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1 BEVEZETŐ 
 
 
Dunaharaszti  Város  3/2017.  (III.1.)  Kt.  rendelettel  elfogadott  Helyi  Építési  Szabályzatának  (a 
továbbiakban:  HÉSZ)  gyakorlati  alkalmazását  két  nyilvánvaló,  egy  elírásból  és  egy  rajzi  feldolgozásból 
adódó hiba nehezíti. 
 
A hibás rajzi feldolgozás a HÉSZ 2017 évi jóváhagyása során, az elírás a HÉSZ 2018 évi eseti módosítása 
során történt.  
 
A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet  (továbbiakban: Tr.) 32. §  (6a) bekezdésében  lehetőséget biztosít az önkormányzat  számára a 
hibák gyors és szakmailag kontrollált javítására, az alábbiak szerint: 
 
„32. § (6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben 
a településrendezési eszköz módosítása 

a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció 
érdekében történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével; 

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében 
történik;” 
 
A  Tr.  idézett  előírása  alapján  Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  Polgármestere  a  hibák  javítása 
érdekében állami  főépítészi eljárás  lefolytatását kezdeményezi és egyben záró szakmai véleményt kér. 
Az állami főépítészi eljárás lefolytatásához jelen dokumentáció került összeállításra.  
 

 
 

2 A HIBÁK ÉS A JAVASOLT HIBAJAVÍTÁSOK 

 

2.1 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLETÉBEN LÉVŐ ELÍRÁS ÉS 
JAVÍTÁSA 

A  HÉSZ  2018  évben  több  alkalommal  módosult,  a  25/2018.  (XI.  30.)  sz.  önk.  rendelettel  történő 
módosítás  során  a  HÉSZ  Építési  övezetek  és  övezetek  szabályozási  határértékeit  tartalmazó  teljes  1. 
mellékletet  ki  kellett  cserélni  jogszabály‐szerkesztési  okok  miatt,  a  jogszabályszerkesztésről  szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben (a továbbiakban: Jszr.) foglalt követelmények alapján.  

 

Az  1.  melléklet  Jszr.‐  nek  megfelelő  átszerkesztése  során  elírás  történt  a  6‐10  pontok  táblázatainak 
azonos tartalmú fejrészében az „A” és „B” oszlopok szövegében, illetve a 7. pont felvezető szövegében.  

 

Módosítási javaslatok 

A  módosítás  során  az  1.  melléklet  7.  pontjában  a  „Közlekedési  területek”  szövegrész  helyébe  a 
„Zöldterületek”  szöveg,  a  6‐10  pontok  „A”  oszlopában  az  „építési  övezet  jele”  szövegrész  helyébe  az 
„övezet jele” szöveg  a 6‐10 pontok „B” oszlopában „a kialakítható legkisebb telek” szövegrész helyébe a 
„Legkisebb beépíthető telek terület” szöveg kerül, az érintett táblázatok lecserélésével. 
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2.2 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 3. MELLÉKLETÉBEN, A SZABÁLYOZÁSI 
TERVEN LÉVŐ RAJZI FELDOLGOZÁSI HIBA ÉS JAVÍTÁSA  

 
 
A  rajzi  feldolgozási hiba, és  így a  javítással érintett  terület a Némedi út – Golgota út – Piramis áruház 
által közrefogott telektömböt érinti, ezen belül a 2490/8 hrsz‐ú telket. 
 

 
A hiba a HÉSZ 3. számú Szabályozási Tervi mellékletében a C‐5 jelű szelvényen található.  
 

 

A földhivatali alaptérkép kivonata  Részlet  a  hatályos  Szabályozási  Terv  C‐5 

szelvényéből 
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A 2490/8 hrsz‐ú magántulajdonban lévő beépítetlen építési telket a hatályos településszerkezeti terv Lk 
jelű Kisvárosias  lakóterület területfelhasználásba sorolja, míg a Szabályozási terv beépítésre nem szánt 
Közutak övezetbe. 

 

Az önkormányzat nem kívánja a szóban forgó építési telket közlekedési célú közterületként felhasználni, 
de  a  telek  egyéb  közlekedési  célú  hasznosítása  sem  tervezett.  A  2490/8  hrsz‐ú  telek  „Közutak  (Köu)” 
övezetbe  sorolása  rajzi  feldolgozásból  adódó  hiba.  Az  önkormányzati  szándéka ma  is  az  építési  telek 
településszerkezeti tervben foglalt területfelhasználásának, és a korábbi (2004 – évben elfogadott, lásd 
lent)  helyi  építési  szabályzatban  Lk‐SZ/1  jelű  építési  övezetként  meghatározottak  szerinti  építési 
jogoknak a fenntartása. 
 

A  telket  a  2004  évben  elfogadott  településszerkezeti  terv  „Lk”  jelű  kisvárosias  lakóterület 
területfelhasználásba sorolta, és ezzel összhangban a telek Dunaharaszti helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási tervéről szóló 2/2004. (I.27.) ÖR. (HÉSZ) által megállapított szabályozási terven Lk‐SZ/1 jelű 
kisvárosias építési övezetben került meghatározásra. 

Részlet a 2004. évi településszerkezeti tervből Részlet a 2004. évi Szabályozási tervből 

 

Részlet a hatályos Településszerkezeti Tervből  Részlet a hatályos Szabályozási Tervből
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A HÉSZ  Lk‐SZ/1 jelű építési övezetre a következő előírásokat határozta meg: 

 

 

 

 

A  hatályos  HÉSZ  nem  tartalmaz  a  fent  jelzett  Lk‐SZ/1  jelű  építési  övezet  paramétereivel  megegyező 
paraméterekkel rendelkező építési övezetet.  A hatályos HÉSZ Lk/4 jelű építési övezetének paraméterei 
megfelelnek a korábbi szabályozásban foglaltaknak, kis mértékű eltérésekkel, ezek: 

‐ A  két  övezeti  szabályozásban  eltérés  a  telekalakítás  szabályaiban  mutatkozik,  a  kialakítható 
legkisebb  telekszélességben  és  telekmélységben.    A  2490/8  hrsz‐ú  telek  területe  1059  m2,  a 
korábbi szabályozás sem tette lehetővé a telekmegosztást. 

‐ Az  építmény‐  illetve  épületmagasság  szabályozása  kismértékű  eltérést  mutat,  ugyanakkor  az 
épületmagasság új számítási szabályainak a figyelembevételével a két szabályozás összhangban 
van. 

‐ A  legnagyobb  szintterületi  mutató  szabályozás  eltérést  mutat,  viszont  a  vonatkozó  beépítési 
paraméterek  és  a  HÉSZ  hatályos  „szintterületi  mutató”  fogalmának  figyelembevételével  a 
javasolt érték az Lk/4 építési övezethez tartozó 1,7‐es érték. 
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A HÉSZ az Lk‐4 jelű építési övezetre a következő előírásokat határozza meg: 

 

 

 

 

 

Módosítási javaslat 

A HÉSZ 3. számú mellékletének C‐5 szelvényét a 2490/8 hrsz‐ú telket érintően módosítani szükséges 

‐ törölve a „Közutak” övezetet jelző felületi szabályozót,  
‐ jelölve az Lk/4 építési övezet jelét. 
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A módosítás nem érinti a Szerkezeti tervet! 

A Szabályozási terv módosítási javaslata 

 

A  Szabályozási  Terv  módosításának  (javításának)  területi  hatálya  a  2490/8  hrsz.‐ú  telekre  terjed  ki, 
módosító szabályozási tervlap bevezetésével, a HÉSZ 1. § (3) bekezdés d) pontjának új alponttal történő 
kiegészítésével.   
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3 RENDELET‐TERVEZET 
Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő‐testületének  

…/2019. (……) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2017. (III. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § 
(6)  bekezdés  6.  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  13.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  a 
településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településfejlesztési 
eszközökről,  valamint  az  egyes  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban:  Tr.)  32.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  és  32.  §  (6a)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  eljárásban  a 
partnerségi  egyeztetés  szabályai  szerint  a  partnerek  véleményének  kikérésével  Dunaharaszti  Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 
 

 Jelen rendelet mellékletei: 1. §
a) 1. sz. melléklet:  „1.  melléklet:  Építési  övezetek  és  övezetek  szabályozási  határértékei  6‐10 

pontja”; 
b) 2. sz. melléklet:  „4.3.  melléklet:  Az  SZT‐M16  jelű  és  sorszámú  módosító  Szabályozási  Terv 

részlet”; 
 

 Dunaharaszti  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  3/2017.  (III.  1.)  önkormányzati  rendelet  (a 2. §
továbbiakban: HÉSZ) 1. § (3) bekezdésének d) pontja az alábbi dc) alponttal egészül ki: 

„dc) 4.3. melléklet: Az SZT‐M16 jelű és sorszámú módosító Szabályozási Terv részlet.” 

 
Záró és átmeneti rendelkezések 

 

 (1)  A  HÉSZ  1.  melléklet  6‐10  pontjainak  helyébe  e  rendelet  1.  sz.  melléklet  szerinti 3. §
normatartalom lép. 
(2) Jelen rendeletnek a …… Ök. rendelettel megállapított módosításának a hatálybalépésével a HÉSZ 3. 
mellékletének C‐5 jelű és sorszámú Szabályozási Tervlapja, a HÉSZ 4. 3. mellékletét képező SZT‐M16 jelű 
és  sorszámú  Szabályozási  Tervlap  részlet  szerint  módosul,  a  „Módosítással  érintett  terület  területi 
hatálya”  jellel  jelölt  területére,  az  ott  meghatározott  szabályozási  tartalommal.  A  hatálybalépést 
követően  indult  ügyekben  a  „Módosítással  érintett  terület  területi  hatálya”  által  érintett  területre  a 
HÉSZ 4.3. melléklet szerinti szabályozási tartalom alkalmazható. 
 

 (1) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 4. §
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
Kihirdetés napja: 2019.  

 
 
 
 

   ........................................    ........................................  
  Dr. Szalay László  Kiss Gergely 

  polgármester  jegyző 
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1. melléklet: Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei 

6. táblázat: Közlekedési területek övezeteinek paraméterei 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

 

övezet jele 

Legkisebb 
beépíthető 

telek 
terület 

kialakítható legkisebb 
telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelüle
‐tének 

legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

  szélesség  mélység 
terep‐
szint 
felett1 

terep‐
szint 
alatti 

legkisebb 
legnagyob

b 

  (m2)  (m)  (m)  (%)  (%)  (m2/m2)  (%)  (m)  (m) 

1  KÖu‐1  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2  KÖu‐2  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3  KÖk  ‐  ‐  ‐  ‐  2  0  ‐  ‐  ‐  6,0 

 
 
7. táblázat: Zöldterületek övezeteinek paraméterei 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

 

övezet jele 

Legkisebb 
beépíthető 

telek 
terület 

kialakítható legkisebb 
telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelüle
‐tének 

legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

  szélesség  mélység 
terep‐
szint 
felett1 

terep‐
szint 
alatti 

legkisebb 
legnagyob

b 

  (m2)  (m)  (m)  (%)  (%)  (m2/m2)  (%)  (m)  (m) 

1  Zkk  1000  ‐  ‐  SZ  2  0  ‐  60  ‐  4,0 

2  Zkp  5000  ‐  ‐  SZ  2  0  ‐  70  ‐  4,0 

 
 
8. táblázat: Erdőterületek övezeteinek paraméterei 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

 

övezet jele 

Legkisebb 
beépíthető 

telek 
terület 

kialakítható legkisebb 
telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelüle
‐tének 

legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

  szélesség  mélység 
terep‐
szint 
felett1 

terep‐
szint 
alatti 

legkisebb 
legnagyob

b 

  (m2)  (m)  (m)  (%)  (%)  (m2/m2)  (%)  (m)  (m) 

1  Ev/1  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2  Ev/2  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3  Eg  100E  ‐  ‐  SZ  0,5  0  ‐  ‐  ‐  4,5 

4  Ek  100E  ‐  ‐  SZ  0,5  0  ‐  ‐  ‐  4,5 
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9. táblázat: Mezőgazdasági területek övezeteinek paraméterei 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

 

övezet jele 

Legkisebb 
beépíthető 

telek 
terület 

kialakítható legkisebb 
telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelüle
‐tének 

legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

  szélesség  mélység 
terep‐
szint 
felett1 

terep‐
szint 
alatti 

legkisebb 
legnagyob

b 

  (m2)  (m)  (m)  (%)  (%)  (m2/m2)  (%)  (m)  (m) 

1  Má/Sz1  20E5  ‐  ‐  SZ  38  0  ‐  ‐  ‐  4,57 

2  Má/Sz2  20E5  ‐  ‐  SZ  38  0  ‐  ‐  ‐  4,57 

3  Má/Sz3  20E5,6  ‐  ‐  SZ  38  ‐  ‐  ‐  ‐  4,57 

4  Má/R  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

5  Má/N  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
 
10. táblázat: Különleges beépítésre nem szánt területek övezeteinek paraméterei 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

 

övezet jele 

Legkisebb 
beépíthető 

telek 
terület 

kialakítható legkisebb 
telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelüle
‐tének 

legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

  szélesség  mélység 
terep‐
szint 
felett1 

terep‐
szint 
alatti 

legkisebb 
legnagyob

b 

  (m2)  (m)  (m)  (%)  (%)  (m2/m2)  (%)  (m)  (m) 

1  Kb‐T  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  80  ‐  ‐ 

2  Kb‐Kt  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  50  ‐  ‐ 

3  Kb‐Ze  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  ‐  70  ‐  ‐ 
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2. melléklet:  

„4.3. melléklet: Az SZT‐M16 jelű és sorszámú módosító Szabályozási Terv részlet” 

 

SZT‐M16 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C5 JELŰ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 
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