A lakóterületek kiszolgáló útjain egyoldali fasor ültetésének lehetőségét biztosítani kell. 
2. A falusias lakóterület kiszolgáló útjain a csapadékvizet lehetőleg nyílt árokba kell 

gyűjteni, a csapadékvíz helyi beszivárgását lehetővé kell tenni, az árok tárolási 
kapacitásán túli vízmennyiség elvezetéséről gondoskodni kell. A falusias lakóterület 
telkeiről csapadékvizet a közterületre vezetni ne legyen lehetséges. 

3. A tervezett lakóterületek kialakítását ütemezni kell. 
 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
1. A tájképvédelmi okból a mezőgazdasági területen a mezsgyehatárok fásításait meg kell 

őrizni, fejleszteni kell. 
 
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 
 
1. Építészeti karakter védelme: 

A kialakult beépítésű területeken, azok átépülésének szabályozásánál a szerkezeti, 
utcaképi, építészeti karakterjegyeket meg kell őrizni. 

 
2. Régészeti értékek védelme: 

A régészeti lelőhelyeket és régészeti érdekű területeket a régészeti értékek védelme 
érdekében a fejlesztésekkel lehetőség szerint el kell kerülni. 

 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
1. Termőföld védelem: 

A termőföld védelme érdekében a termőföldet érintő beépítésre szánt területek 
szabályozását és tényleges igénybevételét ütemezni kell. 
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Mosonudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2015. (III.09.) Kt. határozatának 4. számú melléklete 

 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI INTÉZKEDÉSEK 
 
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési tervét érintő intézkedések 

 
a) Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési tervének soron következő módosításánál 

kezdeményezni kell, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési tervben 
szereplő térségi jelentőségű kerékpárút átkerüljön a 86 számú főút északi oldalára.  

 
Mosonudvar községet érintő intézkedések 
 
a) Közúti kapcsolattal nem rendelkező, beépített lakótelkek közúti kapcsolatának 

megteremtése. 
b) Biztonságos gyalogátkelő kialakítása a 86 számú főúton. /legalább a buszmegállókhoz/ 
c) Lehetőleg fedett kerékpártároló létesítése a buszmegállóknál. 
d) Felvenni a kapcsolatot Mosonmagyaróvárral, és közösen elindítani a Mosonmagyaróvár 

- Mosonudvar kerékpárút megvalósítását. 
e) A lakóutcákat mielőbb pormentesített burkolattal kell ellátni. 
f) Minden lakóutcában legalább egyoldali járda kiépítése. 
g) Felkészülés a közforgalmi közlekedés fogadására: burkolatok megerősítése, 

buszmegálló kialakítása, járdakapcsolat biztosítása. 
h) Az új vizsgálati megállapítások tükrében helyi értékekről szóló rendeletet meg kell 

hozni. 
 


