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I. ELŐZMÉNYEK	

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45. §‐a értelmében 2012. december 31‐én 

hatályban  lévő,  valamint  az  OTÉK  2012.  augusztus  6‐án  hatályos  településrendezési 

követelményeinek  és  jelmagyarázatának  figyelembevételével  elkészített  és  elfogadott 

településrendezési  eszköz  2018.  december  31‐ig  alkalmazható.  Ezt  figyelembe  véve  Dunaharaszti 

Város  2017.  évben  elfogadta  új  településrendezési  eszközeit  a  hatályos  OTÉK  előírásoknak 

megfelelően  a  Tr.  VI.  fejezetének  eljárási  szabályai  szerint,  valamint  településképi  arculati 

kézikönyvét és településképi rendeletét: 

 Településfejlesztési	Koncepció	(2016)	‐	39/2016.	(IV.	4.)	számú	Kt.	határozat;	
 Dunaharaszti	 Város	 Önkormányzata	 Integrált	 Településfejlesztési	 Stratégia	 ‐	

40/2016.	(IV.	4.)	számú	Kt.	határozat;	
 Dunaharaszti	Város	Önkormányzata	Településszerkezeti	Terv	 ‐	14/2017.	 (II.	27.)	

sz.	Kt.	határozat;	
 Helyi	Építési	Szabályzat	‐	3/2017.	(III.	1.)	Önk.	rendelet;	
 Dunaharaszti	Települési	Arculati	Kézikönyv	‐	132/2017.	(XII.18.)	sz.	Kt.	határozat;	
 A	településkép	védelméről	szóló	21/2017.	(XII.	22.)	Önk.	rendelet.	

Dunaharaszti  több  részterületére  vonatkozóan,  Dunaharaszti  Város  megbízásából  a  Pro  Régió  Kft. 

készíti  a  hatályos  Településszerkezeti  terv  és  Helyi  Építési  Szabályzat  módosítását.  A  módosítások 

nagyobb  része  önkormányzati  vagy  tulajdonosi  kezdeményezésre  történik.  Ezen  módosítási 

igényeken kívül, módosítást generálnak még a szerkesztési hibából szükségessé váló rajzi korrekciók, 

valamint a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtését szolgáló pontosítások. 

A településrendezési eszközök módosítása alapvetően az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Étv.),  az  országos  településrendezési  és  építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK), a Tr. , továbbá 

az egyéb vonatkozó szakági jogszabályok együttes figyelembe vételével, azokkal összhangban készül. 

A  Településrendezési  eszközök módosításának  egyeztetése  a  Tr.  32.  §  (3)  bekezdése  és  a  36.§‐a 

alapján  teljes  eljárás  szerint  történik  és  kidolgozása  a  Budapest  Főváros  Kormányhivatala 

Földmérési,  Távérzékelési  és  Földhivatali  Főosztály  által  adatszolgáltatásként  megküldött  ingatlan‐

nyilvántartási térkép felhasználásával (2018. 04. 16.) történik. 

A  Tr.  37.§  szerinti  előzetes  tájékoztatási  szakasz  kezdeményezése  2018.  március  21‐én  elindult,  

a  partnerek  részére március  29‐én  a  lakossági  fórum megtartásra  került,  az  előzetes  tájékoztatási 

szakasz véleményezése április 13‐ával lezárult. Az előzetes tájékoztató szakasz részletes tartalmát és 

összefoglalóját lásd a „Terviratok” című dokumentumban. 

Az  előzetes  tájékoztató  szakaszban  beérkezett  adatok,  észrevételek  és  vélemények,  valamint  

a  helyszínbejáráson  begyűjtött  információk  alapján  készült  el  a  településrendezési  eszközök 

módosításának  megalapozó  vizsgálata,  alátámasztó  javaslata  és  jóváhagyási  dokumentumai.  A 

dokumentumok  szakmai  tartalmát  Dunaharaszti  képviselő‐testülete  megismerte,  és  támogatta  a 

véleményezési szakaszra bocsájtását. 

A  2/2005.  (I.  11.)  Kormányrendeletben  foglalt,  a  várható  környezeti  hatás  jelentőségének 

eldöntésére  vonatkozó  előzetes  eljárásban  beérkezett  vélemények  szerint  a  környezeti  értékelés 
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készítésének  szükségessége  az  előzetes  tájékoztató  alapján  nem  dönthető  el.  Ennek  okán,  az 

elkészült  és  véleményezésre  megküldött  jelen  dokumentáció  a  várható  környezeti  hatás 

jelentőségének meghatározásában  is  illetékes  államigazgatási  és  egyéb  szerveknek  is megküldésre 

kerül azzal a  tájékoztatással, hogy a tervezet kidolgozása során egyértelművé vált, hogy a tervezett 

módosítások  az  adott  területekre  és  környezetükre,‐  a  hatályos  magasabb  szintű  jogszabályok 

megtartásával  –  nem  okoznak  jelentős  negatív  környezeti  hatást,  a  módosítások  természeti‐, 

környezeti és művi értékvédelem alatt álló területeket nem érintenek.  

A település teljes közigazgatási területére 2016. júliusában készült a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet 

szerinti stratégiai környezeti vizsgálat. 

Fenti  okok  miatt  a  kidolgozó  és  az  érintett  önkormányzat  környezeti  értékelés  készítését  és 

környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
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II. MÓDOSÍTÁSOK	ÖSSZEFOGLALÓJA	

Jelen  véleményezési  dokumentáció  az  Előzetes  tájékoztató  szakaszban  jelzett  módosításokhoz 

képest  kevesebb  módosítást  tartalmaz,  mert  a  13.,  16.  és  17.  sorszámú  módosítások  a  13. 

módosítás  alatt  összevonásra  kerültek,  továbbá  a  95/2018.  (VIII.  13.)  számú  Kt.  határozattal  a  6. 

módosítás  nem  kerül  ebben  az  eljárásban  egyeztetésre.  Ezen  utóbbi  módosítási  elemek  jelen 

dokumentációból törlésre kerülnek, a következő módosítások sorszáma viszont nem változik, annak 

érdekében, hogy az eljárás során a sorszámokkal is követhetők legyenek a kapcsolódó döntések. 

A  módosítások  egy  része  a  Helyi  Építési  Szabályzat  (a  továbbiakban  rövidítve:  HÉSZ)  mellett  

a  Településszerkezeti  Terv  (a  továbbiakban  rövidítve:  TSZT)  módosítását  is  igényli.  

Az  egyes  sorszámokkal  jelölt módosításokat  bemutató  átnézeti  térkép  a  település  teljes  területére 

készült el. 

Az  előzetes  tájékoztató  szakaszban  +1  sorszámmal  jelölt módosítás  szintén  kikerült  az  eljárásból, 

ugyanis  a  tervezett  változtatásokkal  nem  történik  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölése,  így  

a település biológiai aktivitás (BIA) értékének szinten tartása továbbra is biztosított. 

MÓDOSÍTÁS 

sorszám  megnevezés 

1.  Új birtokközpont terület kijelölése 

2.  Lke/9 övezet területeit érintő szabályozás módosítása 

3.  332 helyrajzi számú ingatlan övezeti átsorolása 

4.  Üh/1 jelű üdülőterületek építési helyeinek szabályozása 

5.  Birtokközpont szabályozásának felülvizsgálata 

6.  A 95/2018. (VIII. 13.) sz. Kt. határozat alapján visszavont módosítás 

7.  Vegyes területfelhasználású területek övezeteinek felülvizsgálata 

8.  Hunyadi János Német Nemz. Ált. Isk. tagintézménye területének övezeti átsorolása 

9.  Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztése 

10.  Egészségügyi szolgáltatások intézményeinek övezeti átsorolása 

11.  Új intézményterület fejlesztés 

12.  Új lakóterületi fejlesztés 

13.  Településrendezési eszközök felülvizsgálata és korrekciója 

14.  Tervezett kiszolgáló út törlése 

15.  Szántóterület erdőterületbe történő átsorolása 

 

Az  alábbi  táblázat  bemutatja,  hogy  az  egyes  módosítási  igények  tekintetében  

a településrendezési eszközök közül melyek módosítása szükséges. 

 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
TSZT   X  - X X X X X X X  X 
HÉSZ  X  X X X X X X X X X   

SZT X X X  X X X X X X X X X X 
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DUNAHARASZTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSAIT 
BEMUTATÓ ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

 

 
7. számú módosítással érintett területek: 

A  13.  módosítás  a  TSZT  és  HÉSZ  (+  SZT)  változtatásával  jár  több  részterületen,  melynek  területi 

érintettségének bemutatását lásd később az anyagban. 

  

2. 

3. 

4. 

12. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1. 

14. 

15. 

4. 

4. 

5. 
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1. CÉLOK	ÉS	HATÁSOK	

1. Új birtokközpont terület kijelölése 

Dunaharaszti  Gazdakör  kérelmére  mezőgazdasági  területen  történő  új  birtokközpont  kijelölése, 

melynek  köszönhetően  a  belterületi  mezőgazdasági  központok  városon  kívülre  

‐  a  gazdák  által  művelt  földek  közelébe  ‐  történő  áthelyezési  lehetőségével  a  területhasználati 

konfliktusok megszűnnek és hatékonyabban működő birtoktestek jönnek létre. 

2. Lke/9 övezet területeit érintő szabályozás módosítása 

2./1 Vásárhelyi Pál utca Lke/9 jelű építési övezet területe 

A területet nem érinti a módosítás. 

2./2 M0 mellett fekvő Lke/9 jelű építési övezet területe 

A  terület  új  építési  övezetbe  történő  átsorolásával  és  annak  új  előírásaival  élhetőbb  beépítés, 

rendezettebb városkép alakulhat ki. 

3. 332 helyrajzi számú ingatlan övezeti átsorolása 

A  TSZT  és  a  HÉSZ módosítása  az  ingatlan  jelenlegi  használata  szerint,  az  érintett  telek  kisvárosias 

lakóterületből keretvárosias lakóterületbe történő átsorolásával. 

4. Üh/1 jelű üdülőterület építési helyeinek szabályozása 

A Hókony területén, valamint a Paradicsomszigeten található üdülőterület szabályozási előírásainak 

pontosítását  és  egyértelműsítését  jelenti,  mely  a  jelenleg  nem  beépíthető  telkek  beépíthetőségét 

teszi lehetővé. 

5. Birtokközpont szabályozásának felülvizsgálata 

5./1 Irinyi János utcáról megközelíthető birtokközponti terület 

A területet nem érinti a módosítás. 

5./2 Paál László utca déli oldalán kijelölt birtokközponti terület 

A  HÉSZ  módosítása  a  területen  található  egyes  ingatlanok  szabályozásának  módosítását  jelenti, 

mellyel az érintett telkeken birtokközpont válik kialakíthatóvá. 

5./3 51‐es úttól délre található birtokközponti terület 

A területet nem érinti a módosítás. 

6. Egykori Wégner Vendéglő hasznosítása 

A 95/2018. (VIII. 13.) sz. Kt. határozat alapján visszavont módosítás. 

7. Vegyes területfelhasználású területek övezeteinek felülvizsgálata 

7./1 Ibolya u. – Felső‐Duna u. – Pipacs u. – Soroksári út által közrezárt terület 

7./2 Ráckevei (Soroksári)‐Duna – Duna utca által közrezárt terület 

7./3 Hubay Jenő u. – Sziget u. által határolt terület 

7./4 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

7./5 Területi Gondozási Központ és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintézménye 
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7./6 Református templom és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

7./7 Rákóczi‐ligeti Római Katolikus Templom 

7./8 Hétszínvirág Óvoda és tervezett új bölcsőde területe 

7./9 Némedi‐úti „Piramis‐üzletház” és környezete 

7./10 Móra Ferenc utcáról nyíló intézményi terület 

7./11 Baktay Ervin Gimnázium területe 

7./12 Dózsa György út – Baktay tér csomópont érintett területei 

7./13 Mese Óvoda területe 

7./14 Piac és sportpark területe 

7./15 Karl és társa lemezmegmunkáló Kft területe 

7./16 Walter Group telephelye 

7./17 Fő út 67. és 69. házszám alatti, Fő út 1‐65. és 71‐103. házszám alatti telkek és a Kerkai Jenő park telkei; 

7./18 Fő út 108‐150. és 154‐164, házszám alatti; Fő út 152. házszám alatti telkek 

7./19 Fő út 58‐104. házszámalatti telkek 

7./20 Dózsa György út, Márton u., Ady Endre u. 3581/1, 3579 hrsz‐ú telkek által határolt terület 

7./21 Árpád utca, Baktay Ervin tér, Hősök tere által határolt terület 

7./22 Dózsa György út páros oldala a Baktay Ervin tértől a Móra Ferenc utcáig 

7./23 Dózsa György út páratlan oldala a 475 hrsz‐ú ingatlantól a Móricz Zsigmond utcáig 

7./24 Szivárvány Óvoda és környezete 

7./25 Baradlay J. u. – Somogyváry Gy. – Árok u. által határolt terület 

7./26 1256‐1258 hrsz‐ú ingatlanok 

7./27 3534/7 hrsz‐ú ingatlan 

A  vegyes  területfelhasználású  építési  övezetek  rendszerének  újragondolásával  az  érintett  területek  

a  kialakult  és  hosszú  távon  is  fenntartandó  használatuknak  megfelelő  területfelhasználásba  és 

övezetbe kerülnek átsorolásra, a módosítással egyértelművé válik, hogy az  intézmények  intézmény 

vegyes területfelhasználásba kerülnek. 

8.  Hunyadi  János  Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola  kihelyezett  tagintézménye  területének 

övezeti átsorolása 

Az  iskola  tagintézményének  területfelhasználási  módosítása  a  funkciójának  megfelelően,  

az  ingatlan  kereskedelmi‐szolgáltató  gazdasági  területfelhasználásból  vegyes  területfelhasználásba 

kerül. 

9. Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztése 

Az  iskola  jelenlegi  területe,  valamint  a  tulajdonában  álló  3/2  helyrajzi  számú  telek  átsorolása 

kertvárosias  lakóterület  területfelhasználásból  intézményterület  területfelhasználásba,  mellyel  az 

iskola jövőbeni tervezett fejlesztése megvalósulhat. 

   



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA 

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

 

 

7 

10. Egészségügyi szolgáltatások intézményeinek övezeti átsorolása 

Az  egészségügyi  intézmények  épületfejlesztésének  megvalósíthatósága  érdekében  

az érintett  terület kertvárosias  lakóterület  területfelhasználásból vegyes  területfelhasználásba kerül 

átsorolásra. 

11. Új intézményterület fejlesztése 

A  különleges  beépítésre  szánt  temető  terület  egy  részének  intézményterület  területfelhasználásba 

történő átsorolása a helyben biztosítandó intézményi alapellátás kielégítése érdekében. 

12. Új lakóterületi fejlesztés 

A  módosítással  érintett  ingatlan  településközpont  vegyes  területfelhasználásba  kerül  átsorolásra 

intézményi  területfelhasználásból,  így  az  Önkormányzat  által  is  támogatott  lakóterületi  fejlesztés 

megvalósíthatóvá válik és a zavaró gazdasági funkció megszűnik. 

13. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és korrekciója 

A módosítás  célja  a 2017‐ben elfogadott új  településrendezési  eszközök  rajzi  feldolgozásból  adódó 

pontatlanságainak  kiküszöbölése,  hibáinak  kijavítása,  a  telekhatárként már  létrehozott  szabályozási 

vonalak  törlése,  valamint  a  HÉSZ  magasabb  szintű  jogszabályokkal  történő  összhangjának  a 

megteremtése. 

14. Tervezett kiszolgáló út törlése 

A Déli  Ipari Park területén korábban tervezett kiszolgáló út törlésre kerül,  így az érintett beépítésre 

szánt ingatlanok fejlesztése (csarnok építése) megvalósíthatóvá válik. 

15. Szántóterület erdőterületbe történő átsorolása 

A közlekedési terület megvalósításával a 054/5 helyrajzi számú telken lévő erdőterület fennmaradása 

ellehetetlenül,  ennek  okán  az  erdőterület  pótlása  szükséges.  A  csereerdősítésnek  köszönhetően  

a 8642/1 hrsz‐ú ingatlan teljes területén a gazdasági hasznosítás megvalósíthatóvá válik. 
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III. TERVEZETT	MÓDOSÍTÁSOK	BEMUTATÁSA	

1. ÚJ	BIRTOKKÖZPONT	TERÜLET	KIJELÖLÉSE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  módosítás  helyszíne  Dunaharaszti  belterületétől  déli  irányban,  a  gazdasági  területek  mellett 

található.  Északkeletről  az  Alsónémedi‐patak,  északnyugatról  az  51‐es  számú  főút,  valamint 

mezőgazdasági  területek határolják. Gépjárművel az 51‐es számú főútról elágazó Mechwart András 

utcán,  majd  a  folytatásaként  húzódó  földúton  keresztül  lehet  megközelíteni.  A  terület  jelenleg 

mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, nyugati sarkán egy mezőgazdasági telephely található állattartó 

épületekkel. A telephelyet észak‐keletről gyümölcsös határolja. 

   

Érintett helyrajzi számok: 0186/2, 0186/5, 0186/8, 0186/9, 0186/10, 0186/11, 0186/12, 0186/13, 

0186/14, 0186/15, 0186/18, 0186/19, 0186/21, 0201/57 hrsz. 

A módosítással érintett terület jelenleg mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. Az érintett telkek szántó 

művelés ágban vannak, kivéve a 0186/15 hrsz‐ú telket, mely hasznosításának megfelelően gyümölcs 

művelési ágban van. A 0186/98 hrsz‐ú telek „b” alrészletén mezőgazdasági telephely található. 
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módosítással érintett 

ingatlanok 

(hrsz.) 

telekméret 

(m2) 

beépítési 

mód 

beépítettség 

(%) 

terepszint alatti 

beépítés 

(%) 

legnagyobb 

épületmagasság 

(m) 

HATÁLYOS ÖVEZETI PARAMÉTEREK 

Má/Sz2  min. 20000  SZ  max. 3  0  4,5 

TELEK KIALAKULT ÁLLAPOTA 

0186/2 
Má: 20.133 

(teljes: 31.699) 
‐  0  0  ‐ 

0186/5  95.228  ‐  0  0  ‐ 

0186/8  40.518  SZ 
1 

(545,25 m2) 
0  4,5 

0186/9  13.196  ‐  0  0  ‐ 

0186/10  11.747  ‐  0  0  ‐ 

0186/11  71.371  ‐  0  0  ‐ 

0186/12  29.291  ‐  0  0  ‐ 

0186/13 
Má: 28.916 

(teljes: 29.632) 
‐  0  0  ‐ 

0186/14 
Má: 51.940 

(teljes: 52.845) 
‐  0  0  ‐ 

0186/15  10.655  ‐  0  0  ‐ 

0186/18  14.352  ‐  0  0  ‐ 

0186/19  14.353  ‐  0  0  ‐ 

0186/21  84.302  ‐  0  0  ‐ 

0201/57 
Má: 19.249 

(teljes: 22.692) 
‐  0  0  ‐ 

Minden módosítással érintett ingatlan területe 10.000 m2 feletti. Telek további megosztása a 0186/5, 

0186/8, 0186/11, 0186/14 és a 0186/21 hrsz‐ú telkek esetében lehetséges. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.  20.) 

kormányrendelet  (a  továbbiakban:  OTÉK)  a  mezőgazdasági  területekre  vonatkozóan  az  alábbi 

előírásokat határozza meg: 

 

   

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből  Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

A  Településszerkezeti  Terv  a módosítással  érintett  területet  általános mezőgazdasági  terület  (Má) 

területfelhasználási  egységben  határozza  meg.  A  0201/57  hrsz‐ú  telek  ásványi  nyersanyaggal 

megkutatott terület. Országos jelentőségű természetvédelmi terület („ex lege” láp) határához tartozó 

100  méter  széles  védőtávolság  érinti  a  0186/21  és  a  0186/2  hrsz‐ú  telkeket.  A  területet  további 

korlátozó  és  tájékoztató  elem  nem  érinti.  A  TSZT  leírása  az  általános  mezőgazdasági  terület 

területfelhasználásra  vonatkozóan  a  következőket  rögzíti  (csak  a  módosítással  érintett  terület 

vonatkozásában): 
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A  Helyi  Építési  Szabályzat  a  módosítással  érintett  területet  Má/Sz2  jelű  általános  mezőgazdasági 

terület övezetbe sorolja. A tervezési területet 3 méter széles közterületek darabolják kisebb részekre. 

Az  északi  és  nyugati  határán  húzódó  8610  hrsz‐ú  közterület  szabályozási  vonala  érinti  a  0186/14, 

0186/21  hrsz‐ú  telkeket.  A  0201/57  hrsz‐ú  telek  az  ásványi  nyersanyag  tekintetében megkutatott 

terület  határán  belül  található.  Országos  jelentőségű  természetvédelmi  terület  („ex  lege”  láp) 

határához tartozó 100 méter széles védőtávolság érinti a 0186/21 és a 0186/2 hrsz‐ú telkeket. A HÉSZ 

az  Má/Sz2  jelű  övezetére  vonatkozóan  az  alábbi  előírásokat  rögzíti  (csak  

a módosítással érintett terület vonatkozásában): 
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Fejlesztési	szándék	

A  helyi  gazdák  a  Gazdakörön  keresztül  konkrét  helyszíni  javaslattal  kezdeményezték  egyes 

mezőgazdasági  területek  birtokközpont  létrehozásával  történő  beépítési  lehetőségét,  annak 

érdekében,  hogy  a  jelenleg  városon  belül  működő  mezőgazdasági  telephelyeiket  külterületre, 

mezőgazdasági  területre  helyezhessék  át.  Az  új  birtokközpontok  megvalósítását  biztosító  terület 

kiválasztásában  közrejátszott,  hogy  azok  a  már  meglévő  birtokközponti  terület  közelében,  saját 

tulajdonú  telkeken  kerüljenek  kijelölésre,  hogy  a  szükséges  közmű‐  és  útfejlesztések  is 

megvalósíthatók legyenek. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

Az Önkormányzat  által  is  támogatott  birtokközponti  terület  kijelölésének  javaslata  a már meglévő 

birtokközponti  terület  mellett  került  meghatározásra  az  51‐es  sorszámú  főúttól  dél‐délkeleti 

irányban, a gazdasági területeken túl. Az OTÉK előírásait  is  figyelembe véve a módosítással érintett 

telkek  adottságai  megfelelnek  az  önálló  birtoktest  kialakítási  feltételeinek.  Az  egyes  telkeken 

önállóan is kialakítható birtokközpont, ugyanis mindegyik területe meghaladja a 10.000 m2‐t. 

A  belterületen  található  mezőgazdasági  telephelyek  az  ott  élő  helyi  lakosokkal  mindennapos 

konfliktust  eredményeznek,  mely  a  gazdaság  fejlesztését  akadályozza,  annak  ellehetetlenülését 

okozhatja.  Dunaharasztin  elsősorban  állattartással,  azon  belül  is  szarvasmarha‐  és  sertéstartással 

foglalkoznak. Konkrét igény jelentkezett két állattartó telep külterületen történő létesítése kapcsán, 

mely nem csak a jelenlegi mezőgazdasági üzemközpont és/vagy telephely kitelepítését jelenti, hanem 

azok jövőbeni fejlesztési szándékát is jelezték a tulajdonosok. Az új birtokközponti területen történő 

állattartó telepek (25‐50 db hízó marha, 50‐100 db sertés)  létesítése tehermentesíti a  lakóterületet 

mivel  azok  raktárai,  istállói,  illetve  géptárolói  a  lakóövezetektől  távol  kerülnek  elhelyezésre.  

A lakóterületek traktorok, teherszállító gépjárművek által terhelt zaj‐ és szálló porszennyezése, vala‐ 

mint  az  állattartásból  fakadó  „bűz”  mennyisége 

csökken, akár véglegesen megszűnhet. Ezen felül 

a  telephelyek  jövőbeni  fejlesztésére  is  lehetőség 

nyílik  újabb  területek  birtoktestbe  történő 

bejegyzésével,  a  telephely  területének 

növelésével. 

A  HÉSZ  1.  mellékletének  9.  táblázata  a 

birtokközpont  területre  vonatkozóan  további 

előírást  tartalmaz,  mely  ellentétes  az  OTÉK 

előírásaival, ugyanis a beépíthető telek méretére 

vonatkozóan  megengedőbb  szabályt  tartalmaz. 

Ezen  ellentmondás  feloldása  érdekében  a  HÉSZ 

ezen  előírása  módosításra  kerül.  Lásd  a  13. 

számú módosítást. 
 

A Szabályozási terv javasolt módosítása 

A módosítási igény csupán a Szabályozási terv módosítását indokolja, a Településszerkezeti Terv és 

a  Helyi  Építési  Szabályzat  előírásainak  változtatása  nem  szükséges  (kivéve  a  magasabb  szintű 

előírásokkal ellentétes szabály törlését, erről az 5. pontnál részletesen.) 
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Szakági	munkarészek	

Tájrendezési	javaslat	

A  terület  domborzati  jellege  sík,  a  magas‐  és  mélypontjai  között  kb.  1‐2  m  szintkülönbségek 

jellemzők. A földrészletek jellemző művelési ága szántó, a 0186/15 hrsz kivételével, mely gyümölcsös. 

A 0186/8 hrsz. egy része művelésből kivett  terület,  itt  tanyagazdaság működik. A szántók minőségi 

osztálya  5  és  6,  a  gyümölcsösé  4.  A  területbe  gazdasági  és  védelmi  rendeltetésű  erdőterületek 

ékelődnek,  a  területtől  északra  ex  lege  védett  láp,  keletre  bányatelek  található.  Tájrendezési 

szempontból a HÉSZ módosítása, bővítése jelen módosítás kapcsán nem indokolt. 

Zöldfelületi	rendszer	fejlesztése	

A  területet  a  környező  erdőfoltok  és  vizes  élőhelyek  kapcsolják  a  zöldfelületi  rendszerbe, melynek 

továbbfejlesztését  elsősorban  az  utak  menti  fasorok  telepítésével  javasolt  elősegíteni,  azonban  

a HÉSZ zöldfelületi előírásainak módosítása, bővítése jelen módosítás kapcsán nem indokolt. 

A	módosítás	környezetre	gyakorolt	hatása	

A  lakókörnyezet  tekintetében  a  módosítás  várható  hatása  egyértelműen  kedvező.  A  módosítás 

eredményeként  létrejövő birtokközpontok a  lakó‐ és  intézményi  területektől  távol helyezkednek el.  

A belterületen az onnan kitelepülő mezőgazdasági telephelyekkel kapcsolatos környezeti konfliktusok 

megszűnnek.  A  tervezési  területen  a  környezeti  hatások  közül  elsősorban  a  termőföld  más  célú 

felhasználása  emelendő  ki,  továbbá  a  mezőgazdasági  üzemi  tevékenységből  eredő  por‐  zaj‐  és 

bűzterhelés valamint a trágyatárolás és a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó szennyezések veszélye 

merülhet  fel.  A  környezeti  veszélyek  kockázata  a  vonatkozó  jogszabályokban  rögzített  előírások  és 

határértékek  betartásával,  hatékony  műszaki  megoldások  alkalmazásával  a  megfelelő  szintre 

csökkenthető. 

Közlekedési	javaslat	

A módosítás a közlekedés‐hálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a gyalogos és kerékpáros 

közlekedésre  nincs  befolyással.  A  fejlesztési  terület  meglévő  helyi  utakon  történő  megközelítése 

megoldott,  közlekedésfejlesztésre  a  módosítás  miatt  nincs  szükség.  A  hatályos  szabályozási  terv  

a  terület  északnyugati  és  délkeleti  határán  jelöl  a  területet  érintő  közterületszabályozást,  amire  

a  módosítás  nincs  hatással,  a  hatályos  szabályozáson  a  módosítás  miatt  nem  kell  változtatni.  

A parkolást/rakodást továbbra is a HÉSZ és az OTÉK előírásainak megfelelően kell megoldani. 

Közművesítési	és	hírközlési	javaslat	

A  beépítésre  nem  szánt  hasznosítású  terület  jelenleg 

közműellátással  nem  rendelkezik.  A  tervezett 

módosítással  is  beépítésre  nem  szánt  hasznosítású 

marad  a  terület.  A  birtokközpont  kialakítása  emberi 

tartózkodású  épületek  elhelyezését  is  jelenti,  ezért 

közüzemű  szolgáltatásként  a  villamosenergia  ellátás 

kiépítése szükséges. Egyéb közműigények kielégítésére 

helyi  közműpótlók  is  alkalmazhatók.  A  közeli  teljes 

közműellátással rendelkező területek felöl igény esetén 

egyéb közhálózati kapcsolatok is kiépíthetők. 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA

 

 

14 

2. 	LKE/9	ÖVEZET	TERÜLETEIT	ÉRINTŐ	SZABÁLYOZÁS	MÓDOSÍTÁSA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

A tervezett módosítás csupán a 2./2 alponttal  jelölt helyszínt érinti, mely  területen új építési övezet kerül 

bevezetésre. Az előzetes  tájékoztató  szakasz  szerinti  „2./1 Vásárhelyi Pál utca  ikerházas  zártsorú  területe” 

helyszínt  a módosítás  nem érinti,  sem  szerkezeti  szintű,  sem  szabályozás  szintű módosítás nem  szükséges  

a kialakult,  ikerházas  jellegű zártsorú beépítési módú  lakóépületekkel beépített  terület  tekintetében,  így a 

2./1. sorszámú területre módosítás nem kerül kidolgozásra. 

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti északi részében található Millenniumi utca ‐ Szekér utca ‐ Kengyel utca  ‐ 

Kengyel köz ‐ Nyereg utca ‐ Dárda utca által határolt telkeket érinti. A terület a Budapest  irányából 

érkező 501‐es számú főút, valamint az M0 autópálya közvetlen közelében fekszik, közúton a Károlyi 

Mihály utca felől, vagy Soroksár felől közelíthető meg. 

Érintett  helyrajzi  számok:  8048,  8049/1,  8049/2,  8049/3,  8049/4,  8049/5,  8050/1,  8050/2, 
8050/3,  8050/4,  8050/5,  8050/6,  8050/7,  8050/8,  8057/1,  8057/2,  8057/3,  8057/5,  8057/6, 
8074,  8075,  8076,  8077,  8078,  8079,  8080,  8081/5,  8081/6,  8081/7,  8082,  8083,  8084,  8085, 
8104,  8105,  8106,  8107,  8108,  8109/1,  8109/2,  8109/3,  8111/1,  8111/2,  8111/3,  8112,  8113, 
8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160 hrsz. 
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A  tervezési  terület  a  Dunaharasztira  települők  és  a  helyi  építtetők,  ingatlan  befektetők  körében 

egyaránt  népszerű,  az  üres  telkek  gyorsan  eladásra,  beépítésre  kerülnek. A  nagyobb,  1000‐2000 

m2‐es  telkek  célszerűségből  felosztásra  kerülnek,  mivel  az  övezetben  egy  telken  csak  egy  lakás 

létesíthető. A telkek mérete igen változatos többségük 300‐500 m2‐es. 
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érintett ingatlanok 
(hrsz.) 

telekméret (m2) 
beépítési 
mód 

beépítettség 
(%) 

zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

legnagyobb épület‐
magasság (m) 

HATÁLYOS ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Lke/9  min. 300  Z  30  50  7,5 
TELEK KIALAKULT ÁLLAPOTA 

8048  2052  ‐  0  100  ‐ 

8049/1  466  ‐  0  100  ‐ 

8049/2  464  ‐  0  100  ‐ 

8049/3  334  O  38  49  7,0 

8049/4  334  Z  37  49  7,0 

8049/5  334  O  37  50  7,0 

8050/1  353  O  32  54  7,0 

8050/2  316  Z  32  52  7,0 

8050/3  381  O  36  50  7,0 

8050/4  504  O  (nincs adat) (nincs adat)  (nincs adat)

8050/5  505  O  (nincs adat) (nincs adat)  (nincs adat)

8050/6  383  Z  28  65  (nincs adat)

8050/7  383  Z  28  65  (nincs adat)

8050/8  521  O  18  78  7,0 

8057/1  227  ‐  0  100  ‐ 

8057/2  897  O  19  77  (nincs adat)

8057/3  1110  ‐  0  100  ‐ 

8057/5  8057/4 ketté 
osztásából 

O  30  63  (nincs adat)

8057/6  O  30  63  (nincs adat)

8074  572  ‐  0  100  ‐ 

8075  619  ‐  0  100  ‐ 

8076  482  O  26  59  7,0 

8077  482  O  31  55  7,0 

8078  482  O  30  56  7,0 

8079  392  Z  32  54  7,0 

8080  585  O  27  51  7,0 

8081/5  647  O  30  54  7,0 

8081/6  647  Z  30  55  (nincs adat)

8081/7  1000  O  29  66  (nincs adat)

8082  1462  ‐  0  100  ‐ 

8083  535  O  23  54  7,0 

8084  683  ‐  0  100  ‐ 

8085  432  ‐  0  100  ‐ 

8104  401  ‐  0  100  ‐ 

8105  619  ‐  0  100  ‐ 

8106  381  Z  31  55  7,0 

8107  381  Z  31  55  (nincs adat)

8108  551  ‐  0  100  ‐ 

8109/1  591  O  24  71  (nincs adat)

8109/2  400  Z  24  71  (nincs adat)

8109/3  409  Z  24  71  (nincs adat)

8111/1  399  O  35  59  (nincs adat)

8111/2  368  Z  38  55  (nincs adat)
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érintett ingatlanok 
(hrsz.) 

telekméret (m2) 
beépítési 
mód 

beépítettség 
(%) 

zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

legnagyobb épület‐
magasság (m) 

8111/3  492  O  28  66  (nincs adat)

8112  1713  ‐  0  100  ‐ 

8113  401  ‐  0  100  ‐ 

8135  673  ‐  0  100  ‐ 

8136  2862  ‐  0  100  ‐ 

8137  663  ‐  0  100  ‐ 

8138  482  O  14  84  (nincs adat)

8139  482  ‐  0  100  ‐ 

8140  830  ‐  0  100  ‐ 

8141  466  ‐  0  100  ‐ 

8156  448  ‐  0  100  ‐ 

8157  363  ‐  0  100  ‐ 

8158  379  ‐  0  100  ‐ 

8159  451  ‐  0  100  ‐ 

8160  858  ‐  0  100  ‐ 

Z – zártsorúan beépített (beépülő) telek 

O – oldalkerttel rendelkező épület, vagy építkezés 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

A TSZT a módosítással érintett területet kertvárosias lakóterület (Lke) területfelhasználási egységként 

jelöli, és a HÉSZ zártsorú beépítésű kertvárosias lakóterület (Lke/9) építési övezetben határozza meg. 

A  terület  déli  részén  áthalad  a  DN400‐as  nagynyomású  földgáz  szállítóvezeték  biztonsági  övezete, 

mely több ingatlant is érint. A biztonsági övezet területét zöldfelületként kell fenntartani. A területet 

szabályozási és egyéb korlátozó elem nem érinti. 

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA

 

 

18 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A módosítással  érintett  területen  az  Lke/9  besorolású  ingatlanok  és  a mellette  található  Lke/3  és 

Lke/6  besorolású  ingatlanok  beépítési  módja  jelenleg  eltérő.  Az  előbbiben  zártsorú  beépítés,  míg  

az utóbbiakban oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazása a kötelező. Ennek következtében a két  

terület  határán  tűzfal  keletkezhet,  valamint 

az  épületek  különböző  módú  elhelyezése, 

kialakítása  rendezetlen  utcaképet  eredményez, 

melynek  feloldását  kezdeményezte 

az Önkormányzat. 

A  módosítással  érintett  terület  karakterében 

teljesen  eltér  a  Vásárhelyi  Pál  utcában  kijelölt 

Lke/9  jelű  építési  övezet  területétől,  ezért  új 

zártsorú  beépítésű  kertvárosias  lakóterület 

(Lke/10)  építési  övezet  létrehozása  javasolt 

az  Önkormányzat  által  felvetett  problémára 

megoldásul szolgáló új előírások bevezetésével.  A Szabályozási terv javasolt módosítása

A HÉSZ a területet jelenleg az Lke/9 jelű építési övezetben határozza meg, mely terület az alábbi új 

Lke/10 jelű építési övezetbe kerül átsorolásra: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Lke/9  300  Z  30  40  0,75  50  3,5  7,0 

az érintett telkekre jellemző paraméterek 

építési 
övezet 

Lke/9 
300 
 ‐ 

600 
Z, O  25‐38 

(nincs 
adat) 

(nincs 
adat)  50‐70 

(nincs 
adat) 

(nincs 
adat) 

javasolt új építési övezet és paraméterei 

új építési 
övezet 

Lke/10  300  Z  30  40  0,75  50  3,5  7,0 

Z – zártsorú beépítési mód / zártsorúan beépített, beépülő telek 

O –egyik oldalon oldalkertet hagyó épület 

 

A  kialakult  állapot  szerinti  beépítési  adottságok  új  Lke  építési  övezet  létrehozását  indokolják,  

az alábbiak szerint: 

 a	 területen	 a	 kialakult	 állapot	 rendezése	 egy	 új	 Lke	 építési	 övezet	
meghatározásával	lehetséges;	

 tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 HÉSZ	 a	 zártsorú	 beépítésű	 kertvárosias	 lakóterületet	
differenciálja,	a	29.	alfejezet	és	29.	§	kiegészítése	szükséges	az	új	építési	övezetre	
vonatkozó	szabályok,	feltételek	meghatározásával	az	alábbi	szempontok	szerint:	
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o az	épületet	legalább	az	egyik	oldalhatárra	kell	illeszteni	
o oldalhatáron	álló	épülethossz	kialakításának	meghatározása	
o oldalkert	méretének	meghatározása	

 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési,	valamint	természet‐	és	környezetvédelmi	javaslat	

A módosítás nem jár a természeti‐, táji környezet változtatásával. 

Közlekedési	javaslat	

A  területet  érintő  módosításnak  nincs  közlekedési  hatása,  tekintettel  arra,  hogy  az  kizárólag  az 

építmények elhelyezésének szabályozására terjed ki. 

Közművesítési	javaslat	

A főváros határa és a DN 400‐as nagynyomású földgáz szállító vezeték közötti sáv, korábbi zártkertes 

területének  jelenlegi  kertvárosi  lakóterületi  hasznosítását  a  módosítás  nem  érinti,  csak  

a rendezettebb utcakép érdekében a beépítés szabályozása módosul. A terület már jelenleg is teljes 

közműellátással  rendelkezik,  amelyre  a  közüzemű  vízellátás,  szennyvízelvezetés,  földgázellátás  és  

a  villamosenergia  ellátás,  valamit  az  elektronikus  hírközlés  is  kiépítésre  került.  Az  új  építési 

szabályozás a közművesítés mértékét, módját nem érinti. 

A  csapadékvíz  elvezetés  megoldása  azonban  nagyobb  figyelmet  igényel,  mivel  a  településen  és  

a  vizsgált  területen  is  a  csapadékvíz  elvezetés  burkolt  nyílt  árkos  kialakítású.  A  szélsőséges 

csapadékesemények  azonban  olyan  csapadék  mennyiséget  jelentenek,  amelynek  zavarmentes 

elvezetése a kialakított burkolt árkokkal nem biztosított, így a továbbtervezésnél a burkoltsági arány 

növekedésével  járó  többlet  elvezetendő  csapadékvíz  mennyiségére  helyi  vízvisszatartásra  zárt 

záportározó  létesítési  igényével  kell  számolni,  amelyből  fékezetten  és  késleltetve  lehet  majd  

a közterületi vízelvezető rendszerbe a vizet kivezetni. 
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3. 332	HELYRAJZI	SZÁMÚ	INGATLAN	ÖVEZETI	ÁTSOROLÁSA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A 332 hrsz‐ú ingatlan Dunaharaszti nyugati részén, a Gyóni Géza köz – Klapka utca és a közpark által 

határolt  belterületi  tömbben  helyezkedik  el.  A  Gyóni  Géza  köz  7.  szám  alatti  fekvőtelket  délről 

közpark, míg északi és keleti irányból többlakásos társasházak, valamint garázsok határolják. 

 

Érintett helyrajzi szám: 332 hrsz. 

 

A telken jelenleg egy földszintes családi ház áll, a telek beépítettsége 15%. 
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A	módosítással	érintett	ingatlan	jelenlegi	területhasználata	

módosítással 

érintett 

ingatlan 

kialakult 

állapot 

hatályos 

építési 

övezet 

szomszédos 

építési 

övezet 

 

332 hrsz. Lk/4  Lke/2 

telekméret 

(m2) 
651 

min. 

2000 
min. 600 

beépítési mód  O  SZ  O 

beépítettség 

(%) 

15 

(98 m2) 
max. 40  max. 30 

terepszint 

alatti beépítés 

(%) 

0  max. 50  max. 40 

szinteterületi 

mutató (m2/ 

m2) 

0,2  1,7  0,6 

zöldfelületi 

mérték (%) 

49 

(321 m2) 
min. 30  min. 50 

legkisebb 

épület 

magasság (m) 

3,5  5,0  3,5 

legnagyobb 

épület 

magasság (m) 

4,5  11,0 

5,5 

(oromfal 

kialakítása 

esetén 6,0) 

SZ – szabadonálló beépítési mód 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből  Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

 

A TSZT a módosítással érintett területet kisvárosias  lakóterület  (Lk)  területfelhasználási kategóriába 

sorolja  ezzel  összhangban  a  HÉSZ  a  módosítással  érintett  területet  kisvárosias  lakóterület  (Lk/4) 

építési övezetbe sorolja. 
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Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  családi  ház  tömbje  a  2004‐es  Szerkezeti  terven  kertvárosias  területfelhasználásban,  míg  

a  Szabályozási  terven  kisvárosias  építési  övezetben  került  meghatározásra.  A  hatályos  rendezési 

eszközök  készítésekor  a  két  terv  összhangja  érdekében  a  szerkezeti  terven  is  kisvárosias 

területfelhasználásba került a tömb teljes területe. 

 
 

Részlet a 2014. évi Sszerkezeti tervből Részlet a 2014. évi Szabályozási tervből 

 

A  telek  jelenlegi  használata,  beépítettsége  nem  indokolja  az  intenzívebb  területfelhasználás 

biztosítását, nagyobb  léptékű fejlesztést a  tulajdonos nem tervez. A tulajdonos kérésére az érintett 

ingatlant  a  jelenlegi  hasznosításának  (családi  ház)  megfelelő,  kertvárosias  lakóterület 

területfelhasználásba kell visszasorolni, míg a szabályozási terven a telek paramétereinek megfelelő 

kertvárosias lakóterület építési övezet (Lke/2) kerül meghatározásra. 

Tervezett	állapot	bemutatása	

Településszerkezeti Terv: 

 a	332	hrsz‐ú	ingatlan	kertvárosias	területfelhasználásban	kerül	meghatározásra	

Helyi Építési Szabályzat: 

 a	332	hrsz‐ú	ingatlan	oldalhatáron	álló	beépítésű	kertvárosias	lakóterület	(Lke/2)	
építési	övezetbe	kerül	átsorolásra	

Részlet a tervezett Szerkezeti tervből  Részlet a tervezett Szabályozási tervből 
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Szakági	munkarészek	

Tájrendezési,	valamint	természet‐	és	környezetvédelmi	javaslat	

A módosítás nem jár a természeti‐, táji környezet változtatásával. 

Közlekedési	javaslat	

A módosítással érintett terület közterületről történő megközelítése megoldott, közlekedésfejlesztési 

javaslat nem szükséges. 

Közművesítési	javaslat	

A  településrendezési  eszközök  módosítását  igénylő  a  már  beépített  és  teljes  közműellátással 

rendelkező  telek  tulajdonosaként  azért  kérte,  hogy  a  hatályos  településrendezési  tervekben 

a  telekre  rögzített  kisvárosi  lakóterületi  besorolása  és  a  telek  tényleges  kertvárosi  lakóterületi 

hasznosítása  összhangba  kerüljön.  Ez  a  változtatás  bár  a  szerkezeti  és  szabályozási  terv 

módosítását is szükségessé teszi, közműves változtatást nem igényel. 
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4. ÜH/1	JELŰ	ÜDÜLŐTERÜLETEK	ÉPÍTÉSI	HELYEINEK	SZABÁLYOZÁSA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosításra jelölt terület a Ráckevei (Soroksári) ‐ Duna és holtága, valamint a Duna‐Tisza csatorna 

mentén található, az úgynevezett Hókony‐, Paradicsom‐ és Sportsziget területén. 

 

   

Érintett helyrajzi szám: Üh/1 jelű építési övezet telkei 
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Dunaharaszti  ezen  hétvégi  házas  területeire  az  alacsony,  nyeregtetős  egy  üdülőegységből  álló 

épületek  jellemzők.  Területein  helyenként  igen  szűk  úthálózat,  alacsony  beépítésű,  többségében 

könnyűszerkezetes épületek  találhatók. A  telkek nagysága változó, de  többségében kisméretűek és 

több esetben két utcafrontjuk is van. 
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A hatályos helyi építési szabályzat előírásai alapján (elő‐, oldal‐ és hátsókert méretének betartása 

mellett) a létrejövő építési hely mérete (több esetben a 4,0 méter szélességet sem éri el) nem teszi 

lehetővé üdülő épület elhelyezését  ‐ közel 45  ingatlant érint, melyből az adatszolgáltatás alapján 

jelenleg 14 telek beépítetlen. 

 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Üh/1  300  SZ  20  20  0,3  60  3,5  4,55 

az érintett telkekre jellemző paraméterek 

építési 
övezet 

Üh/1 
200 
 ‐ 

400 
SZ, O  10‐25 

(nincs 
adat) 

(nincs 
adat)  50‐70 

(nincs 
adat)  3 ‐ 4,5 

5: oromfal kialakítása esetén 0,5 méterrel nagyobb érték vehető figyelembe 

SZ –szabadon álló beépítési mód / telken belül szabadon állóan elhelyezkedő épület 

O –oldalhatáros elhelyezkedésű épület 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

   

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből  Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

 

A  TSZT  a  módosított  területet  jellege  és  használata  alapján  Hétvégiházas  terület  (Üh) 

területfelhasználási  egységként  határozza  meg,  ezzel  összhangban  a  HÉSZ  a  módosított  területet 

Hétvégiházas terület (Üh/1) építési övezetbe sorolja. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

Az  üdülőterületen  kialakult  utcaszerkezet  és  az  apró  telkek  elhelyezkedéséből  adódóan  bizonyos 

telkek  két  utcafrontosak, melyek  esetében  az Üh/1  övezetben előírt  kötelező  5,0 méteres  előkert, 

valamint szabadonálló beépítési mód esetében a 3,0 méteres oldalkert következtében az építési hely 

oly  mértékben  lecsökken,  hogy  a  telek  beépítési  lehetősége  ellehetetlenül.  Ennek  feloldása 

érdekében az elő‐ , oldal‐ és hátsókert méretének vizsgálata szükséges. 
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Tervezett	állapot	bemutatása	

A módosítás a Helyi Építési Szabályzat előírásait érinti. 

A hatályos beépítési paraméterek (elő‐, oldal‐, hátsókert méret) egyes telkek esetében üdülő épület 

elhelyezését nem teszik lehetővé, ezért javasolt a HÉSZ előírásainak könnyítése ezen telkek esetében. 

Az  új  előírások  megállapítása  során  figyelembe  kell  venni  a  táj‐,  és  településkép‐védelmi 

szempontokat, emiatt a Dunára nyíló ingatlanok tekintetében az előkert méretének csökkentése nem 

javasolt. 

A beépítési paraméterek könnyítése javasolt az építési övezetben az alábbiak szerint: 

 a	 HÉSZ	 a	 szabadonálló	 beépítési	 mód	 esetében	 a	 település	 egész	 területére	 az	
övezetben	megengedett	 legnagyobb	 beépítési	magasság	 felében,	 de	 legalább	 3,0	
méterben	 határozza	 meg	 az	 oldalkert	 kialakítható	 legkisebb	 méretét,	 melynek	
könnyítése	javasolt	a	12	méternél	keskenyebb	telkek	esetében;	

 tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 HÉSZ	 38.§‐a	 az	 Üh/1	 jelű	 építési	 övezetre	 az	 előkert	
méretét	 5,0,	 míg	 a	 hátsókert	 méretét	 6,0	 méterben	 határozza	 meg,	 melynek	
könnyítése	javasolt,	elsősorban	a	fekvő‐,	sarok‐	és	átmenő	telkek	esetében;	

 az	 előkert	 méretének	 meghatározásakor	 a	 Duna	 irányába	 álló	 telkek	 esetében		
az	 előkert	méretének	 csökkentése	 a	 természeti	 környezet	 jelenlegi	 állapotának,	
tájképi	védelmének	érdekében	nem	javasolt.	

 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési,	valamint	természet‐	és	környezetvédelmi	javaslat	

A módosítás nem jár a természeti‐, táji környezet változtatásával. 

Közlekedési	javaslat	

A módosítás nem érint közlekedési elemeket. 

Közművesítési	javaslat	

A módosítás nem igényel közműelem fejlesztést. 

A telkek struktúrája az építési lehetőség szigorúbb és pontosabb szabályozását igényli. A terület már 
jelenleg  is  részleges  közműellátással  rendelkezik,  amelyben  a  közüzemű  közcsatornás 
szennyvízelvezetés,  a  földgáz  és  villamosenergia  ellátás  megoldott,  a  vízellátás  helyi  fúrt  kutakkal 
biztosított.  A  módosítást  igénylő  építési  lehetőség  pontosítása  közműellátás  változtatást  nem 
igényel. 
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5. BIRTOKKÖZPONT	SZABÁLYOZÁSÁNAK	FELÜLVIZSGÁLATA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

A településen jelenleg három mezőgazdasági területen van kijelölve Birtokközpont terület. Az 5./1‐es számú 

terület az Irinyi János utcáról közelíthető meg. Az 5./2‐es számú a Paál László utca – Fecskefű utca – Kaszala 

Károly utca  folytatása  –  51‐es  főút  által  határolt  területen  fekszik. Az  5./3‐as  számú  terület  az 51‐es úttól 

délre, az ipari gazdasági területek szomszédságában található. 

Jelen  módosításból  az  5./1  és  5./3  birtokközpont  területek  kikerülnek,  csak  az  5./2‐es  birtokközpont 

területét érinti a fejlesztési szándék. 

Helyszín	bemutatása	

A módosítással  érintett  terület Dunaharaszti  település  belterületének déli  határában,  a  Paál  László 

utca déli oldalán található. A több telket is érintő területen művelés alatt álló mezőgazdasági terület, 

lakóépület,  állattartó  épület,  növénytároló  építmény,  használt  mezőgazdasági  gép  lerakat  is 

megtalálható. 

Érintett helyrajzi számok: 0178/17‐23, 0178/25, 0178/27, 0178/52 hrsz. 

 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA

 

 

32 

A	módosítással	érintett	ingatlan	jelenlegi	területhasználata	
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érintett ingatlanok 
(hrsz.) 

telekméret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépítettség 
(%) 

zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

legnagyobb épület 
magasság (m) 

HATÁLYOS ÖVEZETI PARAMÉTEREK 

Má/Sz1  min. 20.000  SZ  max. 3  ‐  4,5 

TELEK KIALAKULT ÁLLAPOTA

0178/17  8027  ‐  ‐  100  ‐ 

0178/18  4014  O  15  75  (nincs adat) 

0178/19  13.300  SZ  1,5  ‐  6 

0178/20  1058  ‐  ‐  100  ‐ 

0178/21  935  ‐  ‐  100  ‐ 

0178/22  10.000  SZ  3,4  ‐  4 

0178/23  10.716  ‐  ‐  100  ‐ 

0178/25  ‐  ‐  ‐  100  ‐ 

0178/27  638  ‐  ‐  100  ‐ 

0178/52  5080  O  1,3  ‐  4,5 

SZ – szabadonálló épület 

O – oldalhatáron álló épület 

 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből  Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

 

A  Településszerkezeti  Terv  a  módosítással  érintett  ingatlanokat  általános  mezőgazdasági  terület 

(Má)  területfelhasználási  egységként  határozza meg.  A  terület  keleti  oldalát  érinti  az  51‐es  út  100 

méteres  védőtávolsága.  A  TSZT‐vel  összhangban  a  Helyi  Építési  Szabályzat  oldalhatáron  álló 

beépítésű  általános  mezőgazdasági  terület  –  szántó  (Má/Sz1)  övezetbe  sorolja,  valamint 

birtokközpont kialakítására szolgáló területként jelöli. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A módosítás elsődleges célja, hogy a Paál László utca déli oldalán kijelölt birtokközpont kialakítására 

alkalmas  mezőgazdasági  terület  azon  ingatlanjain  is  lehetővé  váljon  birtokközpont  kialakítása, 

amelyek  területmérete  nem  éri  el  az  előírásokban  meghatározott  szerinti  értéket.  A  módosítás 
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várható  hatása  a  Paál  László  utca  déli  oldalán  lévő mezőgazdasági  besorolású  terület  helyzetének 

rendeződése, egységesebb területhasználat kialakulása. 

 

A probléma feloldása érdekében az érintett ingatlanok új övezetbe történő átsorolása javasolt. 

A HÉSZ a területet jelenleg az Má/Sz1 jelű övezetben határozza meg, mely terület átsorolása javasolt 

egy új Má/Sz3 jelű övezetbe: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Má/Sz1  20e  SZ  3  0  ‐  ‐  ‐  4,58 

az érintett telkekre jellemző paraméterek 

érintett 
ingatlanok 

Má/Sz1 

900 
 ‐ 

13e 
SZ  1,3‐15  0 

(nincs 
adat) 

‐ 
(nincs 
adat) 

(nincs 
adat) 

javasolt övezet és paraméterei (új övezet bevezetése az Má/Sz1 paramétereivel) 

új építési 
övezet 

Má/ 
Sz36 

20e  SZ  3  0  ‐  ‐  ‐  4,58 

6: az övezetben birtokközpont telkének legkisebb területe 3500 m2. 
8: kizárólag a mezőgazdasági technológia egyes gazdasági építményrészei haladhatják meg. 

A  kialakult  állapot  szerinti  beépítési  adottságok  új  Má/Sz3  övezet  létrehozását  indokolják,  az 

alábbiak szerint: 

 a	 területen	 a	 kialakult	 állapot	 rendezése	 egy	 új	 Má	 övezet	 meghatározásával	
lehetséges;	

 a	HÉSZ	61.	alfejezete	kiegészítendő	az	Má/Sz3	övezetre	vonatkozóan	
 a	HÉSZ	1.	mellékletének	9.	táblázatának	kiegészítése	az	új	Má/Sz3	övezettel,	mely	

paramétereiben	egyezzen	meg	az	Má/Sz1	övezet	paramétereivel	
 tekintettel	 a	 kialakult	 telekstruktúrára,	 OTÉK	 alóli	 felmentést	 kezdeményezése	

javasolt:	
o az	új	Má/Sz3	övezetben	birtokközpont	telkének	legkisebb	területe	3500	m2‐

ben	kerüljön	meghatározásra	

A módosítás nem érinti a Szerkezeti tervet! 

  A Szabályozási terv módosítási javaslata
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Az  új  övezetre  vonatkozóan  OTÉK  alóli  felmentést  kezdeményez  Dunaharaszti  Város 

Önkormányzata: 

1. Az	eltérés	tárgya:	

Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatában az Általános mezőgazdasági területek Má/Sz3 övezetében 

a birtokközpont telekterületének legalább 3500 m2‐ben történő megállapítása. 

 

2. Az	OTÉK	vonatkozó	előírásai:	

Az  Országos  Településrendezési  és  Építési  Követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.20.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) jelenleg hatályos állapota szerint mezőgazdasági területen: 

„29. §  … 

(5)    A  mezőgazdasági  területen  több  önálló  telekből  mezőgazdasági  birtoktest  alakítható  ki.  
A  birtoktest  esetében  a  10%‐os  beépíthetőség  a  birtoktesthez  tartozó  összes  telek  területe  után 
számítva  csak  az  egyik  telken  is  kihasználható  (birtokközpont),  ha  a  telek  területe  legalább  
a 10 000 m2‐t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó 
hatással,  vagy  azt  nem  veszélyezteti.  Ebben  az  esetben  a  birtokközpont  beépítettségének 
meghatározásakor beszámításra került telkeken épületet elhelyezni nem lehet. A birtokközpont telkén 
a beépítettség a 45%‐ot nem haladhatja meg. 

 

3. A	Helyi	Építési	Szabályzat	vonatkozó	hatályos	előírása:	
Dunaharaszti  Helyi  Építési  Szabályzata  (továbbiakban:  HÉSZ)  birtokközpont  kialakítását  csak  
a  szabályozási  terven  lehatárolt  területeken  teszi  lehetővé.  Ilyen  terület  általános  mezőgazdasági 
terület  Má/Sz1  és  Má/Sz2  övezetekben  egyaránt  található.  A  HÉSZ  1.  melléklet  9.  pontja,  
a mezőgazdasági területek övezeteinek építési paramétereit tartalmazó táblázat 6. sz. lábjegyzetében 
rögzíti,  hogy  az Má/Sz1  és Má/Sz2  övezetekben  a  birtokközpont  területén  a  legkisebb  beépíthető 
telek  terület  5000 m2.  (A  birtokközpont  legkisebb  telekterület‐méretének  OTÉK‐ban  rögzítettnél 
alacsonyabb  értéke  elírás,  mely  jelen  módosítás  keretében  az  Má/Sz1  és  Má/Sz2  övezetekre 
vonatkozóan törlésre kerül.) 

 

4. A	Helyi	Építési	Szabályzat	tervezett	módosítása:	

Jelen módosítás során a HÉSZ 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat kiegészül az Má/Sz3 új övezettel 

és  annak  paramétereivel,  valamint  a  6.  sz.  lábjegyzete  helyébe  az  Má/Sz3  övezetre  vonatkozóan  

az alábbi szöveg kerül: 

„6: az övezetben kialakítható birtokközpont telkének legkisebb területe 3500 m2.” 

 

5. Az	OTÉK	–	tól	megengedőbb	követelmény	OTÉK	111.§.	(2)	bekezdése	szerinti	indoklása:	
	

a) Különleges településrendezési okok és a kialakult helyzet bemutatása  

Dunaharaszti  közigazgatási  területén  általános  mezőgazdasági  terület  Má/Sz1  övezetben 

birtokközpont  terület  létesítését  a  szabályozási  terv  kizárólag  a  Paál  László  utca  végén  lévő 

telektömbben teszi lehetővé. 

Az  érintett  területen  a már  kialakult  telkek mérete  a  legtöbb  esetben  1  ha‐nál  lényegesen  kisebb.  

A  telkeken  jellemzően  mezőgazdasági  tevékenységhez  kapcsolódó  épületek  találhatók,  e  telkek 

beépítettsége  nem  egy  esetben  jelenleg  is  meghaladja  a  mezőgazdasági  területek  övezeti 
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előírásaiban  megengedett  értéket.  Mezőgazdasági  területen  a  beépítés  mértékének  OTÉK‐ban 

rögzített  legnagyobb  értékre  történő  növelése  a  közérdeket  tekintve  nem  lenne  célszerű,  míg  

a  kialakult  helyzetet  tekintve  nem  lenne  elegendő.  A  módosítás  célja  a  terület  helyzetének 

rendeződése,  egységesebb,  a  mezőgazdasági  rendeltetéshez  jobban  igazodó  területhasználat 

kialakulása.  A  területen  ugyanakkor  a  további  jelentős  mértékű  beépítés  kerülendő,  ennek 

érdekében a birtokközpont kialakult helyzethez igazodó szabályozása szükséges. 

 

b) Az eltérés közérdekkel való összhangjának igazolása (111. § (2) bek. b) pontja szerint): 

Az OTÉK‐tól való eltérés nem érint közterületet, közérdeket nem sért. A változás meglévő, kialakult 

telekstruktúrájú,  magántulajdonú  területekre  vonatkozik.  Táj‐,  természet  és  örökségvédelmi 

korlátozással a terület nem érintett. 

 

c) Az OTÉK (111. § (2) bek. c) pontja értelmében a 31. § (1) bekezdésében lévő követelményeknek 

teljesülniük kell, azaz „az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek 

meg  a  településrendezési,  településképi,  illeszkedési,  a  környezet‐,  a  táj‐,  természet‐  és  

a  műemlékvédelmi,  továbbá  a  rendeltetési,  az  egészség‐,  a  tűz‐,  a  köz‐  és  más  biztonsági,  

az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati,  illetőleg a terep, a talaj és  

a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan.” 

 

A  megengedőbb  szabályozás  összhangban  van  az  OTÉK  31.  §  (1)  bekezdésével,  mert  az  érintett 

területen: 

 továbbra	 is	 csak	megfelelő	 birtoktest	megléte	 esetén,	mezőgazdasági	 termeléssel	
összefüggő	tényleges	igényként	felmerülő	épület	elhelyezést	tesz	lehetővé;	

 a	mezőgazdasági	területek	felaprózódását	nem	okozza;	
 településrendezési	érdekeket	nem	sért,	településképi	szempontokat	nem	befolyásol;	
 védett,	vagy	védelemre	érdemes	természeti	értékeket	nem	érint;	
 örökségi	(műemlék,	régészeti	terület)	és	épített	környezeti	értékeket	nem	érint;	
 a	környezetére	gyakorolt	negatív	hatása	nem	várható.	

 

Összességében megállapítható, hogy az OTÉK‐tól való eltéréssel kialakított birtokközpont előírásai 

megfelelnek a kialakult állapotnak, egyben a magasabb rendű jogszabályokkal történő összhang is 

biztosítottá  válik.  A módosítás  köz‐,  és magánérdeket  nem  sért,  az  esetleges  fejlesztések  valódi 

igény alapján valósulhatnak meg, így a település gazdasága számára is jótékonyan hatnak. 

 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési	javaslat	

A  tervezési  terület  a  város  peremén,  meglévő  és  tervezett  lakóterületek,  bányatavakból  létesült 

rekreációs  területek,  valamint  művelt  szántóföldek  között  helyezkedik  el.  A  területen  kialakult 

rendkívül vegyes ingatlanhasználat számos tájhasználati konfliktust okoz. A kaotikus telekalakítás és 

építési  tevékenység  jelenleginél  rendezettebb  irányba  történő  terelése  érdekében  az  érintett 

ingatlanok  új  általános  mezőgazdasági  övezetbe  történő  átsorolása  és  az  övezetre  a  kialakult 

telekstruktúrára való tekintettel OTÉK alóli felmentés kezdeményezése indokolt. 
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Zöldfelületi	rendszer	fejlesztése	

A módosítás nem érinti a település zöldfelületi rendszerét. 

A	módosítás	környezetre	gyakorolt	hatása	

A  tervezési  területen  a  környezeti  hatások  közül  elsősorban  a  termőföld  más  célú  felhasználása 

emelendő  ki,  továbbá  a  mezőgazdasági  üzemi  tevékenységből  eredő  por‐,  zaj‐  és  bűzterhelés, 

valamint a trágyatárolás és a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó szennyezések veszélye merülhet fel. 

Az  új  beruházások  során  a  közeli  lakóterületek  és  horgásztavak  környezeti  szempontból  védendő 

területként  kezelendők.  A  környezeti  veszélyek  kockázata  a  vonatkozó  jogszabályokban  rögzített 

előírások  és  határértékek  betartásával,  hatékony  műszaki  megoldások  alkalmazásával  a  megfelelő 

szintre csökkenthető. 

Közlekedési	javaslat	

A módosítás a közlekedés‐hálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a gyalogos és kerékpáros 

közlekedésre  nincs  befolyással.  A  fejlesztési  terület  meglévő  helyi  utakon  történő  megközelítése 

megoldott,  közlekedésfejlesztésre  a  módosítás  miatt  nincs  szükség.  A  hatályos  szabályozási  terv  

a  terület északnyugati  és északkeleti határán  jelöl  a  területet  érintő közterület  szabályozást,  amire  

a  módosítás  nincs  hatással,  a  hatályos  szabályozáson  a  módosítás  miatt  nem  kell  változtatni.  

A parkolást/rakodást továbbra is a HÉSZ és az OTÉK előírásainak megfelelően kell megoldani. 

Közművesítési	és	hírközlési	javaslat	

A  beépítésre  nem  szánt  mezőgazdasági  hasznosítású  terület  jelenleg  közműellátással  nem 

rendelkezik.  A  telektulajdonosok  birtokközpont  kialakítását  és  ahhoz  kapcsolódó  épületek 

elhelyezését  szeretnék.  A  telkek  mérete  azonban  a  hatályos  helyi  építési  szabályzatban  

a birtokközpont kialakításához előírt telek méretet nem érik el. A terület továbbra is beépítésre nem 

szánt  területként  kerül  hasznosításra,  amely  közüzemű  közműellátásként  csak  a  villamosenergia 

kötelmét  javasolja,  egyéb  közműigények  közműpótlóval  biztosíthatók.  A  közműpótlásnál  azok 

létesítési lehetőségét az arra vonatkozó előírások szabályozzák, így a helyi vízkivételnél, amennyiben 

az  éves  vízigénye  az  500  m3‐t  meghaladja,  vízjogi  engedélyt  kell  kérni.  Szennyvíz  vonatkozásban  

a HÉSZ‐ben a beépítésre nem szánt területekre vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni. 
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7. Vegyes	területfelhasználású	területek	övezeteinek	felülvizsgálata	

Intézmény	terület	területfelhasználás	megtartása	

Érintett	módosítások:	7/4,	7/5,	7/6,	7/7,	7/8,	7/11,	7/13	

 

Vi jelű intézményi területek 

/4 

/5 

/6 

/7 

/8

/13 

/11 
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A	hatályos	településrendezési	eszközök	Intézmény	területekre	(Vi)	vonatkozó	előírásai:	

Településszerkezeti	terv	leírás:	

 

Helyi	építési	szabályzat:	
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Dunaharaszti	Város	Önkormányzata	Képviselő‐testületének	21/2017.	(XII.	22.)	rendelete	
a	településkép	védelméről:	
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7/4	KŐRÖSI	CSOMA	SÁNDOR	ÁLTALÁNOS	ISKOLA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítással érintett terület Dunaharaszti település közigazgatási területének északi harmadában, 

a Szondi György utca – Csokonai utca – Eötvös utca ‐ Deák Ferenc utca által határolt telektömbben 

található ÉK‐DNy irányban húzódó telek. 

   
 

Érintett helyrajzi számok: 4530/1 hrsz. 

A  módosítással  érintett  területen  az  iskola  található,  melynek  főépülete  részben  háromszintes, 

részben földszintes. Az épülethez hozzáépült a tornaterem és tornacsarnok. 

   

   



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA

 

 

42 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

 

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből  Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

A TSZT  az  érintett  ingatlant  intézményterület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  a HÉSZ 

intézményi  terület  (Vi/1)  jelű  építési  övezetben  határozza meg.  A  telket  szabályozási  vonal,  illetve 

egyéb korlátozó elem nem érinti. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területeket jelenti, mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A tervezéssel érintett ingatlan átsorolása más területfelhasználásba nem indokolt, jelenlegi építési 

övezetben való tartása az iskola zavartalan működését továbbra is biztosítja. 

A  Vi/1  építési  övezet  elnevezésében  nem  változik,  azonban  tartalmában  a  beépítés  mértékének 

növelése,  valamint  a  szintterületi mutató  és minimális  épület magasság meghatározásának  törlése 

javasolt az esetleges későbbi fejlesztési lehetőségek megvalósíthatósága érdekében: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

4530/1  Vi/1  15785  SZ  19  ‐ ‐  75  5  9 

építési övezet javasolt paraméterei (elnevezésében meglévő, tartalmában új)  

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 
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7./5	TERÜLETI	GONDOZÁSI	KÖZPONT	ÉS	II.	RÁKÓCZI	FERENC	ÁLTALÁNOS	ISKOLA	
TAGINTÉZMÉNYE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  módosítással  érintett  terület  Dunaharaszti  település  közigazgatási  területének  centrumában,  

a Rákóczi Ferenc utca – Táncsics Mihály utca – Batthyány utca ‐ Kandó Kálmán utca által  lehatárolt 

telektömbben helyezkedik el. 

   

Érintett helyrajzi számok: 3307/5, 3307/6 hrsz. 

A módosítással  érintett  területen  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskola  tagintézménye  és  a  Területi 

Gondozási Központ működik. A földszintes épületek szabadon állóan helyezkednek el. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT  az  érintett  ingatlant  intézményterület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  a HÉSZ 

intézményi  terület  (Vi/1)  jelű  építési  övezetben  határozza meg.  A  telket  szabályozási  vonal,  illetve  

a távlati vasúthálózat‐fejlesztés helybiztosítása jelkulcsi elem által kijelölt terület érinti. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területeket jelenti, mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A tervezéssel érintett ingatlan átsorolása más területfelhasználásba nem indokolt, jelenlegi építési 

övezetben  való  tartása  a  gondozási  központ  és  az  iskola  zavartalan  működését  továbbra  is 

biztosítja. 

A  Vi/1  építési  övezet  elnevezésében  nem  változik,  azonban  tartalmában  a  beépítés  mértékének 

növelése,  valamint  a  szintterületi mutató  és minimális  épület magasság meghatározásának  törlése 

javasolt az esetleges későbbi fejlesztési lehetőségek megvalósíthatósága érdekében: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

3307/5  Vi/1  2400  SZ  12  ‐ ‐  75  3,5  3,5 

3307/6  Vi/1  5634  SZ  17  ‐ ‐  55  3  3,5 

építési övezet javasolt paraméterei (elnevezésében meglévő, tartalmában új)  

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 
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7./6	REFORMÁTUS	TEMPLOM	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  módosítással  érintett  terület  Dunaharaszti  település  közigazgatási  területének  centrumában,  

a Táncsics Mihály utca – Rákóczi Ferenc utca – Thököly utca – Rózsa utca által határolt telektömbben 

elhelyezkedő református templomhoz tartozó telek. 

   

Érintett helyrajzi számok: 3177 hrsz. 

A  módosítással  érintett  területen  a  református  templom  található,  melynek  templomtornya  az 
épülettel egybeépült. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT  az  érintett  ingatlant  intézményterület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  a HÉSZ 

intézményi  terület  (Vi/4)  jelű  építési  övezetben  határozza meg.  A  telken  egyedi  tájérték  található, 

szabályozási vonal, illetve egyéb korlátozó elem nem érinti. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a Vi/4 építési övezet elsősorban a hitéleti  intézmények elhelyezésére szolgáló területeket  jelenti, 

mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A tervezéssel érintett ingatlan átsorolása más területfelhasználásba nem indokolt, jelenlegi építési 

övezetben való tartása a református templom zavartalan működését továbbra is biztosítja. 

A Vi/4  építési  övezet  elnevezésében  nem  változik,  azonban  tartalmában  a  templomtorony  építése 

kapcsán a maximális épületmagasság növelése, valamint a  szintterületi mutató és minimális épület 

magasság meghatározásának törlése javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  1  30  5  9,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

3177  Vi/4  2258  SZ  34  ‐  ‐  60  ‐  ‐ 

építési övezet javasolt paraméterei (elnevezésében meglévő, tartalmában új) 

építési 
övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  9,59 

A Helyi  Építési  Szabályzat  a  Vi  építési  övezetre  vonatkozó  táblázata  lábjegyzettel  egészül  ki  a  Vi/4 

övezet legnagyobb épületmagassága tekintetében templomtorony építésére: 

„9: Templomtorony építése esetén 6,0 méterrel nagyobb érték vehető figyelembe.”   
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7./7	 RÁKÓCZI‐LIGETI	RÓMAI	KATOLIKUS	TEMPLOM	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás  Dunaharaszti  település  közigazgatási  területének  centrumában,  a  Toldi Miklós  utca  – 

Némedi  út  ‐  Thököly  utca  találkozásánál  elhelyezkedő  sarki  telket  érinti.  Közúton  az  510‐es  számú 

főútról leágazó Dózsa György úton keresztül közelíthető meg.  

 
 

Érintett helyrajzi számok: 3248 hrsz. 

A templom építését nemrégiben kezdték meg. A falai és tetőszerkezete már elkészült, de az építési 
munkálatok még tartanak. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT  az  érintett  ingatlant  intézményterület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  a HÉSZ 

intézményi  terület  (Vi/4)  jelű  építési  övezetben  határozza meg.  A  telken  egyedi  tájérték  található, 

szabályozási vonal, illetve egyéb korlátozó elem nem érinti. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a Vi/4 építési övezet elsősorban a hitéleti  intézmények elhelyezésére szolgáló területeket  jelenti, 

mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A tervezéssel érintett ingatlan átsorolása más területfelhasználásba nem indokolt, jelenlegi építési 

övezetben való tartása a leendő templom zavartalan működését továbbra is biztosítja. 

A Vi/4  építési  övezet  elnevezésében  nem  változik,  azonban  tartalmában  a  templomtorony  építése 

kapcsán a maximális épületmagasság növelése, valamint a  szintterületi mutató és minimális épület 

magasság meghatározásának törlése javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  1  30  5  9,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

3248  Vi/4  2594  SZ  13  ‐  ‐  62  ‐  ‐ 

építési övezet javasolt paraméterei (elnevezésében meglévő, tartalmában új)  

építési 
övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  9,59 

A Helyi  Építési  Szabályzat  a  Vi  építési  övezetre  vonatkozó  táblázata  lábjegyzettel  egészül  ki  a  Vi/4 

övezet legnagyobb épületmagassága tekintetében templomtorony építése esetén: 

„9: Templomtorony építése esetén 6,0 méterrel nagyobb érték vehető figyelembe.”   
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7/8	HÉTSZÍNVIRÁG	ÓVODA	ÉS	TERVEZETT	ÚJ	BÖLCSŐDE	TERÜLETE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítással érintett terület a Határ úr – Jedlik Ányos út – Némedi út – Knézich utca által határolt 

telektömbben, az 51‐es főút mentén elhelyezkedő ipari és logisztikai park közelében található. 

   

Érintett helyrajzi számok: 6793/2, 6793/10, 6793/11 hrsz. 

A szabadon álló beépítési módú óvoda főépülete  földszintes, a hozzá kapcsolódó épületek közül az 

egyik pedig egyemeletes. A szomszédos telken jelenleg egy kétemeletes (földszint + tetőtér) bölcsőde 

épül. A két intézmény között parkosított udvar szolgálja majd a gyermekek egészséges fejlődését. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT  az  érintett  ingatlant  intézményterület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  a HÉSZ 

intézményi  terület  (Vi/1)  jelű  építési  övezetben  határozza meg.  A  telket  szabályozási  vonal,  illetve  

egyéb korlátozó elem nem érinti. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területeket jelenti, mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A tervezéssel érintett ingatlan átsorolása más területfelhasználásba nem indokolt, jelenlegi építési 

övezetben való tartása az óvoda és leendő bölcsőde zavartalan működését biztosítja. 

A  Vi/1  építési  övezet  elnevezésében  nem  változik,  azonban  tartalmában  a  beépítés  mértékének 

növelése,  valamint  a  szintterületi mutató  és minimális  épület magasság meghatározásának  törlése 

javasolt az esetleges későbbi fejlesztési lehetőségek megvalósíthatósága érdekében: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult és tervezett állapot jellemző paraméterei 

6793/2 

Vi/1 

7914  SZ  28  ‐  0,34  55  3  6 

6793/10  2553  SZ  9  ‐  0,09  0  ‐  4,5 

6793/11  2211  SZ  30  ‐  0,3  54  ‐  5 

építési övezet javasolt paraméterei (elnevezésében meglévő, tartalmában új) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA 

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

 

 

51 

7./11	BAKTAY	ERVIN	GIMNÁZIUM	TERÜLETE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás  területe  az  Erzsébet  utca  – Móra  Ferenc  utca  –  Báthori  utca  –  Baktay  Ervin  tér  által 

közrezárt telektömb nyugati peremén helyezkedik el, Dunaharaszti centrumában. 

   

Érintett helyrajzi számok: 3694/1, 3694/2 hrsz. 

 

A  szabadon  állóan  elhelyezkedő  iskola  két 

főépületből  áll,  melyek  egyike  részben 

kétemeletes  lapos  tetős,  a  másik  pedig  egy 

földszintes  épület.  A  két  épületet  „folyosó” 

kapcsolja  össze,  melyet  egy  további 

épületrésszel bővítettek ki. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT  az  érintett  ingatlant  intézményterület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  a HÉSZ 

intézményi  terület  (Vi/1)  jelű  építési  övezetben  határozza meg.  A  telken  egyedi  tájérték  található, 

szabályozási vonal, illetve egyéb korlátozó elem nem érinti. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területeket jelenti, mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A tervezéssel érintett ingatlan átsorolása más területfelhasználásba nem indokolt, jelenlegi építési 

övezetben való tartása a gimnázium zavartalan működését biztosítja. 

A  Vi/1  építési  övezet  elnevezésében  nem  változik,  azonban  tartalmában  a  beépítés  mértékének 

növelése,  valamint  a  szintterületi mutató  és minimális  épület magasság meghatározásának  törlése 

javasolt az esetleges későbbi fejlesztési lehetőségek megvalósíthatósága érdekében: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

3694/1 
Vi/1 

173  SZ  0  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3694/2  8345  SZ  22  ‐  ‐  63  3  9 

építési övezet javasolt paraméterei (elnevezésében meglévő, tartalmában új) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 
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7./13	MESE	ÓVODA	TERÜLETE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	
A módosítással érintett terület a Baktay Ervin utca – Temető utca – Móricz Zsigmond utca ‐ Kinizsi Pál 
utca által közrezárt telektömb déli részében található, a Kegyeleti Emlékpark szomszédságában, mely 
terület az 510‐es számú főútról a Temető utcán keresztül közelíthető meg. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 571/1 hrsz. 

 

A temető utcában lévő intézmény több, mint 2000 m2‐es épülete földszintes, lapostetős kialakítású. 
Telkének csaknem 50%‐a zöldfelülettel borított, udvara parkosított. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

 

A TSZT  az  érintett  ingatlant  intézményterület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  a HÉSZ 

intézményi terület (Vi/1) jelű építési övezetben határozza meg. A telket régészeti lelőhely érinti. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területeket jelenti, mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A tervezéssel érintett ingatlan átsorolása más területfelhasználásba nem indokolt, jelenlegi építési 

övezetben való tartása az óvoda zavartalan működését biztosítja. 

A  Vi/1  építési  övezet  elnevezésében  nem  változik,  azonban  tartalmában  a  beépítés  mértékének 

növelése,  valamint  a  szintterületi mutató  és minimális  épület magasság meghatározásának  törlése 

javasolt az esetleges későbbi fejlesztési lehetőségek megvalósíthatósága érdekében: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beé‐
pítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

571/1  Vi/1  10887  SZ  23  ‐  ‐  73  3  3 

építési övezet javasolt paraméterei (elnevezésében meglévő, tartalmában új) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 
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Intézmény	terület	területfelhasználásból	kikerülő	terület	

7./16	WALTER	GROUP	TELEPHELYE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítással érintett terület Dunaharaszti település belterületének déli peremén, a Vásárhelyi Pál 

utca ‐ Fűzfa utca – Égerfa utca által határolt telektömbben, a Fűzfa utca mentén található. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 1273/67 hrsz. 

 

 

A  területen  egy  nyeregtetős,  közel  1000  m2  alapterületű  raktárépület  és  egy  egyemeletes 

nyeregtetős lakóépület áll. A Vásárhelyi Pál utcához közelebb lévő lakórendeltetést tartalmazó épület 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA

 

 

56 

tömör  kerítéssel  el  van  választva  a  telek  hátsó  felében  álló  szolgáltatást,  egyéb  gazdasági 

tevékenységet  tartalmazó  épülettől.  A  vizsgált  tömbben  intézményi  rendeltetés  nem  található,  

a helyszíni vizsgálat egyértelműen igazolja az intézményi funkció nélküli vegyes rendeltetési kört. 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban  a  Helyi  Építési  Szabályzat  Intézményi  terület  (Vi/1)  építési  övezetet  jelöl.  A  tervezési 

terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben  meghatározott 

területfelhasználás  illetve  a  HÉSZ  –  ben  meghatározott  építési  övezet  között  ellentmondás 

mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vi  területfelhasználása  és  a 
kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  a  területen  kialakult  jellemző  rendeltetési  körrel.  Az 
önkormányzat  sem  tervez  a  területen  intézményi  fejlesztéseket.  A  kialakult  állapotra  tekintettel  a 
területre ‐ a hatályos településrendezési eszközökben ‐ meghatározott területfelhasználás és építési 
övezet  módosítása  indokolt.  A  kialakult  rendeltetési  körnek  a  kereskedelmi,  szolgáltató 
területfelhasználás  és  építési  övezet  felel  meg,  így  javasolt  a  teljes  terület  Gksz 
területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása
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A Helyi Építési Szabályzat a módosítással érintett területet Intézményi terület (Vi/1) építési övezetbe 

sorolja.  A  kialakult  állapot  szerinti  rendeltetési  kör  és  beépítési  adottságok  alapján  javasolt  a 

területet meglévő Gksz/3 építési övezetbe átsorolni: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beé‐
pítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

1273/67  Vi/1  2942  SZ  40      15  3  6 

javasolt meglévő építési övezet és paraméterei 

építési 
övezet 

Gksz/3  2000  SZ  40  40  0,8  20  4,0  7,5 
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Intézmény	 terület	 területfelhasználásba	 történő	 besorolás,	 intézmény	
területen	belüli	övezetváltás	

Érintett	módosítások:	7/2,	7/3,	7/6,	7/12,	7/14,	7/17,	7/18,	7/24	

 

Vi jelű intézményi területek       Vt jelű településközpont területek 
   

/6 

/14 

/24 

/12 

/2 

/3 
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7./2	 RÁCKEVEI	(SOROKSÁRI)‐DUNA	–	DUNA	UTCA	ÁLTAL	KÖZREZÁRT	TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	
A  módosítás  a  Ráckevei  (Soroksári)  ‐  Duna  –  Duna  utca  által  közrezárt  területen,  Dunaharaszti 
közigazgatási  területének  északnyugati  részében  található,  az  510‐es  számú  főút  közvetlen 
közelében. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 5231/1, 5231/2, 5233, 5236 hrsz. 

A tervezési terület nagy része a helyszíni vizsgálat alapján beépítetlen, sok a burkolt felület. A tömb 
északi részén közepes és rossz állapotú raktárépületek találhatóak. A területen lakó,‐ és  intézményi 
rendeltetés nem található. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban a Helyi Építési Szabályzat Intézményi terület (Vi/1) építési övezetet jelöl.  

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett 

terület  fejlesztési  iránya  egyelőre  nem  ismert, 

így  a  terület  Vi  területfelhasználásban  tartása 

továbbra  is  javasolt,  azonban  az  intézményi 

területek  differenciálása  okán  ‐  a  hatályos 

településrendezési  eszközökben  ‐ 

meghatározott  építési  övezet  módosítása 

indokolt. 

A Szabályozási terv javasolt módosítása
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A Helyi Építési Szabályzat a módosítással érintett területet Intézményi (Vi/1) építési övezetbe sorolja, 
mely terület meglévő, de tartalmában új építési övezetbe történő besorolása javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

5231/1 

Vi/1 

1310  SZ  33  ‐  ‐  67  ‐  6 

5231/2  8786  SZ  1  ‐  ‐  87  ‐  6 

5233  4208  SZ  11  ‐  ‐  89  ‐  ‐ 

5236  26880  SZ  9  ‐  ‐  77  ‐  6 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/3  8000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  8 

 

   



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA

 

 

62 

7./3	 HUBAY	JENŐ	U.	–	SZIGET	U.	ÁLTAL	HATÁROLT	TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

   

Érintett helyrajzi számok. 5248/12, 5249 

A módosítás a Dunaharaszti közigazgatási területének északnyugati részén, az 510‐es számú főútból 
leágazó Sziget utca, valamint a „V” alakban elágazó Hubay Jenő utca által közrefogott telkeket érinti. 

A  vizsgált  terület  lakóterület,  valamint  a  ráckevei  hév  között  helyezkedik  el.  Telkei  beépítetlenek,  
a vizsgált tömbben intézményi rendeltetés nem található. 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban a Helyi Építési Szabályzat Intézményi terület (Vi/1) építési övezetet jelöl. 
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Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A tervezési terület lehatárolásával érintett terület fejlesztési iránya egyelőre nem ismert, így a terület 

Vi  területfelhasználásban  tartása  továbbra  is  javasolt,  azonban  az  intézményi  területek 

differenciálása  okán  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐  meghatározott  építési  övezet 

módosítása indokolt. 

A módosítás nem jár a Szerkezeti tervlap 
változásával! 

A Szabályozási terv javasolt módosítása

 

A Helyi Építési Szabályzat a módosítással érintett területet Intézményi (Vi/1) építési övezetbe sorolja, 
mely terület meglévő, de tartalmában új építési övezetbe történő besorolása javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

5248/12 
Vi/1 

2608  ‐  0  ‐  ‐  100  ‐  ‐ 

5249  1714  ‐  0  ‐  ‐  100  ‐  ‐ 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/3  8000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  8 
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7./6	 II.	RÁKÓCZI	FERENC	ÁLTALÁNOS	ISKOLA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  módosítással  érintett  terület  Dunaharaszti  település  közigazgatási  területének  centrumában,  

a Táncsics Mihály utca – Rákóczi Ferenc utca – Thököly utca – Rózsa utca által határolt telektömbben 

elhelyezkedő  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskolához  tartozó  telek.  Az  érintett  területen  oktatási 

intézmény található. 

   

Érintett helyrajzi számok: 2991/1 hrsz. 

II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskola  összesen  öt  épületből  áll  –  egy  egyemeletes  utcafrontra  néző 

főépület,  egy  hosszanti  egyemeletes  tornacsarnokkal  összekapcsolt  épület,  valamint  három 

földszintes  melléképület  és  egyéb  kiszolgáló  épület  található  a  területen.  Beépítési  módja 

oldalhatáron álló, udvara főként burkolt. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  (Vi)  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban a Helyi Építési Szabályzat településközpont (Vi/4) építési övezetet jelöl. A telken egyedi 
tájérték és helyi védelemre javasolt művi érték található. 

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 

meghatározott  területfelhasználás  és  a  HÉSZ‐ben  meghatározott  építési  övezet  összhangban  van.  

Az önkormányzat kérésének megfelelően a Vegyes területfelhasználású területek és hozzájuk tartozó 

övezeti paraméterek felülvizsgálatra kerültek. Ennek megfelelően javasolt az érintett terület övezeti 

átsorolása. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területeket  jelenti,  az  övezet  paramétereinek  felülvizsgálata  szükséges  a  kialakul  állapot 

figyelembevételével. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A módosítás nem érint Szerkezeti tervlapot 
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  A Szabályozási terv javasolt módosítása

Az  Intézményi  területfelhasználás  övezetinek  felülvizsgálata  során  a  meglévő  övezeti  rend 

megtartása mellett  az  egyes övezetekhez  tartozó paraméterek  a  fejlesztési  lehetőségek biztosítása 

érdekében módosultak. Az intézményi övezetek rendeltetés szerint lettek differenciálva. Az oktatási 

és igazgatási területek a Vi/1 jelű övezetbe kerültek, ezáltal a módosítással érintett terület Vi/1 jelű 

építése  övezetbe  sorolása  indokolt,  melynek  tervezett  paraméterei  megfelelnek  a  kialakult 

állapotnak, és biztosítja a későbbi fejlesztési lehetőségeket: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  1  30  5  9,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

2991/1  Vi/4  7387  SZ  27  ‐  0,4  31  3  7 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 
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7./12	 DÓZSA	GYÖRGY	ÚT	–	NAPSUGÁR	ÓVODA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás területe a Dózsa György úton lévő Napsugár Óvoda területe. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 471 hrsz. 

 

A  Napsugár  Óvoda  főépülete  háromszintes, 

lapostetős  kialakítású,  tetején 

napkollektorokkal.  Két  egyszintes 

melléképülete  főként  tárolóként  használt. 

Udvara  burkolt,  előkertje  zöldfelülettel 

borított. 

 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  (Vi)  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban a Helyi Építési Szabályzat településközpont (Vi/3) építési övezetet jelöl. A telken egyedi 

tájérték található. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területeket jelenti, az övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 
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Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett 

terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 

meghatározott  területfelhasználás  és  a  HÉSZ‐

ben meghatározott  építési  övezet összhangban 

van.  Az  önkormányzat  kérésének  megfelelően 

a  Vegyes  területfelhasználású  területek  és 

hozzájuk  tartozó  övezeti  paraméterek 

felülvizsgálatra  kerültek.  Ennek  megfelelően 

javasolt az érintett terület övezeti átsorolása.  A Szabályozási terv javasolt módosítása

Az  Intézményi  területfelhasználás  övezetinek  felülvizsgálata  során  a  meglévő  övezeti  rend 

megtartása mellett  az  egyes övezetekhez  tartozó paraméterek  a  fejlesztési  lehetőségek biztosítása 

érdekében módosultak. Az intézményi övezetek rendeltetés szerint lettek differenciálva. Az oktatási 

és igazgatási területek a Vi/1 jelű övezetbe kerültek, ezáltal a módosítással érintett terület Vi/1 jelű 

építése  övezetbe  sorolása  indokolt,  melynek  tervezett  paraméterei  megfelelnek  a  kialakult 

állapotnak, és biztosítja a későbbi fejlesztési lehetőségeket: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/3  600  Z  40  40  0,6  30  3,5  6,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

471  Vi/3  1703  SZ  19  ‐  0,57  45  3  9 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 
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7./14	 PIAC	ÉS	SPORTPARK	TERÜLETE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	
A módosítással érintett terület a Temető utca – Bezerédi utca – Kinizsi Pál utca és a Kinizsi lakótelep 
által határolt területen fekszik, melyen hosszanti irányban a Móricz Zsigmond utca halad át. A terület 
beépítetlen, a Városi piacnak ad helyet, a terület legnagyobb részén parkoló került kialakításra. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 571/6, 571/22, 571/23 hrsz. 

 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  (Vi)  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban a Helyi Építési Szabályzat településközpont (Vi/1) építési övezetet jelöl. 
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A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 
meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet összhangban van. Az 
önkormányzat  kérésének megfelelően  a  Vegyes  területfelhasználású  területek  és  hozzájuk  tartozó 
övezeti paraméterek felülvizsgálatra kerültek. Ennek megfelelően javasolt az érintett terület övezeti 
átsorolása. 
 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett 

terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 

meghatározott  területfelhasználás  és  a  HÉSZ‐

ben meghatározott  építési  övezet összhangban 

van.  Az  önkormányzat  kérésének  megfelelően 

a  Vegyes  területfelhasználású  területek  és 

hozzájuk  tartozó  övezeti  paraméterek 

felülvizsgálatra  kerültek.  Ennek  megfelelően 

javasolt az érintett terület övezeti átsorolása. 

Az  Intézményi  területfelhasználás  övezetinek 

felülvizsgálata  során  a  meglévő  övezeti  rend 

megtartása  mellett  az  egyes  övezetekhez 

tartozó  paraméterek  a  fejlesztési  lehetőségek 

biztosítása  érdekében  módosultak. 

Az  intézményi  övezetek  rendeltetés  szerint 

lettek  differenciálva.  A  tervezéssel  érintett 

terület  a  Vi/3  jelű  nagytelkes  intézményi 

övezetbe sorolása javasolt: 

A Szabályozási terv javasolt módosítása 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

571/6 

Vi/1 

8584  ‐    ‐  ‐  30  ‐  ‐ 

571/22  18418  ‐  ‐  ‐  ‐  30  ‐  ‐ 

571/23  9508  ‐    ‐  ‐  30  ‐  ‐ 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/3  8000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  8 
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7./17	 FŐ	ÚT	67.	ÉS	69.	HÁZSZÁM	ALATTI	TELKEK	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás az 501‐es számú főút páratlan (nyugati) oldalán, a Kerkai Jenő parktól délre lévő Szent 

István királyi templom, Hunyadi János Általános iskola területeit érinti. 

   

Érintett helyrajzi számok: 5287/2, 5288 hrsz. 

 

   

 

A  vizsgált  területen  a  Hunyadi  János  Általános  Iskola,  valamint  Szent 

István  király  templom  intézmények  találhatóak.  Az  általános  iskola 

főépületének  utcafront  felőli  része  földszintes,  a  hátsó  traktusában 

a  tetőtér  beépített.  Az  udvarának  nagy  része  burkolt,  zöldfelülettel 

borított előkerttel csatlakozik a közterülethez. A templom szabadon álló 

beépítésű, telkének több, mint fele parkosított zöldfelület. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  (Vt)  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban  a  Helyi  Építési  Szabályzat  településközpont  (Vt/1)  építési  övezetet  jelöl.  A  telkeken 
több egyedi  tájérték  is  található, a templom körüli  területet pedig zöldfelületként kell kialakítani. A 
templom és telke műemléki védelem alatt áll, ezért az iskola telke műemléki környezetbe tartozik. 

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 
meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás 
mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a Vi/1 építési övezet elsősorban az oktatási  és  igazgatási  intézmények, míg a Vi/4 építési övezet 

elsősorban  hitéleti  intézmények  elhelyezésére  szolgáló  területeket  jelenti,  mely  övezetek 

paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása
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A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vt  területfelhasználása  és  
a  kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  a  területen  kialakult  jellemző  rendeltetési  körrel.  
A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 
meghatározott  területfelhasználás  és  építési  övezet  módosítása  indokolt.  A  kialakult  rendeltetési 
körnek  az  intézmény  területfelhasználás  és  építési  övezet  felel meg,  így  javasolt  a  teljes  terület Vi 
területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

Az  Intézményi  területfelhasználás  övezetinek  felülvizsgálata  során  a  meglévő  övezeti  rend 
megtartása mellett  az  egyes övezetekhez  tartozó paraméterek  a  fejlesztési  lehetőségek biztosítása 
érdekében módosultak. Az intézményi övezetek rendeltetés szerint lettek differenciálva. Az oktatási 
és  igazgatási  területek  a  Vi/1  jelű  övezetbe,  a  hitéleti  intézményi  területek  Vi/4  jelű  övezetbe 
kerültek, ezáltal a módosítással érintett  terület Vi/1  jelű,  illetve Vi/4  jelű építése övezetbe sorolása 
indokolt, melyek javasolt új paraméterei megfelelnek a kialakult állapotnak, és biztosítják a későbbi 
fejlesztési lehetőségeket. 

 

A  Helyi  Építési  Szabályzat  az  5288  hrsz‐ú  telket  településközpont  terület  (Vt/1)  építési  övezetben 

határozza meg, melynek Vi/1 jelű építési övezetbe történő átsorolása indokolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vt/1  1000  SZ  40  50  1,7  30  5  12,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

5288  Vt/1  4406  SZ  36  ‐  0,36  25  ‐  3,5 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 

 

A Helyi Építési Szabályzat az 5287/2 hrsz‐ú  telket  településközpont  terület  (Vt/1) építési övezetben 
határozza meg, melynek átsorolása javasolt Vi/4 építési övezetbe: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vt/1  1000  SZ  40  50  1,7  30  5  12,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

5287/2  Vt/1  3294  SZ  18  ‐  0,18  78  ‐  ‐ 

meglévő építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  9,59 

A HÉSZ a Vi építési övezetre vonatkozó  táblázata  lábjegyzettel egészül  ki a Vi/4 övezet  legnagyobb 

épületmagassága tekintetében templomtorony építése esetén: 
9: Templomtorony építése esetén 6,0 méterrel nagyobb érték vehető figyelembe.   
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7./18	 FŐ	ÚT	152.	HÁZSZÁM	ALATTI	TELEK	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás az 501‐es számú főút páros (keleti) oldalán, a Polgármesteri Hivatal területét érinti. 

   
Érintett helyrajzi számok: 1 hrsz. 

   

 

A  vizsgált  területen  a  Polgármesteri  hivatal  épülete  található. 

A  főépület  nagy  belmagasságú,  földszintes  épület,  összetett 

tetőszerkezettel. Utcai homlokzatán az épület középső traktusa 

magasított.  Előkertje  zöldfelülettel  csatlakozik az utcafronthoz. 

A  kiszolgáló  épületei  földszintes,  nyeregtetős  kialakításúak. 

Udvara burkolt részén parkoló található. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  (Vt)  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban a Helyi Építési Szabályzat településközpont (Vt/3) építési övezetet jelöl. A telken egyedi 
tájérték található, valamint a telek műemléki védelem alatt áll. 

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 
meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás 
mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 

Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területet jelenti, mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vt  területfelhasználása  és  

a kapcsolódó építési övezet nincs összhangban a területen kialakult jellemző rendeltetési körrel. 
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A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben 

meghatározott ‐ meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt.  

A  kialakult  rendeltetési  körnek  az  intézmény  területfelhasználás  és  építési  övezet  felel  meg,  így 

javasolt a teljes terület Vi területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

 

Az  Intézményi  területfelhasználás  övezetinek  felülvizsgálata  során  a  meglévő  övezeti  rend 

megtartása mellett  az  egyes övezetekhez  tartozó paraméterek  a  fejlesztési  lehetőségek biztosítása 

érdekében módosultak. Az intézményi övezetek rendeltetés szerint lettek differenciálva. Az oktatási 

és igazgatási területek a Vi/1 jelű övezetbe kerültek, ezáltal a módosítással érintett terület Vi/1 jelű 

építése  övezetbe  sorolása  indokolt,  melynek  paraméterei  megfelelnek  a  kialakult  állapotnak,  és 

biztosítja a későbbi fejlesztési lehetőségeket: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vt/3  600  Z  50*  60  1,6  20  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

1  Vt/3  4060  Z  41  ‐  0,41  21  ‐  4,5 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 

* saroktelek esetén 60% 
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7./24	 SZIVÁRVÁNY	ÓVODA	ÉS	KÖRNYEZETE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti település belterületének délkeleti részében, a Haraszty Ferenc utca – Kós 

Károly utca – Somogyváry Gyula utca – Egry József utca által határolt telektömböt érinti. 

   

Érintett helyrajzi számok: 7637, 7638, 7759 hrsz. 

A vizsgált  területen a  Szivárvány óvoda  földszintes épülete áll,  szomszédságában pedig beépítetlen 

telkek találhatóak. Az intézmény telkének csaknem 50%‐a zöldfelülettel borított, udvara parkosított. 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből
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Az  intézményi  területek  építési  övezeteinek  új  rendszerének  kialakítása  javasolt, melynek  során  

a  Vi/1  építési  övezet  elsősorban  az  oktatási  és  igazgatási  intézmények  elhelyezésére  szolgáló 

területet jelenti, mely övezet paramétereinek felülvizsgálata szükséges. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vt  területfelhasználása  és  a 
kapcsolódó építési övezet nincs összhangban a területen kialakult jellemző rendeltetési körrel. 

A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben 
meghatározott ‐ meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt.  

A  kialakult  rendeltetési  körnek  az  intézmény  területfelhasználás  és  építési  övezet  felel  meg,  így 
javasolt a teljes terület Vi területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása

 

Az  Intézményi  területfelhasználás  övezetinek  felülvizsgálata  során  a  meglévő  övezeti  rend 

megtartása mellett  az  egyes övezetekhez  tartozó paraméterek  a  fejlesztési  lehetőségek biztosítása 

érdekében módosultak. Az intézményi övezetek rendeltetés szerint lettek differenciálva. Az oktatási 

és igazgatási területek a Vi/1 jelű övezetbe kerültek, ezáltal a módosítással érintett terület Vi/1 jelű 

építése  övezetbe  sorolása  indokolt,  melynek  tervezett  paraméterei  megfelelnek  a  kialakult 

állapotnak, és biztosítja a későbbi fejlesztési lehetőségeket: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vt/A  2000  SZ  40  50  2  30  5  11 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

7637  Vt/A  5137  ‐  0  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

7638  Vt/A  5137  ‐  0  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

7759  Vt/A  6200  SZ  25    0,25      3 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 
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Intézményi	területek	összefoglaló	táblázata:	

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA 
JELENLEGI 
ÖVEZET 

JAVASOLT 
ÖVEZET 

7/4, 7/5, 7/8, 7/11, 7/13  Vi/1  Vi/1 

7/6 (3177 hrsz.), 7/7  Vi/4  Vi/4 

7/6 (2991/1 hrsz.)  Vi/4  Vi/1 

7/12 (471 hrsz.)  Vi/3  Vi/1 

7/2, 7/3, 7/14  Vi/1  Vi/3 

7/17 (5288 hrsz.) 
Vt/1 

Vi/1 

7/17 (5287/2 hrsz.)  Vi/4 

7/18 (1 hrsz.)  Vt/3  Vi/1 

7/24  Vt/A  Vi/1 

8  Gksz/2  Vi/1 

9 
Vt/3 

Vi/1 
Lke/2 

10  Lke/3  Vi/2 

11  K‐T  Vi/3  

 

Az intézményi övezetek paramétereinek változásai: 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés (%)

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
)

zöldfelületi 
mérték (%) 

min. épület 
magasság 

(m) 

max. épület 
magasság 

(m) 

Hatályos övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

Javasolt övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 

 

Hatályos övezet 

Vi/2  600  O  40  50  0,6  30  3,5  6,5 

Javasolt övezet 

Vi/2  1000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  6,5 

 

Hatályos övezet 

Vi/3  600  Z  40  40  0,6  30  3,5  6,5 

Javasolt övezet 

Vi/3  8000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  8 

 

Hatályos övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  1  30  5  9,5 

Javasolt övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  9,5* 
* Templomtorony építése esetén 6,0 méterrel nagyobb érték vehető figyelembe.   
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Településközpont	terület	területfelhasználás	megtartása	

Érintett	módosítások:	7/17‐23,	7/25	

 

Dunaharaszti  vegyes  területfelhasználású  területei  a  település  belterületén  elszórva,  különálló 

területeken  helyezkednek  el,  így  az  egyes  fejlesztési  és  módosítási  igények  könnyebb 

feldolgozhatósága érdekében a 7. számú módosítás további alpontokra bontása volt szükséges. 

Vt jelű településközpont területek 

/19 

/20 

/25 

/21 
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A	 hatályos	 településrendezési	 eszközök	 Településközpont	 terület	 (Vt)	 területekre	
vonatkozó	előírásai:	

Településszerkezeti	terv	leírás:	

 

 

Helyi	építési	szabályzat:	
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Dunaharaszti	Város	Önkormányzata	Képviselő‐testületének	21/2017.	(XII.	22.)	rendelete	
a	településkép	védelméről:	
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7./17	 FŐ	ÚT	1‐65.	ÉS	71‐103.	HÁZSZÁM	ALATTI	TELKEK	ÉS	A	KERKAI	JENŐ	PARK	
TELKEI	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás az 501‐es számú főút páratlan (nyugati) oldalán, a Sziget utcától a Kisduna Étterem és 

Panzióig terjedő hosszan elnyúló területet érinti. 

 

Érintett  helyrajzi  számok:  5252,  5253,  5254, 

5255, 5256, 5257, 5258/1, 5258/2, 5259, 5260, 

5261,  5262,  5263,  5265,  5266,  5267,  5268, 

5269,  5270,  5271,  5272,  5273,  5274,  5275, 

5276,  5277,  5278,  5279,  5280,  5281,  5282, 

5283/1, 5283/2, 5283/3, 5284, 5285/1, 5285/2, 

5285/4,  5285/5,  5287/1,  5289,  5290,  5291, 

5292,  5293,  5294,  5295,  5296,  5297,  5298, 

5299, 5300, 5301, 5303, 5304, 5305 hrsz. 
 

 

A  területen  jellemzően 

földszintes  nyeregtetős 

épületek állnak, mely utcaképet 

néhol  az  egyemeletes, 

esetlegesen  tetőtérbeépítésű 

épületek tesznek változatossá. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT az érintett területet településközpont terület területfelhasználásban és ezzel összhangban a 

HÉSZ  szabadon  álló  beépítésű  településközpont  terület  (Vt/1),  valamint  zártsorú  beépítésű 

településközpont terület (Vt/3) építési övezetbe sorolja. A Polgármesteri Hivatallal szemben található 

telkek  (5283/1,  5284,  5285/5  hrsz‐ú  telkek),  annak  műemléki  környezetébe  tartoznak.  Az  érintett 

területet szabályozási vonal, illetve egyéb korlátozó elem nem érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  Vt/3  jelű  építési  övezetbe  sorolt  telkei  továbbra  is  a  Vt/3  jelű  építési  övezetben 

kerülnek meghatározásra, mely övezet paramétereinek változtatása nem javasolt. 

A Vt/1 övezetbe tartozó Szent István királyi templom (5287/2 hrsz.), Hunyadi János Általános  iskola 

(5288  hrsz.)  intézményi  területek  Intézményi  terület  területfelhasználási  kategóriába  kerültek 

átsorolásra, melynek vizsgálatát lásd a 7/17‐es módosítás alatt. 

Az 5287/1 hrsz‐ú ingatlan a Vt/1 jelű övezetben történő meghatározása és a paraméterek kapcsolódó 
módosítása a telek kialakult állapota és rendeltetése szerint került meghatározásra.  

A Helyi Építési Szabályzat az 5287/1 hrsz‐ú ingatlant településközpont terület (Vt/1) építési övezetbe 
sorolja,  melynek  a  paraméterei  változnak  más  településközponti  területek  felülvizsgálatával 
összhangban: 
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érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vt/1  1000  SZ  40  50  1,7  30  5  12,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

5287/1  Vt/1  1960  SZ  21  ‐  ‐    ‐  6,5 
javasolt építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vt/1  2000  SZ  40  50  1,7  30  ‐  8 
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7./18	 FŐ	ÚT	108‐150.	ÉS	154‐164,	HÁZSZÁM	ALATTI	TELKEK	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás az 501‐es számú főút páros (keleti) oldalán, az Erzsébet utcától a Laffert Kúriáig terjedő 

területet érinti, melynek nem részei az 1, 2 és 3/2 hrsz‐ú telkek. 

 
Érintett  helyrajzi  számok:  3/1,  4,  5,  23,  24/1, 

110,  111,  112,  113,  114,  123,  124/1,  124/2, 

125,  128,  129,  130,  131,  3594,  3595,  3596/1, 

3596/2, 3614, 3615/1, 3615/2, 3616/1, 3616/2, 

3631, 3632, 3634/2, 3634/3, 3635, 3636, 3637, 

3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3646, 3647 hrsz. 
 

 

A  területen  jellemzően  földszintes  nyeregtetős  épületek  állnak,  mely  utcaképet  néhol  

az egyemeletes, esetlegesen tetőtérbeépítésű épületek tesznek változatossá. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  TSZT  az  érintett  területet  településközpont  terület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  

a HÉSZ Zártsorú beépítésű településközpont terület (Vt/3) építési övezetbe sorolja. A Polgármesteri 

Hivatal  telke  (1  hrsz.)  műemléki  védelem  alatt  áll,  ezért  annak  szomszédos  telkeit  műemléki 

környezet területe érinti. Ezen felül a területet szabályozási vonal, illetve egyéb korlátozó elem nem 

érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  Vt/3  jelű  építési  övezetbe  sorolt  telkei  továbbra  is  a  Vt/3  jelű  építési  övezetben 

kerülnek meghatározásra, mely övezet paramétereinek változtatása nem javasolt. 

A Vt/3 övezetbe tartozó Polgármesteri Hivatal (1 hrsz.), Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános 

iskola  (2  hrsz.)  és  a  mellette  lévő  3/2  hrsz‐ú  ingatlan  Intézményi  terület  területfelhasználási 

kategóriába kerültek átsorolásra, melynek vizsgálatát lásd a 7/18. és a 9. módosítások alatt. 
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7./19	 FŐ	ÚT	58‐104.	HÁZSZÁMALATTI	TELKEK	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti belterületének északnyugati részében, az 501‐es számú főút páros (keleti) 

oldalán, a Mindszenty József utcától az Erzsébet utcáig terjedő területet érinti. 

 

Érintett  helyrajzi  számok:  3882,  3881,  3880, 

3879,  3878,  3877/1,  3877/3,  3877/4,  3876, 

3875,  3874,  3873,  3872/1,  3871,  3870,  3868, 

3867,  3866,  3865,  3864,  3863,  3861,  3860, 

3859, 3858, 3857 hrsz. 
 

 

A területen jellemzően földszintes, nyeregtetős épületek találhatóak. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  TSZT  az  érintett  területet  településközpont  terület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  

a  HÉSZ  Zártsorú  beépítésű  településközpont  terület  (Vt/4)  építési  övezetbe  sorolja.  A  területen 

építési  vonal,  valamint  építési  hely  jelöli  az  épületek  elhelyezésének  lehetőségeit.  A  terület  északi 

részén  az  utcafronton  lakórendeltetés  nem  létesíthető,  valamint  a  telkek  hátsókertjében  

a kertvárosias lakóterületek felé az ingatlanok egy részét zöldfelületként kell fenntartani. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  Vt/4  jelű  építési  övezetbe  sorolt  telkei  továbbra  is  a  Vt/4  jelű  építési  övezetben 

kerülnek meghatározásra, mely övezet paramétereinek változtatása nem javasolt. 
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7./20	 DÓZSA	 GYÖRGY	 ÚT	 MÁRTON	 U.,	 ADY	 ENDRE	 U.	 3581/1,	 3579	 HRSZ‐Ú	
TELKEK	ÁLTAL	HATÁROLT	TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti  belterületének  keleti  részében,  a Dózsa György út  – Márton utca  – Ady 

Endre utca által közbezárt telekegyüttest érinti, mely az 510‐es számú főútról a Dózsa György úton 

keresztül érhető el. 

 

 

 

Érintett helyrajzi számok: 3579, 3580, 3581/1, 3583, 3584, 3585, 3586 hrsz. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

   

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből  Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

A  TSZT  az  érintett  területet  településközpont  terület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  

a HÉSZ Zártsorú beépítésű településközpont terület (Vt/5) építési övezetbe sorolja. Az 3585 és 3586 

hrsz‐ú  telkek  Dózsa  György  út  felöli  telekrésze  nem  építhető  be.  Az  érintett  területet  további 

korlátozó elem és szabályozási vonal nem érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  Vt/5  jelű  építési  övezetbe  sorolt  telkei  továbbra  is  a  Vt/5  jelű  építési  övezetben 

kerülnek meghatározásra, mely övezet paramétereinek változtatása nem javasolt.   
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7./21	 ÁRPÁD	 UTCA	 BAKTAY	 ERVIN	 TÉR	 HŐSÖK	 TERE	 ÁLTAL	 HATÁROLT	
TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti település centrumában, az Árpád utca – Baktay Ervin köz – Hősök tere által 

határolt  telektömböt  érinti,  amely  az  510‐es  számú  főútról  az  Erzsébet  utca,  vagy  a Dózsa György 

úton keresztül közelíthető meg. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 3534/5 hrsz. 

 

A vizsgált ingatlanon egy három emeletes, nyeregtetős „kígyózó” épület áll. A többlakásos társasház 

földszintjén  kereskedelmi‐szolgáltató  rendeltetés,  míg  az  emeletein  lakó  rendeltetés  került 

kialakításra. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

 

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT az érintett területet településközpont terület területfelhasználásban és ezzel összhangban a 

HÉSZ  Szabadon álló beépítésű  településközpont  terület  (Vt/2)  építési  övezetbe  sorolja. A  területet 

szabályozási vonal, illetve egyéb korlátozó elem nem érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  Vt/2  jelű  építési  övezetbe  sorolt  telkei  továbbra  is  a  Vt/2  jelű  építési  övezetben 

kerülnek meghatározásra, mely övezet paramétereinek változtatása nem javasolt. 
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7./22	 DÓZSA	GYÖRGY	ÚT	12‐34.	HÁZSZÁM	ALATTI	TELKEK	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti település centrumában, a Dózsa György út Baktay Ervin tértől Móra Ferenc 

utcáig  tartó  páros  oldalát  érinti,  amely  az  510‐es  számú  főútról  a  Dózsa  György  úton  keresztül 

közelíthető meg. 

 

 

Érintett helyrajzi számok: 3533, 3532, 3531, 3530, 3528, 3527, 3524, 3523, 3519, 3518, 3515, 3514, 

3511, 3505, 3504 hrsz. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT az érintett területet településközpont terület területfelhasználásban és ezzel összhangban a 

HÉSZ Zártsorú beépítésű településközpont terület (Vt/3) építési övezetbe sorolja. A 3530‐3533 hrsz.‐

ú telkeken a szabályozási terv építési helyet jelöl, a területet régészeti lelőhely érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  Vt/3  jelű  építési  övezetbe  sorolt  telkei  továbbra  is  a  Vt/3  jelű  építési  övezetben 

kerülnek meghatározásra, mely övezet paramétereinek változtatása nem javasolt. 
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7./23	 DÓZSA	GYÖRGY	ÚT	57‐77.	HÁZSZÁM	ALATTI	TELKEK	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  módosítás  Dunaharaszti  település  centrumában,  a  Dózsa  György  út  475  hrsz.‐ú  ingatlanától  a 

Móricz Zsigmond utcáig tartó páratlan oldalát érinti, amely az 510‐es számú főútról a Dózsa György 

úton keresztül közelíthető meg. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 475, 476, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 543, 544, 545 hrsz. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  TSZT  az  érintett  területet  településközpont  terület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  

a  HÉSZ  zártsorú  beépítésű  településközpont  terület  (Vt/3)  építési  övezetbe  sorolja.  A  területet 

szabályozási vonal, illetve egyéb korlátozó elem nem érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  Vt/3  jelű  építési  övezetbe  sorolt  telkei  továbbra  is  a  Vt/3  jelű  építési  övezetben 

kerülnek meghatározásra, mely övezet paramétereinek változtatása nem javasolt. 
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7./25	 BARADLAY	J.	U	‐	SOMOGYVÁRY	GY.	‐	ÁROK	U.	ÁLTAL	HATÁROLT	TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  módosítás  Dunaharaszti  település  belterületének  délkeleti  részében,  a  Baradlay  János  utca  – 

Somogyváry Gyula utca – Árok utca által határolt telektömböt érinti, amely az 510‐es számú főútról a 

Temető utcán – Bezerédi utcán – Árok utcán keresztül közelíthető meg. 

   

Érintett helyrajzi számok: 7831, 0137/37, 0137/38 hrsz. és a 0137/39 egy része. 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  TSZT  az  érintett  területet  településközpont  terület  területfelhasználásban  és  ezzel  összhangban  

a HÉSZ szabadon álló beépítésű településközpont terület (Vt/2) építési övezetbe sorolja. A területet 

szabályozási vonalak érintik. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  Vt/2  jelű  építési  övezetbe  sorolt  telkei  továbbra  is  a  Vt/2  jelű  építési  övezetben 

kerülnek meghatározásra, mely övezet paramétereinek változtatása nem javasolt.   



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA

 

 

100 

Településközpont	terület	területfelhasználásba	történő	besorolás	

Érintett	módosítások:	7/1,	7/9,	7/10,	7/12,	7/26,	7/27	

 

Vi jelű intézményi területek 

 

/1 

/9 

/10 

/12 

/27 

/26 
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7./1	 IBOLYA	 U.	 –	 FELSŐ‐DUNA	 U.	 –	 PIPACS	 U.	 ‐	 SOROKSÁRI	 ÚT	 ÁLTAL	
KÖZREZÁRT	TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti közigazgatási  területének északi határában, az  Ibolya utca – Soroksári út 

(510‐es számú főút) – Pipacs utca – Felső‐Duna utca által határolt telektömböt érinti. 

   

Érintett  helyrajzi  számok:  4896‐4898,  4900,  4902/1‐3,  4903,  4906,  4908,  4910/1‐2,  4911‐4913, 

4915/1‐2 hrsz. 

 

   

   

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  510‐  es  út menti  telkei  beépítettek,  az  épületek 

rendeltetése  lakó  funkcióval  vegyes  kereskedelem  –  szolgáltatás,  és  egyéb  gazdasági  tevékenység. 
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Ezen  telektömb‐rész  jellemző  funkciója  eltér  a  tömb  Felső  –  Duna  utcához  kapcsolódó  telkek 

rendeltetésétől, mivel  az  itt megtelepült  épületek  elsődlegesen  lakóépületek,  amelyben  kiegészítő 

funkcióként  vagy  önálló  rendeltetésként  jelennek  meg  az  iroda,  a  szolgáltató  és  kereskedelmi 

rendeltetések.  A  vizsgált  tömbben  intézményi  rendeltetés  nem  található,  a  helyszíni  vizsgálat 

egyértelműen igazolja az intézményi funkció nélküli vegyes rendeltetési kört. 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban a Helyi Építési Szabályzat Intézményi terület (Vi/2) építési övezetet jelöl. 

Szénhidrogén‐szállítóvezeték  védőövezete  érinti  a  terület  délnyugati  részét,  valamint  a  vizsgált 

terület tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területbe tartozik. 

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 

meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás 

mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vi  területfelhasználása  és  

a  kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  a  területen  kialakult  jellemző  rendeltetési  körrel.  

Az önkormányzat sem tervez a területen intézményi fejlesztéseket. 

A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 

meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt.  

A kialakult rendeltetési körnek a településközponti vegyes területfelhasználás és építési övezet felel 

meg, így javasolt a teljes terület Vt területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 
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A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása

 

A  HÉSZ  a  területet  jelenleg  a  Vi/2  jelű  építési  övezetben  határozza meg, mely  területre  új  építési 

övezet bevezetése javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/2  600  O  40  50  0,6  30  3,5  6,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

terület 
jellemző 
értékei 

Vi/2 
500‐
700 

O  20‐30  ‐  0,36  30‐60  ‐  3‐6,5 

tervezett új építési övezet javasolt paraméterei 

új építési 
övezet 

Vt/8  600  O  40  50  1,4  30  3,5  6,5 

 

A kialakult állapot szerinti rendeltetési kör és beépítési adottságok új Vt építési övezet létrehozását 

indokolják, az alábbiak szerint: 

 a	 területen	 kialakult	 rendeltetések	 fennmaradása	 nem	 biztosítható	 a	 Vi	 építési	
övezetben	így	a	Vt	építési	övezet	meghatározása	szükséges;	

 a	 területen	 a	 Vi/2	 építési	 övezettel	 szerzett	 építési	 jogok	 összhangban	 vannak		
a	 kialakult	állapot	 szerinti	beépítési	adottságokkal,	 így	a	Vi/2	 építési	övezetre	a	
HÉSZ‐ben	 meghatározott	 paraméterek	 megtartását	 javasoljuk	 az	 új	 Vt	 építési	
övezet	meghatározása	során;	

 tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 HÉSZ	 a	 Vt	 jelű	 építési	 övezeteket	 beépítési	mód	 szerint	
differenciálja,	új	 előírás	 szükséges	az	oldalhatáros	beépítési	mód	 szerinti	új	Vt/8	
jelű	építési	övezethez:	

o az	övezetben	a	kialakult	lakásszám	nem	növelhető.	
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7./9	 NÉMEDI	ÚTI	„PIRAMIS	ÜZLETHÁZ”	ÉS	KÖRNYEZETE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítással érintett  terület Dunaharaszti közigazgatási  területének keleti  részén, a Némedi út – 

Jedlik  Ányos  út  –  Andrássy  Gyula  utca  –  Golgota  utca  által  határolt  telektömbben,  az  51‐es  főút 

mentén elhelyezkedő ipari és logisztikai park közvetlen közelében található. 

 
 

Érintett helyrajzi számok. 7750/1, 7700 hrsz. 

 

     

     

A  vizsgált  terület  lakóterület  mellett  helyezkedik  el.  Telkei  beépítettek,  az  épületek  rendeltetése 

kereskedelem  (Piramis  üzletház),  valamint  szolgáltatás  (közúti  közlekedéssel  kapcsolatos  oktatás),  
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a  területen  lakóépület  nem  található.  A  vizsgált  tömbben  intézményi  rendeltetés  nem  található,  

a  helyszíni  vizsgálat  egyértelműen  igazolja  az  intézményi  funkció  nélküli  alapvetően  kereskedelmi, 

szolgáltató,  gazdasági  rendeltetési  kört.  A  területen  a  KDV  Vízügyi  Ig.  adatszolgáltatása  alapján 

vízbázis hidrogeológiai védőidoma található. 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban a Helyi Építési Szabályzat Intézményi terület (Vi/1) építési övezetet jelöl.  

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 

meghatározott  területfelhasználás  illetve  a  HÉSZ  –  ben  meghatározott  építési  övezet  között 

ellentmondás  mutatkozik,  a  megállapított  területfelhasználás  és  a  kialakult  rendeltetési  kör 

tekintetében. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vi  területfelhasználása  és  

a  kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  a  területen  kialakult  jellemző  rendeltetési  körrel.  

Az önkormányzat sem tervez a területen intézményi fejlesztéseket. 

A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 

meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt. 

A kialakult rendeltetési körnek a településközponti vegyes területfelhasználás és építési övezet felel 

meg, így javasolt a teljes terület Vt területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 
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A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása

 

A HÉSZ a területet jelenleg a Vi/1 jelű építési övezetben határozza meg, mely területre a Vt/1 építési 

övezet meghatározása javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

7700 
Vi/1 

14061  SZ  13  ‐  0,26  45  3  6 

7750/1  4353  SZ  6  ‐  0,6  56  ‐  3 

javasolt építési övezet paraméterei (elnevezésében meglévő, tartalmában új)  

építési 
övezet 

Vt/1  2000  SZ  40  50  1,7  30  5  8 

 

A kialakult állapot szerinti rendeltetési kör és beépítési adottságok új Vt építési övezet létrehozását 

indokolják, az alábbiak szerint: 

 a	 területen	 kialakult	 rendeltetések	 fennmaradása	 nem	 biztosítható	 a	 Vi	 építési	
övezetben	így	a	Vt	építési	övezet	meghatározása	szükséges;	

 a	 területen	 a	 Vi/1	 építési	 övezettel	 szerzett	 építési	 jogok	 összhangban	 vannak		
a	 kialakult	állapot	 szerinti	beépítési	adottságokkal,	 így	a	Vi/1	 építési	övezetre	a	
HÉSZ‐ben	 meghatározott	 paraméterek	 megtartását	 javasoljuk	 az	 új	 Vt	 építési	
övezet	meghatározása	során;	

 az	intézményi	és	vegyes	területek	felülvizsgálata	következtében	a	meglévő	Vt/1‐es	
övezetből	kikerültek	 területek,	 így	az	övezeti	rend	megtartása	érdekében	 javasolt		
az	övezet	paramétereit	a	Vi/1	intézményi	övezetparaméterei	alapján	módosítani	

 a	 területen	 új	 lakás	 nem	 létesíthető,	 szálláshely	 létesítésének	 lehetősége	
biztosítandó	
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7./10	 MÓRA	FERENC	UTCÁRÓL	NYÍLÓ	INTÉZMÉNYI	TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás a Dózsa György út – Baross utca – Damjanich utca – Móra Ferenc utca által közrezárt 

telektömb  déli  részét  érinti, mely  közúton  az  510‐es  számú  főútról  a Dózsa György  úton  keresztül 

közelíthető meg. 

   

Érintett helyrajzi számok: 3501, 3475 hrsz. 

   

   

A  vizsgált  terület  telkei 
beépítettek,  az  épületek 
rendeltetése  iroda, 
kereskedelem,  szolgáltatás,  és 
egyéb  gazdasági  tevékenység. 
A  vizsgált  tömbben  lakó  és 
intézményi  rendeltetés  nem 
található,  a  helyszíni  vizsgálat 
egyértelműen  igazolja 
az  intézményi  funkció  nélküli 
alapvetően  kereskedelmi, 
szolgáltató,  gazdasági 
rendeltetési kört. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban  a  Helyi  Építési  Szabályzat  Intézményi  terület  (Vi/1)  építési  övezetet  jelöl.  A  tervezési 

terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben  meghatározott 

területfelhasználás illetve a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás mutatkozik, 

a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vi  területfelhasználása  és  a 
kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  a  területen  kialakult  jellemző  rendeltetési  körrel.  Az 
önkormányzat sem tervez a területen intézményi fejlesztéseket. 

A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 
meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt. 

A kialakult rendeltetési körnek a településközponti vegyes területfelhasználás és építési övezet felel 
meg, így javasolt a teljes terület Vt területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása
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A HÉSZ a területet jelenleg a Vi/1 jelű építési övezetben határozza meg, mely területre a Vt/1 építési 
övezet meghatározása javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  40  50  1  30  5  8 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

3501 
Vi/1 

1734  Z  34  ‐  0,7  7  3  6 

3475  2410  SZ  16  ‐  0,2  28  ‐  3 
építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vt/1  2000  SZ  40  50  1,7  30  5  8 

 

A kialakult állapot szerinti rendeltetési kör és beépítési adottságok új Vt építési övezet létrehozását 
indokolják, az alábbiak szerint: 

 a	 területen	 kialakult	 rendeltetések	 fennmaradása	 nem	 biztosítható	 a	 Vi	 építési	
övezetben	így	a	Vt	építési	övezet	meghatározása	szükséges;	

 a	területen	a	Vi/1	építési	övezettel	szerzett	építési	jogok	nincsenek	összhangban	a	
kialakult	 állapot	 szerinti	 beépítési	 adottságokkal,	 így	 új	 Vt	 építési	 övezet	
meghatározása	javasolt,	ezáltal	Vt/1	építési	övezetbe	kerül	a	terület;	

 a	 területen	 új	 lakás	 nem	 létesíthető	 szálláshely	 létesítésének	 lehetősége	
biztosítandó	
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7./12	 DÓZSA	GYÖRGY	ÚT	45‐51.	ÉS	KLAPKA	GYÖRGY	UTCA	2/A	HÁZSZÁM	ALATTI	
TELKEK	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás  területe  a  Dózsa  György  út  –  Bem  József  utca  –  Bolyai  Farkas  utca  –  Lónyai  utca  – 

Mátyás király utca által közrezárt telektömbben található, a Dózsa György út és Klapka György utca 

kereszteződése mentén. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 463, 464, 465/1, 465/2, 466, 467, 470, 471 hrsz. 

 

   

 

A tervezési terület lehatárolásával érintett telkek beépítettek, 
az  épületek  rendeltetése  lakó  funkcióval  vegyesen  iroda, 
kereskedelem‐szolgáltatás.  A  vizsgált  tömbben  intézményi 
rendeltetés nem található. A helyszíni vizsgálat egyértelműen 
igazolja az intézményi funkció nélküli vegyes rendeltetési kört. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban a Helyi Építési Szabályzat Intézményi terület (Vi/3) építési övezetet jelöl.  

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 
meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás 
mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vi  területfelhasználása  és  
a  kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  a  területen  kialakult  jellemző  rendeltetési  körrel.  
Az önkormányzat sem tervez a területen intézményi fejlesztéseket. 

A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 
meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt. 

A kialakult rendeltetési körnek a településközponti vegyes területfelhasználás és építési övezet felel 
meg, így javasolt a teljes terület Vt területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása
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A  HÉSZ  a  területet  jelenleg  a  Vi/3  jelű  építési  övezetben  határozza meg, mely  területre  új  építési 
övezet bevezetése javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/3  600  Z  40  40  0,6  30  3,5  6,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

463 

Vi/3 

796  Z  32  ‐  0,64  15    6,5 

464  1092  Z  39  ‐  0,64  15    6,5 

465/1  398  O  29  ‐  0,6  62    6,5 

465/2  414  ‐  0  ‐  0,64  18    6,5 

466  695  O  30  ‐  0,75  23    6,5 

467  512  O  24  ‐  0,6  72  ‐  6,5 

470  1082  O  18  ‐  ‐  82  ‐  ‐ 
tervezett új építési övezet javasolt és paraméterei 

új építési 
övezet 

Vt/7  600  Z  40  40  1,4  30  3,5  6,5 

A kialakult állapot szerinti rendeltetési kör és beépítési adottságok új Vt építési övezet létrehozását 
indokolják, az alábbiak szerint: 

 a	 területen	 kialakult	 rendeltetések	 fennmaradása	 nem	 biztosítható	 a	 Vi	 építési	
övezetben,	így	új	Vt/7	építési	övezet	meghatározása	szükséges;	

 a	 területen	 a	Vi/3	 építési	 övezettel	 szerzett	 építési	 jogok	 összhangban	 vannak	 a	
kialakult	 állapot	 szerinti	 beépítési	 adottságokkal,	 így	 a	 Vt/7	 építési	 övezetre	 a	
HÉSZ‐ben	 meghatározott	 paraméterek	 megtartását	 javasoljuk	 az	 új	 Vt	 építési	
övezet	meghatározása	során;	

 a	szintterületi	mutató	a	beépítési	paramétereknek	megfelelően	került	kialakításra	
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7./26	MAGYAR	UTCA	–	FŐ	ÚT	–	KIRÁLY	UTCA	ÁLTAL	KÖZREZÁRT	TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	
A módosítás  területe  a Magyar  utca  –  Fő  út  –  Király  utca  által  közrezárt  telektömbben  található.  
A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  telkei  közül  egy  beépített,  az  épület  rendeltetése 
kereskedelem‐ szolgáltatás. A vizsgált tömbben intézményi és lakó rendeltetés nem található. 

   

Érintett helyrajzi számok: 1256, 1257, 1258 hrsz‐ok. 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban a Helyi Építési Szabályzat Intézményi terület (Vi/3) építési övezetet jelöl.  

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 
meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás 
mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 
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Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vi  területfelhasználása  és  a 
kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  a  területen  kialakult  jellemző  rendeltetési  körrel.  Az 
önkormányzat sem tervez a területen intézményi fejlesztéseket. 

A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 
meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt. 

A kialakult rendeltetési körnek a településközponti vegyes területfelhasználás és építési övezet felel 
meg, így javasolt a teljes terület Vt területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása

A HÉSZ a területet jelenleg a Vi/3 jelű építési övezetben határozza meg, mely területre a Vt/6 építési 
övezet meghatározása javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/3  600  Z  40  40  0,6  30  3,5  6,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

1256 

Vi/3 

274  ‐  0  ‐  ‐  100  ‐  ‐ 

1257  256  SZ  25  ‐  0,25  70  3  3 

1258  253  ‐  0  ‐  ‐  90  ‐  ‐ 

tervezett új építési övezet és javasolt paraméterei 

új építési 
övezet 

Vt/6  600  Z  40  40  1,4  30  3,5  6,5 

A kialakult állapot szerinti rendeltetési kör és beépítési adottságok új Vt építési övezet létrehozását 
indokolják, az alábbiak szerint: 

 a	 területen	 kialakult	 rendeltetések	 fennmaradása	 nem	 biztosítható	 a	 Vi	 építési	
övezetben	így	új	Vt/6	építési	övezet	meghatározása	szükséges;	

 a	 területen	 a	Vi/3	 építési	 övezettel	 szerzett	 építési	 jogok	 összhangban	 vannak	 a	
kialakult	 állapot	 szerinti	 beépítési	 adottságokkal,	 így	 a	 Vt/6	 építési	 övezetre	 a	
HÉSZ‐ben	 meghatározott	 paraméterek	 megtartását	 javasoljuk	 az	 új	 Vt	 építési	
övezet	meghatározása	során;	

 a	szintterületi	mutató	a	beépítési	paramétereknek	megfelelően	került	kialakításra	
 a	területen	új	lakás	nem	létesíthető	 	
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7./27	 HŐSÖK	TERE	‐	DÓZSA	GYÖRGY	ÚT	–	BAKTAY	ERVIN	TÉR	ÁLTAL	
KÖZREZÁRT	TERÜLET	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás területe a Hősök tere ‐ Dózsa György út – Baktay Ervin tér által közrezárt telektömbben 

található. 

 
 

Érintett helyrajzi számok: 3534/7 hrsz. 

 

A tervezési terület lehatárolásával érintett telek beépített, az épület rendeltetési köre kereskedelem‐
szolgáltatás. A vizsgált tömbben intézményi és lakó rendeltetés nem található. 

 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerekezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban  a  Helyi  Építési  Szabályzat  Intézményi  terület  (Vi/3)  építési  övezetet  jelöl.  A  tervezési 
terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben  meghatározott 
területfelhasználás  és  a  HÉSZ‐ben  meghatározott  építési  övezet  között  ellentmondás  mutatkozik,  
a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 
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Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vi  területfelhasználása  és  
a  kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  a  területen  kialakult  jellemző  rendeltetési  körrel.  
Az önkormányzat  sem tervez a  területen  intézményi  fejlesztéseket. A  kialakult állapotra  tekintettel  
a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐  meghatározott  területfelhasználás  és 
építési  övezet  módosítása  indokolt.  A  kialakult  rendeltetési  körnek  a  településközponti  vegyes 
területfelhasználás és építési övezet felel meg, így javasolt a teljes terület Vt területfelhasználásban 
és építési övezetben való meghatározása. 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása

 

A HÉSZ a területet jelenleg a Vi/3 jelű építési övezetben határozza meg, mely területre a Vt/6 építési 
övezet meghatározása javasolt: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/3  600  Z  40  40  0,6  30  3,5  6,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

3534/7  Vi/3  860  SZ  37  ‐  0,5  37  3  3,5 

tervezett új építési övezet javasolt paraméterei 

új építési 
övezet 

Vt/6  600  Z  40  40  1,4  30  3,5  6,5 

 

A kialakult állapot szerinti rendeltetési kör és beépítési adottságok új Vt építési övezet létrehozását 
indokolják, az alábbiak szerint: 

 a	 területen	 kialakult	 rendeltetések	 fennmaradása	 nem	 biztosítható	 a	 Vi	 építési	
övezetben	így	új	Vt/6	építési	övezet	meghatározása	szükséges;	

 a	 területen	 a	Vi/3	 építési	 övezettel	 szerzett	 építési	 jogok	 összhangban	 vannak	 a	
kialakult	 állapot	 szerinti	 beépítési	 adottságokkal,	 így	 a	 Vt/6	 építési	 övezetre	 a	
HÉSZ‐ben	 meghatározott	 paraméterek	 megtartását	 javasoljuk	 az	 új	 Vt	 építési	
övezet	meghatározása	során;	

 a	szintterületi	mutató	a	beépítési	paramétereknek	megfelelően	került	kialakításra	
 a	területen	új	lakás	nem	létesíthető	
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Településközpont	területek	összefoglaló	táblázata:	

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA
JELENLEGI 
ÖVEZET 

JAVASOLT ÖVEZET 

7/1  Vi/2  Vt/8 

7/9, 7/10  Vi/1  Vt/1 

7/12  Vi/3  Vt/7 

7/17  Vt/1  Vt/1 

7/18, 7/22, 7/23  Vt/3  Vt/3 

7/19  Vt/4  Vt/4 

7/20  Vt/5  Vt/5 

7/21, 7/25  Vt/2  Vt/2 

7/26, 7/27  Vi/3  Vt/6 

12  Vi/4  Vt/9 

 

Az településközpont övezetek paramétereinek változásai: 

építési 
övezet 

telek‐méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség (%) 

terepszint 
alatti beépítés 

(%) 

szintterületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelületi 
mérték (%) 

min. épület 
magasság (m) 

Hatályos övezet 

Vt/1  1000  SZ  40  50  1,7  30  12,5 

Javasolt övezet 

Vt/1*  2000  SZ  40  50  1,7  30  8 

 

Hatályos övezet 

Vt/2  2000  SZ  40  50  2  30  11 

Vt/3  600  Z  50 
(saroktelek: 60)

60  1,6  20  8 

Vt/4  800  Z  45  60  1,4  25  8 

Vt/5  800  Z  50  60  1,6  25  8 

 

Javasolt új övezetek 

Vt/6*  600  Z  40  40  1,4  30  6,5 

Vt/7  600  Z  40  40  1,4  30  6,5 

Vt/8  600  O  40  50  1,4  30  6,5 

Vt/9  2000  SZ  30  40  1,4  30  9,5 

* Vt/1 és Vt/6 övezetekben új lakás nem létesíthető. 
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8. HUNYADI	 JÁNOS	 NÉMET	 NEMZETISÉGI	 ÁLTALÁNOS	 ISKOLA	
KIHELYEZETT	TAGINTÉZMÉNYE	TERÜLETÉNEK	ÖVEZETI	ÁTSOROLÁSA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti település belterületének déli részében, az 510‐es számú főút – Király utca 

–  Király  köz  –  Duna‐Tisza‐csatorna  által  határolt  telektömbben  található  telkeket  érinti,  amelyek  

az 510‐es számú főútról az Égerfa utca irányából közelíthetők meg. 

   

Érintett helyrajzi számok: 1268/2 hrsz. 

A módosítással  érintett  területen  a Hunyadi  János Német Nemzetiségi  Általános  Iskola  kihelyezett 

tagintézménye  működik.  A  telken  egy  egyemeletes  főépület  és  egy  egyszintes  tároló  funkciójú 

melléképület helyezkedik el. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Gksz  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban a Helyi Építési Szabályzat Intézményi terület (Gksz/2) építési övezetet jelöl.  

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 

meghatározott  területfelhasználás  illetve  a  HÉSZ‐ben  meghatározott  építési  övezet  között 

ellentmondás  mutatkozik,  a  megállapított  területfelhasználás  és  a  kialakult  rendeltetési  kör 

tekintetében. 

A  tervezési  terület  a  Duna‐Tisza‐csatorna  (AEP440)  felszíni  víztest  által  érintett,  ezen  felül  érinti  

a  szomszédságában  húzódó  közcélú  nyílt  csatorna  medre  és  parti  sávjának  50  méteres 

védőtávolsága. Az ingatlan szomszédos az országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezetének 

területével. A telket egyéb korlátozó elem, illetve szabályozási vonal nem érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola kihelyezett tagintézménye korábbi funkciójából 

adódóan kereskedelmi‐szolgáltató gazdasági területfelhasználásban került meghatározásra. Az azóta 

történt  változások,  illetve  a  későbbi  esetleges  fejlesztésési  lehetőségek  biztosítása  érdekében 

indokolt a módosítással érintett ingatlant a jelenlegi használatának megfelelően (oktatási intézmény) 

vegyes területfelhasználásba átsorolni. 
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A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Gksz  területfelhasználása  és  

a kapcsolódó építési övezet nincs összhangban a területen kialakult jellemző rendeltetési körrel. 

A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 

meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt. 

A  kialakult  rendeltetési  körnek  az  intézmény  területfelhasználás  és  építési  övezet  felel  meg,  így 

javasolt a teljes terület Vi területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

A  HÉSZ  vegyes  területfelhasználásainak  övezetei  felülvizsgálatra  kerülnek,  melynek  részletes 

leírását lásd a 7. számmal jelzett módosítás alatt. 

 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása  A Szabályozási terv javasolt módosítása 

 

A  HÉSZ  a  területet  jelenleg  a  Gksz/2  jelű  építési  övezetben  határozza  meg,  mely  a  fejlesztés 

megvalósíthatóság érdekében az alábbi Vi/1 jelű építési övezetbe kerül átsorolásra: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Gksz/2  1000  SZ  40  40  0,8  20  4  7,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

1268/2  Gksz/2  6809  O, SZ  16  0  0,3  51  3,5  7,5 

javasolt építési övezet és paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő építési övezet) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 

A  jelenlegi  rendeltetési  kör  és  a  jövőbeli  esetleges  fejlesztési  szándékok  a  terület  Vi/1  építési 

övezetbe történő átsorolását indokolják, az alábbiak szerint: 

 a	területen	a	jelenlegi	rendeltetés	nem	biztosítható	a	Gksz	építési	övezetben,	így	Vi	
építési	övezet	meghatározása	szükséges;	
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 a	 területen	 a	 Vi/1	 jelű	 építési	 övezet	 paramétereinek	 meghatározása	 során	
javasoljuk	 a	 magasabb	 beépítési	 mérték	 meghatározását	 a	 fejlesztés	
megvalósíthatósága	érdekében;	

 tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 HÉSZ	 új	 Vi	 jelű	 építési	 övezetet	 határoz	meg	 az	 alábbi	
feltételekkel:	
 a	területen	szolgálati	lakás	elhelyezhető	legyen	
 kialakult	állapotra	vonatkozóan	az	OTÉK	előírásait	kell	 figyelembe	venni,	

mellyel	a	 terület	 jelenlegi	épületei	 felújíthatóak,	átépíthetőek,	bővíthetőek	
(új	HÉSZ	előírást	nem	igényel)	

 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési,	valamint	természet‐	és	környezetvédelmi	javaslat	

A módosítás nem jár a természeti‐, táji környezet módosításával. 

Közlekedési	javaslat	

A  fejlesztési  terület  közterületről  történő  megközelítése  megoldott,  közlekedésfejlesztési  javaslat 

nem szükséges. 

Közművesítési	és	hírközlési	javaslat	
A módosítás célja a hatályos településrendezési eszközökben kereskedelmi gazdasági területen levő 
iskola  telkét  a  tényleges  használat  szerinti  intézményi  területbe  történő  átsorolásának megoldása.  
Az  iskola  és  a  kereskedelmi  gazdasági  hasznosítású  terület  teljes  közműellátással  rendelkezik.  
Az átsorolás közműves feltétele a teljes közműellátás így biztosított. 

A  terület  a  Duna‐Tisza‐csatorna  északi  oldalán  helyezkedik  el.  A  közműves  szempontból  szükséges 
karbantartó sáv biztosított. 

Az  átsorolás  során  a  beépítési  %  nem  változik,  csak  az  épület  homlokzatmagassága  növelhető.  Ez  

a  módosítás  a  közművesítésben  lényegi  változtatást  várhatóan  nem  igényel.  Ha  az  épült  bővítési 

igénye  felmerül  és  többlet  közműigény  is  jelentkezik,  ott  a  többlet  közmű  ellátás  feltétele  

a  szolgáltatóval  szerződésmódosítás  kötés,  amelyben  a  többlet  igény  kielégítési  lehetőségéről  és 

annak műszaki gazdasági feltételeiről a szolgáltató nyilatkozik. 

Meg  kell  jegyezni,  hogy  a módosítással  a  telekre  előírt minimális  zöldfelület  aránya  növekszik,  így  

a csapadékvíz elvezetendő mennyisége csökken, e vonatkozásban a feladat nem növekszik. 
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9. HUNYADI	 JÁNOS	 NÉMET	 NEMZETISÉGI	 ÁLTALÁNOS	 ISKOLA	
FEJLESZTÉSE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás Dunaharaszti település belterületének nyugati részében, az Iparos utca – Földváry utca – 

Templom utca – 510‐es számú főút által határolt  telektömb két  ingatlanját érinti, melyek az  Iparos 

utcából, valamint a Földváry utcából közelíthetők meg. 

   

Érintett helyrajzi számok: 2, 3/2 hrsz. 

 

A módosítással  érintett  területen  intézmény,  a  Hunyadi  János Német Nemzetiségi  Általános  Iskola 

működik.  Az  iskola  egyszintes  épülete  több  épületelemből  áll,  melyek  láncot  alkotva  egymásba 

kapcsolódnak. A területen, külön elkerítve, található egy transzformátorház. Az iskolához tartozik egy 

burkolt sportpálya is. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

A  Településszerkezeti  Terv  a  2  hrsz‐ú  területet  (Vt)  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban a Helyi Építési Szabályzat településközpont (Vt/3) építési övezetet jelöl. 

A  3/2  hrsz‐ú  telket  a  Településszerkezeti  Terv  Lke  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban  a  Helyi  Építési  Szabályzat  kertvárosias  lakóterület  (Lke/2)  építési  övezetet  jelöl.  

A  tervezési  területet  a Polgármesteri Hivatal műemléki  környezet érinti,  további  korlátozó elem és 

szabályozási vonal nem érinti. 

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 

meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás 

mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 

Fejlesztési	szándék	

Az  Önkormányzat  az  építési  szabályok  megváltoztatásával  az  iskola  tornapályájának  és  a  volt 

könyvtárának  helyére  egy  tornaterem  építésének  lehetőségét  kívánja  megteremteni,  melyben 

öltözők,  szociális  blokkok  és  szintenként  3‐4  újabb  tanterem  kerülne  kialakításra.  A  tervezett 

fejlesztés  megvalósíthatósága  érdekében  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  3/2  hrsz‐ú  telek 

beépítési mértékének  növelése  érdekében  a  telket  szintén  vegyes  területfelhasználásba  szükséges 

átsorolni. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A vizsgált  terület  településrendezési eszközökben meghatározott Vt és Lke  területfelhasználások és  

a  kapcsolódó  építési  övezetek  nincsenek  összhangban  a  területen  kialakult,  valamint  a  fejlesztési 

szándékban meghatározott jellemző rendeltetési körrel. 

A  kialakult  állapotra,  valamint  a  fejlesztési  szándékra  való  tekintettel  a  területekre  ‐  a  hatályos 

településrendezési  eszközökben  ‐  meghatározott  területfelhasználás  és  építési  övezet  módosítása 

indokolt. 

A  kialakult  rendeltetési  körnek  az  intézmény  területfelhasználás  és  építési  övezet  felel  meg,  így 

javasolt  a  teljes  terület  Vi  területfelhasználásban  és  építési  övezetben  való  meghatározása.  A 

Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola melletti 3/2 hrsz‐ú telket az iskola telkével azonos 

övezetbe szükséges átsorolni a fejlesztés megvalósítása érdekében.  

A  HÉSZ  vegyes  területfelhasználásainak  övezetei  felülvizsgálatra  kerülnek,  melynek  részletes 

leírását lásd a 7. számmal jelzett módosítás alatt. 
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Részlet a tervezett Szerkezeti tervből Részlet a tervezett Szabályozási tervből

 

A HÉSZ a  területet  jelenleg a Vt/3 és Lke/2  jelű építési övezetben határozza meg, mely a  fejlesztés 

megvalósíthatóság érdekében az alábbi Vi/1 jelű építési övezetbe kerül átsorolásra: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vt/3  600  Z  504  60  1,6  20  5,0  8,0 

Lke/2  600  O  30  40  0,6  50  3,5  5,52 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

2  Vt/3  6862  O  45  0  0,45  35  3,5  3,5 

3/2  Lke/2  2550  O  8  0  0,1  34  3  3,5 
javasolt építési övezet és paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/1  2000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  10,5 

2oromfal kialakítása esetén 0,5 méterrel nagyobb érték vehető figyelembe 
4 saroktelek esetén 60% 
 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési,	valamint	természet‐	és	környezetvédelmi	javaslat	

A módosítás nem jár a természeti‐, táji környezet módosításával. 

Közlekedési	javaslat	

A  fejlesztési  terület  közterületről  történő  megközelítése  megoldott,  közlekedésfejlesztési  javaslat 

nem szükséges. 

Közművesítési	és	hírközlési	javaslat	

A  Hunyadi  János  Nemzetiségi  Általános  iskola  tornapályája  és  könyvtára  helyére  tornaterem  és 

kiszolgáló létesítményei, valamint új tantermek elhelyezését tervezik távlatban. A tervezett beépítés 

megvalósításához,  a  beépítési  lehetőség  növeléséhez  a  telek  vegyes  területhasznosítású  övezeti 

átsorolása  szükséges.  A  telek  jelenleg  teljes  közműellátású  területen  fekszik,  így  annak  biztosítása 

megoldható. Az átépítés kapcsán a közműigények jelentősebb növekedése várható. A többlet közmű 

ellátás  feltétele  a  szolgáltatóval  szerződésmódosítás  kötés,  amelyben  a  többlet  igény  kielégítési 

lehetőségéről és annak műszaki gazdasági feltételeiről a szolgáltató nyilatkozik. 
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10. EGÉSZSÉGÜGYI	 SZOLGÁLTATÁSOK	 INTÉZMÉNYEINEK	 ÖVEZETI	
ÁTSOROLÁSA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	
A  kertvárosi  lakóterületen  található  felnőtt  orvosi  rendelők  telkeit  a  jelentkező  épületfejlesztési 
igények megvalósíthatósága érdekében vegyes területfelhasználásba szükséges átsorolni. 

 

Érintett helyrajzi számok: 3975 hrsz. 

 

 

A  módosítás  a  Dunaharaszti  település 

centrumában  található  Damjanich  utcáról 

megközelíthető telkét érinti. A vizsgált területen 

egészségügyi  intézménynek  helyet  (orvosi 

rendelő)  biztosító  épület  található. 

A  magastetős  rendelő  épülete  földszintes 

kialakítású. 

 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	
A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  (Lke)  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 
összhangban a Helyi Építési Szabályzat kertvárosias lakóterület (Lke/3) építési övezetet jelöl. 

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 
meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás 
mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 
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Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  tervezési  területet  egyéb  természet‐  és  környezetvédelmi,  és  más  korlátozó  elem,  illetve 

szabályozási vonal nem érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Lke  területfelhasználása  és  

a kapcsolódó építési övezet nincs összhangban a területen kialakult jellemző rendeltetési körrel. 

A  kialakult  állapotra  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 

meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt. 

A  kialakult  rendeltetési  körnek  az  intézmény  területfelhasználás  és  építési  övezet  felel  meg,  így 

javasolt a teljes terület Vi területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

 

A  HÉSZ  vegyes  területfelhasználásainak  övezetei  felülvizsgálatra  kerülnek,  melynek  részletes 

leírását lásd a 7. számmal jelzett módosítás alatt. 

 

A szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása
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A HÉSZ a területet jelenleg a Lke/3 jelű építési övezetben határozza meg.  

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépítési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Lke/3  800  SZ  30  40  0,6  50  3,5  5,52 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

3975  Lke/3  1797  SZ  29 
(nincs 
adat)

0,29  73  4,5  4,5 

javasolt építési övezet és paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/2  1000  SZ  50  50  ‐  25  ‐  6,5 

 

A kialakult állapot szerinti rendeltetési kör és beépítési adottságok a terület Vi övezetbe sorolását 

indokolják. Az intézményi övezetek felülvizsgálata során a meglévő Vi övezetek közül a Vi/2 építési 

övezetben nem maradtak területek, így ez az övezet alkalmas az egészségügyi intézmények hosszú 

távú fejlesztési lehetőségeit biztosító paraméterek meghatározására. 

 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési,	valamint	természet‐	és	környezetvédelmi	javaslat	

A meglévő beépítések környezete rendezett, új beépítés a közeljövőben nem várható. A módosítással 

érintett területet táj‐ és természetvédelmi területek, objektumok nem érintik. 

Közlekedési	javaslat	

A módosítással érintett terület közterületről történő megközelítése megoldott, közlekedésfejlesztési 

javaslat nem szükséges. 

Közművesítési	javaslat	

A  jelenleg  kertvárosi  lakóterületen  működő  egészségügyi  intézmény  telkét  a  hasznosításnak 

megfelelően  vegyes  területfelhasználású  övezetbe  szükséges  átsorolni.  A  terület  jelenleg  is  teljes 

közműellátással  rendelkezik,  így a közművesítés mértékében változtatást a módosítás nem  igényel. 

Amennyiben  a  jövőben  tervezett  a  terület  fejlesztése,  akkor  a  többlet  beépítés  a  közműigények 

növekedését  jelenti.  A  többlet  közmű  ellátás  feltétele  a  szolgáltatóval  szerződésmódosítás  kötés, 

amelyben  a  többlet  igény  kielégítési  lehetőségéről  és  annak  műszaki  gazdasági  feltételeiről  

a szolgáltató nyilatkozik. 
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11. ÚJ	INTÉZMÉNYTERÜLET	FEJLESZTÉSE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  módosítás  a  Dunaharaszti  Városi  Temető  ‐  Paál  László  utca  –  Zágoni  Károly  utca  által  határolt 

terület Munkácsy Mihály  utcáig  terjedő  részét  érinti,  mely  az  510‐es  számú  főút  irányából  a  Paál 

László utcán keresztül közelíthető meg. 

   

Érintett helyrajzi számok: 0146/5 hrsz. 

 

A módosítással érintett terület jelenleg beépítetlen, használaton kívüli terület. 
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A	módosítással	érintett	ingatlan	jelenlegi	területhasználata	

módosítással 
érintett ingatlanok 

kialakult 
állapot 

hatályos 
építési 
övezet 

0146/5 
hrsz. 

K‐T 

telekméret (m2)  39967  10000 
beépítési mód  ‐  SZ 

beépítettség (%)  0  10 
terepszint alatti 

beépítés (%) 
0  20 

szinteterületi 
mutató (m2/ m2) 

0  0,1 

zöldfelületi mérték 
(%) 

100  40 

legkisebb épület 
magasság (m) 

‐  2,5 

legnagyobb épület 
magasság (m) 

‐  5,0 

SZ – szabadonálló beépítési mód 

 

Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

A TSZT a módosítással érintett  területet Temető  terület  (K‐T)  területfelhasználási egységként, ezzel 

összhangban a HÉSZ temető terület (K‐T) építési övezetben határozza meg. 

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Fejlesztési	szándék	

A temető mellett  található úgynevezett  „Vörösföldek” egy  részét az Önkormányzat  fejlesztési  célra 

kívánja  felhasználni,  melynek  első  ütemeként  új  területfelhasználás  meghatározását  tartja 

indokoltnak. 
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Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

Tervezett	állapot	bemutatása	

A  településen  a  lakosságszám  növekedés  és  az  új  lakóterület  kijelölések  következtében  fokozódik  

az intézményellátottság telítettsége, ezért új intézményterület kijelölése javasolt az esetleges későbbi 

fejlesztési  szándékok  színterének  megvalósíthatósága  érdekében.  A  módosítással  érintett  terület 

alkalmas a növekvő  igények kiszolgálására, ezért  intézményi  területfelhasználásba, építési övezetbe 

sorolása javasolt. 

Részlet a tervezett Szerkezeti tervből Részlet a tervezett Szabályozási tervből

A  Helyi  Építési  Szabályzat  a  módosítással  érintett  területet  temető  terület  (K‐T)  építési  övezetbe 

sorolja: 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépí‐
tési 
mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

K‐T  10000  SZ  10  20  0,1  40  2,5  5,0 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

0146/5  K‐T  39967  ‐  0  0  0  100  ‐  ‐ 

építési övezet javasolt paraméterei (tartalmában új, elnevezésében meglévő) 

építési 
övezet 

Vi/3  8000  SZ  40  50  ‐  30  ‐  8 

Az  Intézményi  területfelhasználás  övezetinek  felülvizsgálata  során  a  meglévő  övezeti  rend 

megtartása mellett  az  egyes övezetekhez  tartozó paraméterek  a  fejlesztési  lehetőségek biztosítása 

érdekében  módosultak.  Az  intézményi  övezetek  rendeltetés  szerint  lettek  differenciálva.  

A  tervezéssel  érintett  terület  a  Vi/3  jelű  nagytelkes  intézményi  övezetbe  sorolása  javasolt,  mely  

az intézményi rendeltetések elhelyezését teljes körűen biztosítja. 

 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési	javaslat	
A módosítás nem jár a természeti‐, táji környezet változtatásával. 
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Zöldfelületi	rendszer	fejlesztése	
A  módosítás  keretében  tervezett  utcában  fasor  telepítése  javasolt,  a  hatályos  HÉSZ  előírásoknak 
megfelelően. 

Közlekedési	javaslat	

A módosítás a közlekedés‐hálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a gyalogos és kerékpáros 

közlekedésre  nincs  befolyással.  A  fejlesztési  terület  meglévő  helyi  utakon  (Paál  László  u.,  Zágoni 

Károly  u.)  megközelíthető  ugyan,  de  a  tervezési  terület  kiszolgálása  érdekében  a  temető  tartalék 

területe  és  az  új  intézményterület  között  egy  16  méter  széles  kiszolgáló  út  kiszabályozására  van 

szükség.  Az  új  utca  a  Paál  László  és  a  Zágoni  Károly  utcákat  köti  össze.  A  hatályos  szerkezeti  terv 

szerint  a  Paál  László  utca  helyi  gyűjtőút,  és  tervezett  gyűjtőút  halad  a  fejlesztési  terület  délkeleti 

szélén  is,  ezek  azonban  közterület‐szabályozással  a  fejlesztési  területet  nem  érintik.  A 

parkolást/rakodást továbbra is a HÉSZ és az OTÉK előírásainak megfelelően kell megoldani. 

Közművesítési	és	hírközlési	javaslat	
A  terület  közműellátása  a  kapcsolódó  közműellátó  rendszerekről  biztosítható.  A  területre  jelenleg 
nincs  konkrét  fejlesztési  szándék  és  a  beépítése  rövid  távon  nem  tervezett.  A  közműellátás 
lehetséges megoldásai a konkrét fejlesztési szándék ismeretében határozhatók meg. 
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12. ÚJ	LAKÓTERÜLETI	FEJLESZTÉS	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A módosítás  a Paál  László utca – Vörösföld utca –  Csontváry utca – Csók  István utca  által  határolt 

telektömb  7259/1  hrsz‐ú  telkét  érinti,  mely  az  501‐es  számú  főút  irányából  a  Paál  László  utcán 

közelíthető meg. 

   

Érintett helyrajzi számok: 7259/1 hrsz. 

A módosítással  érintett  területen  jelenleg  egy  gazdasági  tevékenység  folyik.  Itt  található  a  Karl  és 
Társa  Lemezmegmunkáló  Kft.  Az  1991‐ben  családi  vállalkozásként  indult  cég,  mely  főként 
lemezalkatrész  gyártással  foglalkozik.  A  fejlesztéseknek  köszönhetően  nem  csak  a  gyártott 
alkatrészek  minősége,  de  mennyisége  is  növekedett,  így  2015‐ben  nyitották  meg  második 
telephelyüket Kulcs Községében. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A  Településszerkezeti  Terv  a  vizsgált  területet  Vi  területfelhasználásban  határozza  meg,  ezzel 

összhangban a Helyi Építési Szabályzat Intézményi terület (Vi/4) építési övezetet jelöl. 

A  tervezési  terület  lehatárolásával  érintett  terület  valós  rendeltetési  köre  és  a  TSZT‐ben 

meghatározott területfelhasználás és a HÉSZ‐ben meghatározott építési övezet között ellentmondás 

mutatkozik, a megállapított területfelhasználás és a kialakult rendeltetési kör tekintetében. 

Fejlesztési	szándék	

Az  ingatlan  tulajdonosa  a  lakóterületek  közé  beékelődött  gazdasági  telep  helyére  a  környezetébe 

illeszkedő  intézményi,  kereskedelmi‐szolgáltató,  valamint  lakó  funkciót  kíván  telepíteni.  

A  fejlesztés  hatására  az  eltérő  hasznosítású  területek  keveredéséből  adódó  területfelhasználási 

konfliktus feloldódik. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  vizsgált  terület  településrendezési  eszközökben  meghatározott  Vi  területfelhasználása  és  

a  kapcsolódó  építési  övezet  nincs  összhangban  sem  a  kialakult  állapottal,  sem  a  fejlesztési 

szándékkal.  

A  fejlesztési  szándékra  való  tekintettel  a  területre  ‐  a  hatályos  településrendezési  eszközökben  ‐ 

meghatározott területfelhasználás és építési övezet módosítása indokolt. 

A kialakult rendeltetési körnek a településközponti vegyes területfelhasználás és építési övezet felel 
meg, így javasolt a teljes terület Vt területfelhasználásban és építési övezetben való meghatározása. 

A  tervezési  területen 6  telek kialakításával 8 és 12  lakásos  társasházak, valamint egy közintézmény 
elhelyezése  a  cél.  A  telkek  mérete  2400  m2  körül  mozog,  kivéve  a  12  lakásos  társasház  telkét, 
melynek  mérete  eléri  a  3500  m2‐t.  A  belső  telkeket  egy  12  méter  széles  útról  lehet  majd 
megközelíteni.  A  8  lakásos  társasházak  alapterülete  közel  600  m2,  míg  a  12  lakásos  társasházé 
majdnem  eléri  az  1000  m2‐es  alapterületet.  Az  épületekben  közel  120  m2‐es  lakások  kerülnek 
kialakításra  két  szinten,  melyekhez  tartozó  parkolók  telken  belül  kerülnek  kialakításra  felszíni 
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parkolóként,  illetve  az  épületekhez  tartozó  mélygarázsokban.  Az  épületek  földszintjein 
kereskedelem‐szolgáltatás funkció kerül kialakításra. Az Önkormányzat településrendezési szerződést 
kötött  a  beruházóval,  melynek  részét  képezi 
a  beruházó  által  benyújtott  telepítési 
tanulmányterv.  Az  övezetre  vonatkozó 
szabályozást  a  telepítési  tanulmánytervnek 
megfelelően  kell  kialakítani,  ezáltal  a  telek 
minden  300  m2‐re  után  legfeljebb  egy  lakás 
helyezhető el. 

 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása A Szabályozási terv javasolt módosítása

 

A  HÉSZ  a  területet  jelenleg  a  Vi/4  jelű  építési  övezetben  határozza  meg,  mely  területnek  új  Vt 
övezetben történő meghatározása javasolt: 

 

érintett 
ingatlanok 
(hrsz.) 

építési 
övezet 

telek‐
méret 
(m2) 

beépíté
si mód 

beépí‐
tettség 
(%) 

terepszint 
alatti 

beépítés 
(%) 

szintte‐
rületi 
mutató 
(m

2
/ m

2
) 

zöldfelü‐
leti 

mérték 
(%) 

min. 
épület 
magas‐
ság (m) 

max. 
épület 
magas‐
ság (m) 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai 

építési 
övezet 

Vi/4  4000  SZ  40  50  1  30  5  9,5 

kialakult állapot jellemző paraméterei 

7259/1  Vi/4  17.921  SZ  22 
(nincs 
adat)

0,2  64  2,5  4,5 
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tervezett új építési övezet javasolt paraméterei  

új építési 
övezet 

Vt/9  2000  SZ  30  40  1,4  30  5  9,5 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési	javaslat	
A módosítás nem jár a természeti‐, táji környezet változtatásával. 

Közlekedési	javaslat	

A módosítás a közlekedés‐hálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a gyalogos és kerékpáros 

közlekedésre  nincs  befolyással.  A  fejlesztési  terület meglévő  helyi  gyűjtőúton,  a  Paál  László  utcán 

közelíthető meg. A  tervezett  lakótelkek kiszolgálása érdekében a Paál  László utcához csatlakozó 12 

méter  széles  kiszolgáló  utca,  hurokutca  kerül  kiszabályozásra.  A  tervezett  44  lakás,  és  2450 

négyzetméter  intézmény  keltette  napi  átlagos  forgalom  egy  kiszolgálóút  óránkénti  kapacitásának 

legfeljebb  a  fele  lehet,  vagyis  nem  okozhat  lényeges  forgalomnövekedést  az  érintett  úthálózaton.  

A parkolás a HÉSZ és az OTÉK előírásainak megfelelően, túlnyomórészt telken belüli, kisebb részben 

közterületi parkolókban lesz biztosítva. 

Közművesítési	és	hírközlési	javaslat	
Lakóterületbe  ékelődött  gazdasági  telep  funkcióváltásával  intézményi  és  lakó  funkciójú  terület 
kialakítását  tervezik. A  funkcióváltó  telek  jelenleg  is  teljes  közműellátással  rendelkezik. A  beruházó 
által  elkészíttetett  előkészítő  tervek  szerint  44  lakás  és  kb.  2500  m2  intézmény  építésére  nyílhat 
lehetőség. 

A  tervezett  lakó  és  intézményi  funkció  esetén  elvárt  komfort  igény  miatt,  valamint  a  környezeti 
beépítés közműellátásával azonos és a helyi építési szabályzat előírásának megfelelően a funkcióváltó 
terület  teljes  közműellátásának  megoldása  szükséges.  A  funkcióváltó  terület  új  beépítésének 
előkészítéseként a korábbi beépítés, és annak területen belüli közműellátásának a teljes felszámolása 
szükséges.  A  telek  korábbi  közhálózati  csatlakozási  helyeit  célszerű  megőrizni,  annak  műszaki 
állapotának és a paramétereinek a felülvizsgálatával. 

Az  új  beépítés  teljes  közműellátáshoz  közhálózati  csatlakozással  kell  biztosítani  a  közüzemű 
vízellátást,  a  szennyvízelvezetést,  a  villamosenergia  ellátást  és  a  vezetékes  termikus  célú 
energiaellátásra  a  földgázellátást  és/vagy  a  megújuló  energiahordozó  hasznosítását.  A  teljes 
közműellátás  kiépítésének  kötelme  mellett  is,  a  fenntartási  költségek  csökkentésére  a  megújuló 
energiahordozók hasznosításának alkalmazása javasolt. 

Meg kell említeni, hogy az EU irányelvei alapján Magyarország is elfogadta, hogy az energiaszükséglet 
csökkentésére új épület építése esetén már törekedni kell a közel passzívház hőfogyasztású épületek 
építésére  és  az  energiaszükségletek  jelentős  hányadának  a  megújuló  energiahordozóból  történő 
helybeni előállítására. Ezért az energiaigények legalább 25 %‐át megújuló energiahordozóval javasolt 
előállítani.  A  villamosenergia  helyben  termelésére,  megújuló  energiahordozóként  a  napenergia 
hasznosítása  javasolt, amelynek hasznosítására naperőmű panelek telepítése szükséges. A  termikus 
energiaigény kielégítésére, szintén a napenergia hasznosítása  javasolt, valamint a  föld energiájának 
hőszivattyúval  történő  hasznosításával  is  a  fenntartási  költségek  csökkenthetők.  A  többlet 
energiaigény a közhálózatról elégíthető ki.   
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A  terület  tervezett  funkcióváltását  követően,  az  új  beépítés  esetén  a  kb.  44  lakás  és  2500  m2 
intézményi  épület  teljes  közműellátásához  előzetes  tájékoztatásként  prognosztizálható 
közműigények a következők: 

vízigény m3/nap 18 

tüzivíz igény     

külső l/min 1500 

belső l/min 300 

keletkező szennyvíz m3/nap 17 

villamosenergia igény kW 320 

ebből     

közhálózatról kW 240 

megújuló energiahordozóval kW 80 

termikus energia igény kW 361 

ebből     

földgázzal nm3/h 50 

megújuló energiahordozóval kW 90 

 

A  prognosztizált  igények  kielégítésének  feltétele  a  közhálózati  csatlakozás  megoldása.  
A  továbbtervezés  feladata,  hogy  döntés  szülessen  arról,  hogy  a  telek  belső  feltárása  közút,  vagy 
magánútként kerül kialakításra. Magánút esetén a közhálózat csak a magánterület határáig építhető. 

Az  új  beépítés  közműellátásának  további  feltétele  közművenként  a  szolgáltatókkal  szolgáltatási 
megállapodás  kötése,  amelyben  a  szolgáltató  az  igények  kielégítését  érintően  az  ellátás  műszaki‐
gazdasági feltételeit rögzítheti. 

A  vizsgált  terület  térségében  nyílt  árkos  csapadékvíz  elvezetést  alakítottak  ki,  amely  a  vizek 
továbbvezetésére csak korlátozott  lehetőséget biztosít,  így a fejlesztési  területen belül  is várhatóan 
vízvisszatartást  meg  kell  oldani.  Vízvisszatartásra  helyi  záportározó  létesítése  szükséges.  Minden 
burkolt  m2  után  50  l‐es  záportározó  kapacitás  biztosítása  szükséges,  amelyből  a  túlcsorduló  víz 
továbbvezetését  a  közterületi  árokba  ki  lehet  építeni,  de  a  vizeket  csak  fékezetten  és  késleltetve 
lehet kivezetni. 

Energiaellátásban  az  előírások  teljesítésére,  valamint  a  fenntartási  költségek  csökkentésére  
a megújuló energiahordozók hasznosítása  javasolt. Hasznosításra  javasolt megújuló energiahordozó  
a  napenergia.  Az  ad‐vesz  rendszer  segítségével  éves  kiegyenlítéssel  a  villamosenergia  felhasználás 
jelentősebb  hányadát  tudja  biztosítani.  A  megújuló  energiahordozók  közül  preferált  napenergia 
hasznosítása  időjárás  függő,  így  a  hagyományos  vezetékes  energiahordozókkal  történő  ellátás 
kiépítését úgy kell megoldani, hogy a maximális  igény kielégítésére  is  alkalmas  legyen. A megújuló 
energiahordozó az éves energiafogyasztás csökkentésében játszik fontos szerepet. 
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13. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI	 ESZKÖZÖK	 FELÜLVIZSGÁLATA	 ÉS	
KORREKCIÓJA	

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A módosítás  célja  a 2017‐ben elfogadott új  településrendezési  eszközök  rajzi  feldolgozásból  adódó 

pontatlanságainak  kiküszöbölése,  hibáinak  kijavítása,  a  telekhatárként már  létrehozott  szabályozási 

vonalak törlése, valamint a magasabb jogszabályokkal történő összhang megteremtése. 

Dunaharaszti Város a 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozatával és a 3/2017. (III. 1.) rendeletével fogadta 

el  a  Településszerkezeti  tervét  (TSZT)  és  a  Helyi  Építési  Szabályzatát  (HÉSZ).  Az  elfogadott 

településszerkezeti  terv  részét  képező  tervlap,  valamint  a  HÉSZ  3.  mellékletének  szabályozási 

tervlapok korrekciója szükséges a rajztechnikai, szerkesztési pontatlanságok kijavítása érdekében. 

Településszerkezeti	tervlap	pontatlanságok	

A tervlap jelmagyarázatának javítása szükséges a beépítésre szánt területfelhasználási egységek közül 

a hétvégiházas terület szövegezésében, a hivatkozott OTÉK‐tól való eltérés engedély száma pótlandó: 

HATÁLYOS 
 

TERVEZETT  Hétvégiházas terület (b. s. max.: 0,25) 
OTÉK eltérés: PE/AF/00050‐1/2017 számú záró szakmai vélemény alapján 

 

A  tervlap  javítása  szükséges  az  „Antennatartó  szerkezet  (torony)”  jelkulcsi  elem  jelölése  kapcsán, 

ugyanis az egyik elem tévesen, a 1266/13 hrsz‐ú  telken került  feltüntetésre a 1266/10 hrsz‐ú  telek 

helyett. 

ORTOFOTÓ RÉSZLET  HATÁLYOS ÁLLAPOT  TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

 

A településszerkezeti tervben szereplő helyesírási hibák is javításra kerülnek. 
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Helyi	Építési	Szabályzat	hiányzó	hivatkozásai,	pontatlanságai	

Ezen  fejezet  nem  tartalmazza  az  egyéb  módosításokból  következő  HÉSZ‐t  módosító  tartalmi 

elemeket. Ez a  fejezet kizárólag a  szövegpontosításokról, és a HÉSZ nyilvánvaló hibáinak  javításáról 

szól. 

 

HÉSZ ELŐÍRÁSAINAK MÓDOSÍTÁSÁT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT 

Sorszám 
HATÁLYOS HÉSZ ELŐÍRÁS 

TERVEZETT HÉSZ ELŐÍRÁS 

1 

 

A HÉSZ I. Fejezetének 1. alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„1. A rendelet hatálya” 

 

A HÉSZ 1.§‐a kiegészül a (3) bekezdéssel: 

„(3) A HÉSZ az alábbiakban felsorolt mellékletekkel együtt alkalmazandó: 

a) 1.	melléklet	–	Építési	övezetek	és	övezetek	szabályozási	határértékei	
b) 2.	melléklet	–	Közutak	hálózati	szerepe	
c) 3.	melléklet	–	Szabályozási	Terv	

ca. Jelmagyarázat	és	szelvényháló	
cb. A‐4	–	A‐7,	B‐1	–	B‐8,	C‐2	–	C‐9,	D‐3	–	D‐9	és	E‐5	–	E‐7:	Szabályozási	

Tervlapok	(M	1:4000)	

2 

 

 

A 8.§ (3) bekezdésében a „KB” szövegrész helyébe a „K‐B” szövegrész lép. 
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3 

 

 

 

 

A HÉSZ 14.§ (3) bekezdésének d) alpontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

d) a telek területe nem éri el a 300 m2‐t, 

e) a telken lévő már védett növényzet miatt a telken belül létesítendő tároló hely nem 

helyezhető el. 

4 

 

A 16.§ (2) bekezdésben az „Lke/9” szövegrész helyébe az „Lke/10” szövegrész lép. 
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5 

 

 

A HÉSZ 26.§ (1) bekezdésében a „27.§ (5)” szövegrész helyébe a „27.§ (7)” szöveg lép, 

a 26. § (2) bekezdésében a „27. § (6) bekezdés” szövegrész helyébe a „27. § (8) 

bekezdés” szöveg lép. 

6 

 

 

A HÉSZ 35.§ második (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(4) A Gksz/1, Gksz/2 és Gksz/3 jelű építési övezetekben 
a) az előkert mérete 6,00 méter, 
b) a hátsókert mérete 8,00 méter, 
c) az oldalkert mérete 6,00 méter. 
 
(5) A Gksz/4, Gksz/5 és Gksz/6 jelű építési övezetekben 
a) az előkert mérete 10,00 méter, 
b) a hátsókert mérete 10,00 méter, 
c) az oldalkert mérete 6,00 méter, 
kivéve azokat az eseteket, ahol a 3. mellékletben Építési vonal vagy Építési hely ettől 
eltérően van meghatározva. 
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7 

 

Hatályát veszti a HÉSZ 48. alcímben a „Köu‐1)” szövegrész, a 49. alcímben a „(Köu‐2)” 

szövegrész, és ezzel összefüggésben a HÉSZ 47. § ‐ a kiegészül a következő (3) 

bekezdéssel: 

„(3)  A  közúti  közlekedési  célú  közterületeket  a  szabályozási  terv  KÖu‐1,  KÖu‐2  jelű 

övezetbe és övezetbe nem sorolt közlekedési célú területként határozza meg.” 

8 

 

A HÉSZ 39.§ (2) bekezdésében a „nem” szövegrész törlésre kerül. 

9 
 

A HÉSZ 1. melléklete jelmagyarázattal egészül ki: 

„Jelmagyarázat 
SZ – szabadonálló beépítési mód 
O – oldalhatáron álló beépítési mód 
Z – zártsorú beépítési mód” 
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A HÉSZ 3. mellékletét képező Szabályozási terv javítása szükséges az alábbiak szerint: 

KORREKCIÓ  HATÁLYOS ÁLLAPOT  TERVEZETT ÁLLAPOT 

Hiányzó jelkulcsi elem 

pótlása 

 

 

Hiányzó övezethatár pótlása 

Övezethatár telekhatárra 

igazítása 

Övezethatár telekhatárra 

igazítása 

Fehér foltok törlése 
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14. TERVEZETT	KISZOLGÁLÓ	ÚT	TÖRLÉSE	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  tervezési  terület  Dunaharaszti  Déli  Ipari  Területén  található,  az  51‐es  úttól  délre  fekvő 

kereskedelmi‐szolgáltató gazdasági területen, melynek beépülése az ide betelepülő vállalkozásoknak 

és a meglévők fejlesztésének köszönhetően folyamatos. A rendezéssel érintett ingatlanokon (8608/4 

és  a  8639  hrsz‐ú  telkek)  a  hatályos  szabályozási  terven  tervezett  szabályozással  16  méter  széles 

kiszolgáló  út  került  kijelölésre  a  gazdasági  területek  jobb  feltárása  érdekében.  A  helyszín  jelenleg 

beépítetlen a kiszolgáló út nem valósult meg. 

 

Érintett helyrajzi számok: 8608/4, 8639 hrsz. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A TSZT a módosítással érintett területet Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) területfelhasználási 

egységként határozza meg, ezzel összhangban a HÉSZ módosítással érintett területet Kereskedelmi, 

szolgáltató területek (Gksz/4) építési övezetbe sorolja. 

A rendezéssel érintett ingatlanok területét nem érinti természet‐ és környezetvédelmi, valamint más 
korlátozó elem. 

Fejlesztési	szándék	

A  8608/8  és  a  8608/4  hrsz‐ú  ingatlanok  beépítésére  érkezett  tulajdonosi  igény  következtében  

az Önkormányzat a korábban kijelölt tervezett kiszolgáló utat meg kívánja szüntetni, mivel a terület 

feltárása  –  amennyiben  az  indokolttá  válik  ‐  magánúttal  is  biztosítható,  a  konkrét  fejlesztésekhez 

kapcsolódóan ütemezetten és a fejlesztésekhez igazodó nyomvonalakon.  

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

A  módosítás  kezdeményezője  a  KOELNER  Hungária  Kft.  kötőelem  és  szerszám  nagykereskedés 

lengyel‐magyar  vegyesvállalat  számára  kíván  Dunaharasztiban  egy  közép‐európai  központot 

létesíteni.  A  fejlesztés  két  ütemben  fog megvalósulni, melynek  első  ütemének  várható  befejezése 

2019  ősz,  második  ütemének  befejezése  pedig  2022  őszre  várható.  A  beruházás  belterületen,  

a  8608/4  és  8  helyrajzi  számú  szántó művelési  ágú,  6‐os minőségi  osztályú  ingatlanokon  összesen 

12.000  m2  alapterületű  csarnoképület  felépítését  tervezik.  Első  ütemben  egy  8000  m2‐es 

könnyűszerkezetes csarnok épülhet fel, mely további 4000 m2‐rel bővül. 

A fejlesztési szándéknak megfelelő épület kialakításával a telkek beépítési mértéke nem haladja meg 

az övezetre előírt legnagyobb beépíthetőséget, az építési övezetre vonatkozó beépítési paraméterek 

előírások módosítása, kiegészítése nem vált szükségessé. 

Ezt  figyelembe  véve  a  módosítás  csupán  a  Szabályozási  tervlapot  érinti,  a  HÉSZ  előírásainak 

módosítása a fejlesztés megvalósításával összefüggésben nem indokolt. 
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Tervezett	állapot	bemutatása	

Helyi Építési Szabályzat: 

 a	 C‐7	 jelű	 Szabályozási	 tervlapon	 jelzett	 tervezett	 16	méter	 széles	 kiszolgáló	 út	
közterületként	 történő	 kialakítását	 meghatározó	 tervezett	 szabályozási	 vonal	
törlésre	kerül	

A módosítás nem érinti a Szerkezeti tervet! 

  Részlet a tervezett Szabályozási tervből

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési,	valamint	természet‐	és	környezetvédelmi	javaslat	

A  módosítás  környezetre  gyakorolt  hatása  kedvező,  mert  nem  generál  forgalmat  az  országos 

jelentőségű természetvédelmi terület határában. 

Közlekedési	javaslat	

A  módosítás  a  közlekedés‐hálózati  kapcsolatokra,  a  közösségi  közlekedésre,  a  gyalogos  és  

a kerékpáros közlekedésre nincs befolyással. Az érintett terület jelenleg is gazdasági terület, aminek  

a megközelítését most elsősorban a Ganz Ábrahám utca biztosítja. Az utca jelenleg járműosztályozós 

csomóponttal  kapcsolódik  az  51‐es  sz.  főúthoz,  de  a  csomópont  körforgalmi  átalakítása  tervezett.  

A hatályos szabályozási tervnek megfelelően a gazdasági terület közúti kapcsolatai a Déri Miksa utcát 

folytató  szervizúttal,  és erre merőleges  feltáró úttal bővíthetők,  továbbá a  terv a  gazdasági  terület 

déli szélén  is végigvezet egy  feltáró utat, ami a Ganz Ábrahám utcába torkollik. Ehhez a hálózathoz 

csatlakozna  az  a  belső  út,  amit  a  hatályos  szabályozási  terv  a  gazdasági  területen  belüli  közútként 

kiszabályoz,  de  aminek  hálózati  szerepe  nincs,  így,  ha  a  kiszolgáló  funkciójára  nincs  szükség, 

törölhető.  A  hatályos  szabályozási  tervnek  a  módosítás  területét  érintő  többi  közterület‐

szabályozása,  azaz  a  határoló  utak  szabályozási  szélességének  16  méterre  történő  bővítése  nem 

változik,  a  tervezett  úthálózat  így megfelelően  kiszolgálja majd  a  jövőben  növekedhető  forgalmat.  

A parkolást/rakodást továbbra is a HÉSZ és az OTÉK előírásainak megfelelően kell megoldani. 

Közművesítési	javaslat	

A  településrendezési  eszközök  módosításának  keretében  a  gazdasági  területen  korábbi  tervekben 

jelölt, de valós kiszabályozásra nem kerülő út törlése javasolt. A korábban tervezett út közművet nem 

érintett, így törlésével közműves feladat nincs. 
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15. SZÁNTÓTERÜLET	ERDŐTERÜLETBE	TÖRTÉNŐ	ÁTSOROLÁSA	

Módosítással	érintett	terület	vizsgálata	

Helyszín	bemutatása	

A  módosítással  érintett  terület  Dunaharaszti  település  közigazgatási  területének  keleti  határában,  

az 51‐es számú úttól keletre, az Irinyi János utcától északra található. 

Érintett helyrajzi szám: 8642/4, 8642/1, 054/54 hrsz. és a 054/103 egy szakasza. 

A  módosítással  érintett  terület  a  CTPark  Seven  Kft.  tulajdonában  lévő,  jelenleg  beépítetlen 

szántóterület.  A  szomszédos  területeken  tervezett  logisztikai  raktározási  fejlesztés,  közterület 

alakítás megvalósulása esetén a terület zárványként marad vissza. 
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Hatályos	településrendezési	eszközök	vizsgálata	

Részlet a hatályos Szerkezeti tervből  Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

 

A  Településszerkezeti  Terv  a  módosítással  érintett  területet  általános  mezőgazdasági  (Má) 

területfelhasználási  egységként  határozza  meg,  ezzel  összhangban  a  HÉSZ  a  módosítással  érintett 

területet általános mezőgazdasági  terület  (Má/Sz2) övezetbe sorolja. A  területet szabályozási vonal 

igen, de egyéb korlátozó elem nem érinti. 

 

Településrendezési	eszközök	módosítási	javaslata	és	indoklása	

Előzetesen  a  CTPark  Seven  Kft.  által  tervezett  logisztikai  raktár  beruházás  területe  mellett,  

a  szükséges  közterület  alakítás  után  zárványként  visszamaradó  szántóterület  8642/4  hrsz‐ú 

mezőgazdasági  terület  (korábban:8655  és  8656  hrsz.  egy  része)  erdőterületbe  történő  átsorolását 

kezdeményezte a tulajdonos. 

A  tulajdonos  a  8642/1  hrsz‐ú  területén  a  tervezett  logisztikai  raktár  beruházás  megvalósítása 

érdekében, a szükséges közterület alakítás után a területén  lévő erdőterületek kiváltása érdekében 

csereerdősítés  folyamatát  kezdeményezte,  melyre  felajánlotta  a  szintén  saját  tulajdonában  lévő 

8642/4 hrsz.‐ú jelenleg mezőgazdasági területet és vállalja annak betelepítését. 

Tervezett	állapot	bemutatása	

Településszerkezeti Terv: 

 a	8642/4	hrsz.‐ú	telek	védelmi	erdő	területfelhasználásban	kerül	meghatározásra,	

Helyi Építési Szabályzat: 

 A	 D‐4	 jelű	 Szabályozási	 tervlapon	 a	 8642/4	 hrsz‐ú	 telek	 Ev/2	 jelű	 védelmi	
erdőterület	övezetben	kerül	kijelölésre	
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 a	 054/103	 hrsz‐ú	 telek	 teljes	 területe	 Köu	 jelű	 közút	 övezetben	 kerül	
meghatározásra	 és	 keleti	 telekhatárán	 végig	 feltüntetésre	 kerül	 a	 „Közterület	
fásítás	–	tervezett	fasor”	jelkulcsi	elem,	

 a	 054/54	 hrsz‐ú	 közterület	 keleti	 telekhatárára	 (8642/4	 hrsz‐ú	 telekkel	 határos	
oldal)	kötelező	megszüntető	jelkulcsi	elem	és	szabályozási	vonal	kerül	feltüntetésre.	

 

 

Részlet a tervezett Szerkezeti tervből Részlet a tervezett Szabályozási tervből

 

Szakági	munkarészek	

Tájrendezési,	valamint	természet‐	és	környezetvédelmi	javaslat	

A módosítás nem jár a természeti‐, táji környezet negatív változtatásával. 

Közlekedési	javaslat	

A módosítás a közlekedés‐hálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a gyalogos és kerékpáros 

közlekedésre nincs befolyással. Az érintett terület meglévő helyi utakon (a Gábor Áron utcán és helyi 

külterületi  utakon)  keresztül  jelenleg  is  megközelíthető.  A  hatályos  településrendezési  eszközök 

szerint  gyűjtőút  halad  a  8642/1hrsz  telek  keleti  és  északi  szélén,  a  területet  érintő  16  méteres 

szabályozási szélességgel. Ehhez a tervezett gyűjtőúthoz kapcsolódik a 054/54hrsz keskeny földútnak 

a  8642/1hrsz  telektől  északra  (és  keletre)  a  kialakult  állapotában megmaradó  szakasza.  A  hatályos 

szabályozáson  a  gyűjtőutat  érintően  a  módosítás  miatt  nem  kell  változtatni,  a  javasolt  gyűjtőút 

megfelelően  szolgálja  a  tervezett  logisztikai  raktár  érdekeit  is.  A  8642/4hrsz  telek  csereerdősítése 

miatt  viszont  a  054/54hrsz  útnak  a  8642/4hrsz  telek  nyugati  szélével  határos  szakasza  

a  módosításban  megszűnik,  az  erdőterület  részévé  válik.  A  054/103hrsz  telek  ugyanakkor  teljes 

egészében,  a  hatályos  tervben  már  gyűjtőútként  kiszabályozott  rész  és  a  megmaradó  054/54hrsz 

útszakasz között is közúttá válik, összekapcsolva így a gyűjtőutat a földúttal az egybefüggő úthálózat 

megteremtése  érdekében.  A  parkolást/rakodást  továbbra  is  a  HÉSZ  és  az  OTÉK  előírásainak 

megfelelően kell megoldani. 
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Közművesítési	és	hírközlési	javaslat	

A településrendezési eszközök célja egy folyamatban levő kereskedelmi gazdasági terület telkén levő 

erdőterület  kiváltása,  ennek  érdekében  csere  erdőterület  kijelölése  javasolt.  A  csereerdő 

véderdőként  kerül  rögzítésre,  amelyben  építési  lehetőség  nincs,  így  közműellátási  feladat  sem 

keletkezik. 

 

 

 


