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1. CÉLOK  ÉS PRIORITÁSOK 

1.1. Jogszabályi háttér 
 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről: 

„2. § 27. Településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító 

és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő 

önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati 

határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A 

fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában 

a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak 

és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe.” 

„2. § 17. Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása 

céljából a település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a település 

természeti adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő 

településfejlesztési elhatározás.” 

„7. § (3) A településrendezés eszközei: 

a) a településfejlesztési koncepció, amelyet a települési önkormányzat képviselő-testülete 

határozattal állapít meg (2. § 27. pont);” 
 

A településfejlesztési koncepció a Belügyminisztérium Településfejlesztési Főosztálya által 

kiadott „Településfejlesztési füzetek” 24. száma „útmutató a településfejlesztési koncepció 

készítéséhez” című segédlet alapján készült el. 

 

1.2. A településfejlesztési koncepció alapjai 
 

A község településfejlesztési stratégiájának meghatározásánál a következő tervek, 

koncepciók, programok elhatározásai kerültek figyelembe véve: 

� az országos (Országos Területfejlesztési Koncepció, Új Magyarország Fejlesztési 

Terv 2007-2013, Országos Területrendezési Terv), 

� a regionális (Nyugat-Dunántúl fejlesztése /2007-2013/), 

� a megyei (Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve), 
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1.3. Koncepciók, programok 
 

Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK): 

Az OTK-t az Országgyűlés 35/1998. (III. 20.) határozatával fogadta el és 2005-ben került 

felülvizsgálatra. Az OTK átfogó céljai: 

- a területi egyenlőtlenségek mérséklése, 

- az innováció terjedésének elősegítése az innovatív környezet, mint dinamizáló 

tényező megteremtés révén, 

- a nemzetközi integráció elősegítése. 

Az országos területfejlesztési koncepció Mosonudvart érintő vonatkozásai: 

Magyarország nyugati határ menti régiója egy sajátos, dinamikus fejlődésű, természeti és 

művi adottságaiban ígéretes, azonban mind szellemi erőforrásaiban, mind gazdasági 

szerkezetében meglehetősen heterogén terület. 

A területfejlesztési politikának elő kell segíteni a kiegyensúlyozott területi fejlődés 

megvalósulását, ennek érdekében ki kell használni a nemzetközi együttműködési 

lehetőségeket, a határ menti térségek közös tervezését, összehangolt fejlesztését.  

A területrendezés eszközeivel segíteni kell  

- a környezeti szempontból kiemelt térségekben a természeti értékek, a táj, és a műemlékek 

védelmét, 

- a térségi infrastrukturális fejlesztések összehangolását, a helyi, térségi és szomszédsági 

érdekek összhangját 

- a környezet, a természet, a tájvédelem szempontjainak figyelembevételét 

- egységes és összefüggő ökológiai hálózat, illetve zöldfelületi rendszer kialakítását. 

A határ menti térségekben fontos az interregionális programok támogatása, határ menti 

gazdasági kapcsolatok kezdeményezése, fejlesztése. A célok elérése érdekében ki kell 

dolgozni a fejlesztési stratégiát a megyei koncepcióhoz illeszkedően, továbbá törekedni kell a 

területfejlesztési társulások kialakítására, saját vonzáskörzetén belül a szomszédos 

(országhatáron belüli és kívüli) kistérségekkel való szoros együttműködésre. 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 (ÚMFT): 

A fejlesztési terv átfogó céljai a foglalkoztatás bővítése, 

- az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának 

növelése, a regionális sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozások, 
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- a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének 

ösztönzése (különösen a hátrányos helyzetű térségekben), 

- a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet 

fejlesztése, valamint a tartós növekedés feltételeinek megteremtése, 

- a versenyképesség erősítése, 

- a gazdaság bázisának kiszélesítése, 

- az üzleti környezet javítása. 

A célok eléréséhez 6 prioritást határoztak meg: 

� gazdaságfejlesztés, 

� közlekedésfejlesztés, 

� társadalmi megújulás, 

� környezet és energetikai fejlesztés, 

� területfejlesztés, 

� államreform, 

� ÚMFT koordinációja és kommunikációja. 

 

Nyugat-Dunántúl fejlesztése (2007-2013) /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/: 

A dokumentum alapjául elsősorban a régió 1998-2013 közötti területfejlesztési koncepciója 

és 2000-2006 közötti területfejlesztési programja, valamint a területfejlesztési program 

2004. évi felülvizsgálatának eredményei, illetve az aktuális megyei és kistérségi fejlesztési 

programok szolgáltak. 

Prioritásterületek: 

� A 4 országgal határos Nyugat-Dunántúl – regionális közlekedésfejlesztési program 

A magyar határforgalom 60%-át adó Nyugat-Dunántúl európai közlekedési 

kapcsolatainak, elérhetőségének jelentős javítása előfeltétel egész Közép-Európa 

gazdasági dinamizmusának megtartásához. Az M85-M86 valamint a Kelet-Nyugati M8 

közlekedési tengelyek közúti fejlesztései, és azokkal egyidejű regionális vasút-hálózati 

fejlesztések kiemelkedő fontossággal bírnak. Célunk fenntartható közlekedési, 

logisztikai, tömegközlekedési modell megvalósítása. Ehhez szükséges a régióba jutó 

közúti közlekedésfejlesztési támogatások legalább 20%-ának az alsórendű közúti 

hálózat fenntartására, integrált felújítására fordítása. 

- M85-M86 gyorsforgalmi út – fejlesztése 
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- Kelet-nyugati közlekedési tengely – M8 gyorsforgalmi út – fejlesztése 

- „Borostyánkő út” regionális vasút-korszerűsítési program 

- Regionális multimodális logisztikai csomópontok megerősítése  

- Települések közötti térségi összekötő közúthálózat felújítása, különös 

tekintettel az államhatárokat metsző történelmi településközi utak 

újjáépítése 
 

1.4. Területrendezési tervek 

Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) az Országgyűlés 2003. április 28-i ülésnapján 

fogadta el törvény formájában (2003. évi XXVI. tv.). A törvény módosítására 2008-ban és 

2013-ban is sor került.  

Mosonudvar térségét érintő vonalas elemek:  

- Gyorsforgalmi út ( )  

- Főút ( ) 

- Transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 

vasútvonalak ( ) 

- Országos kerékpárút törzshálózat ( ) 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 
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Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2005-ben a közgyűlés a 

területrendezési szabályzatról szóló 10/2005. (VI. 24.) sz. rendeletével, valamint 85/2005. 

(VI. 10.) sz. határozatával hagyta jóvá. 2010-ben a rendelet a 12/2010. (IX. 17.) számú 

rendelettel módosításra került, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozat helyébe a 190/2010. 

(IX. 17.) KH határozat lépett. A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos 

területrendezési terv megyére vonatkozó térszerkezeti és övezeti besorolásait. 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Térségi szerkezeti tervből 

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Mosonudvar 

község közigazgatási területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 

- hagyományosan vidéki települési térség () 

- városias települési térség ( ) 

- külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség ( ) 

Vonalas létesítmények, melyek érintik a települést, illetve annak környékét: 

- nagysebességű vasútvonal (piros-fekete) 

- gyorsforgalmi út (dupla piros) 

- térségi kerékpárút hálózat eleme (zöld) 

- nemzetközi szénhidrogén szállító vezeték (barna) 

- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme (lila) 
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A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok: 

- a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell 

sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem 

jelölhető ki; 

- a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik 

területfelhasználási egységbe sorolható; 

 
Település területe a Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve szerint (ha) : 235 ha 

Mezőgazdasági térség: 137 ha 

Hagyományosan vidékies települési térség: 98 ha 

 
A megyei tervi övezetek közül az alábbiak érintik Mosonudvar község területét: 
 
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

- ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 

- térségi komplex táj rehabilitációt igénylő terület övezete 

- világörökség várományos terület övezete 

- történeti települési terület övezete 

- széleróziónak kitett terület övezete. 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
 

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 

 

 
 

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Térségi komplex táj rehabilitációt igénylő terület övezete 
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Világörökség várományos terület övezete 

 
 

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Történeti települési terület övezete  
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből 
Széleróziónak kitett terület övezete



 
SWOT analízis 
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2. SWOT ANALÍZIS  

 
� Erősségek/kedvező tényezők � Gyengeségek/kedvezőtlen tényezők 

� Elhelyezkedés 
� kedvező földrajzi fekvés, regionális kapcsolat, 

hármas határ közelsége, autópálya, országos 
főútvonal melletti fekvés 

� főútvonal okozta forgalom, az ebből adódó zaj- 
és légszennyezés, rezgés, balesetveszély 

 
� Humán tényezők 

� magasabb fokú intézményeknek közelben 
lévő igénybevehetősége Mosonmagyaróváron 

 

� felújításra, kiegészítésre szoruló intézményi 
rendszer 

� Gazdaság, idegenforgalom 
� vállalkozások viszonylag nagy száma 
� megyei értékeknél kedvezőbb 

foglalkoztatottsági jellemzők 
� alacsony munkanélküliség 
 

� kevés a helyi munkalehetőség, ingázni kell, 
helyi munkalehetőségek fejlesztésének hiánya 

 

� Természeti környezet, zöldfelületek 
� megfelelő méretű, szépen gondozott park a 

község központjában 
� megfelelő utcafásítások 

� a bánya körüli terület rehabilitációja, 
utóhasznosítása még nem történt meg 

� Infrastruktúra, intézmények,  
� kedvező közúti megközelíthetőség 
� jó tömegközlekedési ellátottság  
� kiépült a teljes vezetékes infrastruktúra 

� rossz minőségű belterületi utak és járdák 
� felújításra, bővítésre szoruló intézményi épület 
 

 
 
 
 

� Lehetőségek � Veszélyek 

� Elhelyezkedés 
� a kedvező elhelyezkedés kihasználása a lakó- 

és gazdasági területek fejlesztésénél 
 

� a kedvező elhelyezkedés önmagában nem 
elegendő 

 
� Demográfiai és humán tényezők 

� pozitív gondolkodású emberek összefogása, 
közös gondolkodás a fejlesztési lehetőségekről 

� a meglévő intézmények szolgáltatási 
színvonalának folyamatos növelése, lehetőség 
szerint új intézmény(ek) létrehozása 

� a lakóterület-fejlesztések koordinált 
megvalósítása 

� új építési telkek kialakításával, letelepedést 
segítő programok bevezetésével a fiatal 
népesség megtartása, a kedvező korstruktúra 
biztosítása 

 

� az iskolások más településen való tanulása, a 
helyi szolgáltatások csökkenése nem segíti a 
„szülőfalu” iránti kötődés kialakulását, 
felnőttkorban az ottlakás igényét, így később 
hozzájárulhat az elvándorláshoz, a 
népességszám csökkenéshez 
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� Gazdaság 
� szélerőmű park megvalósítása 
� tervezett gazdasági célú területek 

közművesítése a könnyebb értékesíthetőség 
elérése ezáltal 

� kedvező településpolitika folytatásával kis és 
közepes nagyságú gazdálkodó egységek 
letelepítése a kijelölt területek igénybe 
vételével 

 

� nem megfelelő gazdasági terület kínálat esetén 
a befektetők elkerülhetik Mosonudvart 

 

 

� Természeti környezet, zöldfelületek 
� az új utak kialakításánál is a lehetőségek 

szerinti minél szélesebb közterületi zöldfelület 
biztosítása 

 

� a rendezetlen területek rehabilitációja a 
tulajdonviszonyok (Lajta-Hanság tulajdonok) 
rendezetlensége miatt még nem valósult meg 

� Infrastruktúra  
� a közlekedési területek megfelelő burkolattal 

való ellátása 
� a főútvonalon történő gyalogos, kerék-páros 

áthaladás biztonságának növelése 
� a tömegközlekedés elérhetőségének javítása, 

igénybevételének könnyítése 
� a települési intézmények megfelelő 

közlekedési kapcsolatának megteremtése 
 

� a rossz minőségű burkolatok, vagy a 
burkolatlan utak balesetveszélye, a lakosok 
komfortérzetének csökkenése 

 

 
Ezt követően meg kell határozni a település jövőképét, azokat a településfejlesztési 

stratégiai célokat (és alapelveket), amelyek a további településrendezési eszközök 

(településszerkezeti terv, szabályzati terv és helyi építési előírások) tervezésének alapját kell 

képezzék. 

A településfejlesztési stratégia szintjei: 

� jövőkép 

� stratégiai célok 

� településfejlesztési alapelvek 

� programok 

A sokrétű lehetőségek ismeretében a veszélyek elkerülése érdekben kialakítható egy olyan 

jövőkép, arculat, amilyenné a település válni kíván hosszú távon. Ennek eléréséhez pedig 

megfogalmazhatók a lehetséges fejlesztési irányok, célok és területek. 
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3. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE  

 

Mosonudvar legyen élhető lakókörnyezetet biztosító település, saját intézményekkel, helyi 

munkalehetőségekkel. 

 

Az új nyugodt, csendes lakóterületek kijelölésével a község biztosítson lehetőséget 

lakónépesség növelésére, a fiatal lakosság helyben tartására.  

A gazdasági területek kijelölésével, infrastruktúrájának fejlesztésével a település biztosítson 

területi kínálatot a betelepülni kívánó gazdasági vállalkozások számára. A helyi gazdasági 

szféra képviselői egy minden infrastruktúrával, munkaerővel jól ellátott, jó közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkező fejlődő településen képzelik el vállalkozásukat, ahol a kedvező 

fekvést kihasználva cél a vállalkozások letelepedésének támogatásán. 

A jövőkép megvalósítása csak stratégiai célok elérésével lehetséges. A stratégiai célok 

olyan hosszútávon megvalósuló elhatározások, melyek eléréséhez jól körülhatárolható 

közvetlen célok teljesítése szükséges. A közvetlen célok megvalósítása érdekében az 

aktuális (és folyamatosan aktualizálható) programok megfogalmazása és megvalósítása 

elkerülhetetlen. 

 

Stratégiai célok: 

1.  Lakókörnyezet fejlesztése:  
 
- a lakóterületek minőségi javítása és tudatos mennyiségi fejlesztése 

- rendezett településkép kialakítása és fenntartása 

- megfelelő intézményi, kereskedelmi, vendéglátási ellátás biztosítása 

- települési intézmények, szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése 

- környezetvédelmi feladatok megfogalmazása 

- helyi művi és természeti értékek védelme 

- a jól strukturált és a mai településszerkezethez illesztett lakóterületek közösségi terekkel 

való ellátása,  

- zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

- távlati fejlesztési irányok meghatározása 
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2. A település gazdaságának fejlesztése: 
 

- kis és közepes méretű, környezetkímélő, nem zavaró hatású gazdasági vállalkozások és a 

kereskedelmi egységek letelepedésének támogatása elsődlegesen a rendelkezésre álló, e 

célra kijelölt területeken 

- az egyes funkcionális egységek (lakó, vállalkozási, szabadidő funkciók) egymástól jól 

elkülöníthető fejlesztése 

 

3. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
 
- a zöldfelületi elemek minőségi és mennyiségi fejlesztésével a települési arculat vonzóbbá 

válik, esztétikai értéket képvisel, növeli a lakosság komfortérzetét 

 

4. Térségi kapcsolatok erősítése, a község fejlesztésének összehangolása a térségi 
fejlesztésekkel 
 

- a térségi kapcsolatok erősítése 

- a hármas határ menti elhelyezkedés előnyeinek kihasználása  

 

5. Legfontosabb társadalmi célok: 

- a település lakossága integrált közösséggé, lokálpatrióta közösséggé váljon, aki igazi 

otthonának tekinti Mosonudvart, kötődése van a település közösségéhez, intézményeihez, 

- a lakosság számának folyamatos növekedése együtt kell, járjon az életképes, növekedő 

gazdaság fejlődésével, elkerülve, hogy Mosonudvar település Mosonmagyaróvár 

alvóközségévé váljon. 
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4. A STRATÉGIAI CÉLOK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK  

 

Stratégiai célok, Előnyök Tervezési program 

1. A lakókörnyezet fejlesztése,  
 

• A lakónépesség megtartása, jó 
lakókörnyezet biztosítása  

• települési intézmények, szolgáltatások 
minőségi és mennyiségi fejlesztése 

• a település infrastruktúrájának 
fejlesztése 
 

 
 

• szolgáltatási színvonal és egyúttal a 
lakossági megelégedettség növekedése, 

 
 

 
• lakóterületfejlesztési területek kijelölése 
• szükséges a lakóterület fejlesztések ütemezése 
• pénzügyi források elkülönítése, pályázati lehetőségek 

kihasználása 
• terület biztosítása 

• kiskereskedelmi ellátás szintjének 
növelése 

• szolgáltatási színvonal, egyúttal 
lakossági megelégedettség növekedése, 
a település vonzó képességének 
növekedése 

 

• terület biztosítása, a megfelelő területen a 
kereskedelmi egységek létrehozását lehetővé tevő 
helyi előírások megalkotása 

• rendezett településkép kialakítása, 
fenntartása 

• esztétikai értéket képvisel, 
komfortérzetet növel 

• épített környezet védelme, fejlesztése 
• a települési arculat vonzóbbá válik 

 

• közterületek fejlesztése, a közlekedési terület 
elemeinek felújítása (burkolatok, zöldfelületek), 
karban tartása 

• legalább az újonnan felhasználásra kerülő területeken a 
légkábelek földfelszín alatti elhelyezése 

• az építmények építésénél, átalakításánál a szín- és 
formavilág, valamint a magasság hagyományokat 
tisztelő módon történő kialakítása, ezeknek 
előírásokkal való érvényt szerzése 

• a terület-felhasználás rendjén keresztül a 
konfliktusmentes területhasznosítás elősegítése 
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• A meglévő építészeti és természeti 
értékek megőrzése, védelme, a 
természeti környezet fejlesztése 
 

• a település értékeinek fennmaradását 
segíti 

• az építmények felújításával, jó karban 
tartásával az utca és településkép is 
kedvezően formálható 

 

• pénzügyi forrás elkülönítése a fennmaradás 
támogatására, pályázati lehetőségek kihasználása 

• települési zöldfelületi rendszer fejlesztése 
 

2. .A település gazdaságának fejlesztése 
 

• Kis- és közepes méretű gazdasági 
egységek letelepíthetőségének 
biztosítása elsődlegesen a 
rendelkezésre álló, e célra kijelölt 
területeken. Távlati fejlesztési irányok 
meghatározása. 
 

 
 

• munkahelyteremtés 
• gazdaságélénkítés 
• nő a gazdasági versenyképesség 

 
• új gazdasági területek kijelölése, hogy 

munkahelyteremtő vállalkozások tudjanak letelepedni 
• a kijelölt gazdasági célú területek közművesítése, 

megközelíthetőségének biztosítása 
• pénzügyi források elkülönítése 
• megújuló energiaforrások kihasználása  
 

3. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
• Belterületi zöldfelületek kialakítása 
• A zöldfelületi elemek minőségi és 

mennyiségi fejlesztése 
 

• a települési arculat vonzóbbá válik 
• esztétikai értéket képvisel, 

komfortérzetet növel 
 

• pénzügyi források elkülönítése 
• tervek készítése 

4. Térségi kapcsolatok erősítése, a község 
fejlesztésének összehangolása a térségi 
fejlesztésekkel 

 

• A térségi kapcsolatok erősítésével a 
hármas határ menti elhelyezkedés 
előnyeinek kihasználása is könnyebbé 
válik 

 

• szomszédsági kapcsolatok erősítése 
• kerékpárutak kiépítése  
• pályázatok készítése 
• közös rendezvények szervezése a szomszédos 

településekkel 
5. Legfontosabb társadalmi célok 

• A község megtartó erejének növelése, 
közösségfejlesztés 

 

• helyi identitástudat erősítése • közösségfejlesztés a falu lakosságának a közös célok 
megvalósításában való közreműködés szervezése 

• egyesületek támogatása 
 

 


