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1. 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 2019. december 31‐ig alkalmazható. Ezt figyelembe 
véve Dunaharaszti  Város  2017  évben  elfogadta  új  településrendezési  eszközeit  valamint 
településképi  arculati  kézikönyvét  és  településképi  rendeletét.  A  jogszabályi 
követelmények  szerint  jelenleg hatályos  fejlesztési‐,  rendezési  – és  településkép – védelmi 
dokumentumok az alábbiak:  

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

40/2016.	(IV.	4.)	számú	Kt.	határozat	
 többször	 módosított,	 egységes	 szerkezetű	 14/2017.	 (II.	 27.)	 sz.	 Kt.	 határozat	

Dunaharaszti	Város	Önkormányzatának	Településszerkezeti	Tervéről		
 többször	 módosított,	 egységes	 szerkezetű	 Helyi	 Építési	 Szabályzatról	 szóló	

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 Város megbízásából  a Pro Régió Kft. megkezdte  a  Településszerkezeti  terv,  a 
Helyi  Építési  Szabályzat  és  Szabályozási  terv  eseti  módosítását  több  részterület 
vonatkozásában. A módosítások egy része önkormányzati kezdeményezés, mely a fejlesztési 
igényeken  kívül  szerkesztési  hibából  adódó  korrekciót,  valamint  más  jogszabályokkal  való 
összhang  megteremtését  tartalmazza.  A  módosítások  egyéb  elemei  lakossági 

kezdeményezések alapján kerülnek a tervi javaslatba. 

A  településrendezési  eszközök módosítása  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) 
és a Tr. figyelembe vételével készül. 

A Településrendezési eszközök módosításainak egyeztetése a Tr. 32. §  (3) bekezdése és a 
36.§‐a alapján  teljes eljárás  szerint  történik. A  tervezet  a Tr.    28/A. §  alapján kérelmezett 
digitális ingatlan‐nyilvántartási térkép segítségével kerül feldolgozásra. 

Jelen módosításokat összefoglaló anyag az előzetes tájékoztató szakasz dokumentuma. 
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2. MÓDOSÍTÁSOK	ÖSSZEFOGLALÓJA	

Jelen előzetes  tájékoztató dokumentáció alapvetően 5 módosítást  tartalmaz, melyek egy 
része érinti  a  Településszerkezeti  Terv módosítását  is.  A módosításokat  bemutató  átnézeti 
térkép a település teljes területére készült el. 

 

MÓDOSÍTÁS 

sorszám  megnevezés 

1.  A HÉSZ szövegében a nem egyértelmű előírások pontosítása 

2.  A már megvalósult tervezett szabályozási vonalak törlése 

3. 
Meglévő  és  tervezett  közúti  közlekedési  területek  szabályozási  tervi 
jelölésének a felülvizsgálata 

4. 
A  II.  és  IV.  bányatelkek  meglévő  és  tervezett  közlekedési  feltárásának 
felülvizsgálata 

5. 
A  Napsugár  utcai  lakópark  településrendezési  megállapításainak 
felülvizsgálata 

 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az egyes módosítási igények tekintetében a 
településrendezési és településkép-védelmi eszközök közül melyek módosítása 
szükséges. 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 

TSZT (leírás és térkép)     X 

HÉSZ (szöveg) X  X X X 

SZT (HÉSZ melléklete)  X X X X 

TR     X 

TAK      
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DUNAHARASZTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSAIT 
BEMUTATÓ ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

 

 

A  1‐3.  számú  módosításokkal  érintett  területek  a  véleményezési  szakaszban  kerülnek 
bemutatásra, a módosítások konkrét kidolgozását követően. 

 

5. 

4. 

4.
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3. A	MÓDOSÍTÁSOK	RÉSZLETES	BEMUTATÁSA	

1. 
HÉSZ SZÖVEGÉBEN A NEM EGYÉRTELMŰ, NEM JÓL ÉRTELMEZHETŐ ELŐÍRÁSOK 
NYELVHELYESSÉGI PONTOSÍTÁSA  

NEM ÉRINTI A TSZT‐t 

 

NEM ÉRINTI A SZABÁLYOZÁSI 

TERVLAPOKAT 
‐ 

A  módosítás  célja  a  Helyi  Építési  Szabályzatban  a  nem  egyértelmű,  pontatlan 
megfogalmazások  kiküszöbölése,  illetve  a  magasabb  jogszabályokkal  való  összhang 
megteremtése. 

 

2.  A MÁR MEGVALÓSULT TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI VONALAK TÖRLÉSE  

NEM ÉRINTI A TSZT‐t 

SZABÁLYOZÁSI TERVI 

ÉRINTETTSÉGE A VIZSGÁLATOT 

KÖVETŐEN, A VÉLEMÉNYEZÉSI 

SZAKASZBAN KERÜL 

BEMUTATÁSRA 

‐ 

A  módosítás  célja  a  Helyi  Építési  Szabályzat  3.  mellékletében  a  Szabályozási  tervben,  a 
tervezett szabályozási vonalak felülvizsgálata, ennek során a tervezett szabályozási vonalak 
pontosítása, korrekciója az időközben kialakult telekstruktúra figyelembevételével, a BFKH 
Földmérési,  Távérzékelési  és  Földhivatali  Főosztály  által  szolgáltatott  állami  alapadatok 
alapján (előzetes adatszolgáltatásként megkért ingatlan‐nyilvántartási alaptérkép). 

 

3.  MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSI TERVI 
JELÖLÉSÉNEK  A FELÜLVIZSGÁLATA 

NEM ÉRINTI A TSZT‐t 

SZABÁLYOZÁSI TERVI 

ÉRINTETTSÉGE A VIZSGÁLATOT 

KÖVETŐEN, A VÉLEMÉNYEZÉSI 

SZAKASZBAN KERÜL 

BEMUTATÁSRA 

‐ 

A  módosítás  a  meglévő  és  tervezett  közúti  közlekedési  területek  szabályozási  tervi 
jelölésének  felülvizsgálatát  foglalja  magába,  ennek  során  elsősorban  az  egyes  területek 
tulajdonviszonyainak  (magán‐  és  közcélú  tulajdon)  figyelembevételével  kerülnek 
pontosításra a közút illetve magánút besorolások, övezetek, utcanevek. 

A  módosítás  másik  eleme  a  tervezett  szabályozási  vonalak  településfejlesztési 
elképzeléseknek  megfelelő  felülvizsgálata,  melynek  során  a  településfejlesztési 
szempontból már nem releváns tervi elemek törlésre kerülnek.   
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4.  A II. ÉS IV. BÁNYATELKEK MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT KÖZLEKEDÉSI FELTÁRÁSÁNAK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

A településen jelenleg három területen van kijelölve szilárd ásványi nyersanyag bányatelek. 
A II.,  IV. és V. sorszámú Bányatelkek közül a módosítás a II. és IV. Bányatelkeket érinti. Az 
4./1‐es  számú  terület  az  Árnyas  utcán  keresztül,  a  4./2‐es  számú  területet  a Duna‐Tisza‐
csatorna mellett futó, 51‐es számú főútról leágazó dűlőútról lehet elérni. A módosításokról 
részletesen a következő két alpontban. 
   

/1 

/2 
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4./1  II. BÁNYATELEK 

 

A II. Bányatelek egykor homok és kavics lelőhely volt, mára a bányászat a teljes területen 
megszűnt, a bányatelek jogi jelleg törlése is folyamatban van.  

A tertületet az egykori Universum üdülő irányából, az üdülőterületeken áthaladó Árnyas 
utcáról lehet megközelíteni. A terület zöldfelületeit kisebb‐nagyobb méretű bányatavak 
szabdalják, ami alapján a hatályos településrendezési eszközök a terület nagy részét K‐sp 
jelű nagykiterjedésű sportolási célú beépítésre szánt különleges területfelhasználásba és 
építési övezetbe sorolják. 

A területen önkormányzati célú fejlesztés nem tervezett, így a tervezett önkormányzati 
közutak  megvalósítása  sem  indokolt,  ennek  okán  az  egyes  szabályozási  vonalak 
(közterületi  jelölés)  törlésre  kerülnek.  A  terület  feltárása  magánúttal  biztosítható  az 
esetleges magánberuházás megvalósítása során.   

 

4./2  IV. BÁNYATELEK 

 

 

A IV. Bányatelek homok és kavics lelőhelyen jelenleg is bányászati tevékenység történik. 
A tertületet az 51‐es zámú főútról leágazó földúton keresztül lehet megközelíteni. 

A  terület  nagy  részét  mezőgazdasági  parcellák  alkotják,  északi  részén  található  két 
bányató. A bányatelekhez tartozóan a Duna‐Tisza csatorna egy mezőgazdasági parcellát 
leválaszt  a  többi  területről.  A  rendezési  eszközök  a  területet  ‐  a  leválasztott  terület 
kivételével  ‐  K‐B  jelű  nyersannyag  kitermelés  (bánya)  céljára  szolgáló  különleges 
beépítésre szánt területfehasználásba és építési öveztebe sorolják. 
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A területen önkormányzati célú fejlesztés nem tervezett, így a tervezett önkormányzati 
közutak  megvalósítása  sem  indokolt,  ennek  okán  a  tervezett  szabályozási  vonalak 
(közterületi  jelölés)  törlésre  kerülnek.  A  terület  feltárása  magánúttal  biztosítható  az 
esetleges magánberuházás megvalósítása során.   

A  bányatelkeket  kis  mértékben  érinti  az  országos  ökológiai  hálózat  ökológiai 
folyosójának övezete.   A  II.  bányatelken áthalad a nagyfeszültségű átviteli  és  főelosztó 
hálózatok  biztonsági  övezete,  valamint  a  szénhidrogén‐szállítóvezetékek  biztonsági 
övezete. 

 

5.  A NAPSUGÁR UTCAI LAKÓPARK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSAINAK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

 

Az  51‐es  számú  főúttól  délre  található  az 
egykori  Universum  üdülőközpont,  egyben 
volt  bányatelek.  A  módosítással  érintett 
tervezési  terület  a  0100/2  hrsz‐ú  út  –  az 
Árnyas utca – a 0103/49 hrsz‐ú út – a Gyep 
utca – az Ek  jelű erdőterületek és a 0131/3 
hrsz‐ú út által határolt terület.  

A  szóban  forgó  terület  lakó‐  és 
üdülőfunkciójú  hasznosítására  2010‐ben  és 
2016‐ban  is  készültek  tanulmánytervek,  a 
hatályos  településrendezési  eszközök  ezen 
tanulmánytervben  foglaltakra  figyelemmel 
készültek.  A  terület  fejlesztése 
megkezdődött,  a  területen  megvalósult  a 
telekalakítás.  

A  módosítás  során  a  hatályos  szabályozás 
felülvizsgálata  történik,  a  kialakult 
telekmegosztásokkal  összhangban  lévő 
övezeti  rendszer  kialakítása  érdekében.    A 
területen  tervezett  rendeltetési  kör  is 
pontosításra  kerül.  A  teljes  területen 
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egységes  területfelhasználás  kerül 
kialakításra.  

A  módosítás  során  nem  történik  új 
beépítésre szánt terület kijelölés. 

A  tervezési  terület  legnagyobb  része  beépítetlen.  A  területen  zöldfelületek,  földutak,  a 
vízfelület,  wakeboard  pálya  és  kiszolgáló  építményei  valamint  használaton  kívüli  üdülő 
épületek  találhatók.  A  terület  fejlesztése  2017‐ben  kezdődött  meg,  a  strand  és  az 
üdülőépületek  egy  részének  az  elbontásával,  2018‐ban  folytatódott  a  terület 
tereprendezésével és a terület DNy‐i részének közművesítésével illetve a telekalakítással.  

A tervezési területet a határvonala mentén 
kis mértékben  érinti az országos ökológiai 
hálózat  magterülete,  az  országos 
jelentőségű  természetvédelmi  terület  („ex 
lege”  láp)  a  Dunaharaszti  turjános 
területének egy kis része található itt.  

  részlet az OTrT 3/1 mellékletéből 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

CÉLOK ÉS HATÁSOK
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4. MELLÉKLETEK	

Képviselő‐testületi	 döntés	 a	 településrendezési	 eszközök	 eseti	
módosításáról	
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