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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 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 Dunaharaszti Város 

jelenleg hatályos településfejlesztési-, rendezési – és településkép – védelmi dokumentumai az 

alábbiak:  

• Településfejlesztési Koncepció - 39/2016. (IV. 4.) számú Kt. határozat; 

• Integrált Településfejlesztési Stratégia - 40/2016. (IV. 4.) számú Kt. határozat; 

• Településszerkezeti Terv, a módosításokkal egységes szerkezetben - 14/2017. (II. 27.) 

sz. Kt. határozat;  

• Helyi Építési Szabályzat, a módosításokkal egységes szerkezetben - 3/2017. (III. 1.) 

Önk. rendelet; 

• Települési Arculati Kézikönyv - 132/2017. (XII.18.) sz. Kt. határozat; 

• A településkép védelméről szóló rendelet - 21/2017. (XII. 22.) Önk. rendelet. 

Dunaharaszti Város megbízásából a Pro Régió Kft. készíti a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési 

Szabályzat illetve Szabályozási terv eseti módosítását több részterület vonatkozásában. A 

módosítások egy része önkormányzati kezdeményezés, mely a fejlesztési igények megalapozásán 

kívül szerkesztési hibából adódó korrekciót, illetve magasabb szintű jogszabályokkal való összhang 

megteremtését biztosító tervi elemeket tartalmaz,  

a módosítások másik része lakossági kezdeményezések alapján, településrendezési szerződésben 

foglalt tulajdonosi fejlesztést megalapozó tervi elem. 

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., 

továbbá az egyéb vonatkozó szakági jogszabályok együttes figyelembe vételével, azokkal 

összhangban készül. 

A településrendezési eszközök módosításainak egyeztetése a Tr. 32. § (3) bekezdése és a 36.§-a 

alapján teljes eljárás szerint történik. A tervezet aTr.28/A. § alapján kérelmezett digitális ingatlan-

nyilvántartási adatok felhasználásával készül.  

A Tr. 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz 2019. május 30 - június 21 időszakban lezajlott, a 

partnerségi egyeztetés keretében május 16-án lakossági fórum került megtartásra. Az előzetes 

tájékoztató szakasz dokumentumait és összefoglalóját a „Terviratok” című fejezet tartalmazza. 

A településrendezési eszközök módosításának tervezete - ezen belül a megalapozó vizsgálat, az 

alátámasztó javaslat és a jóváhagyandó tervezet, - az előzetes tájékoztató szakaszban beérkezett 

adatok, vélemények, az önkormányzati és lakossági adatszolgáltatás, illetve a helyszíni bejáráson 

begyűjtött információk alapján készült.  

A 2/2005. (I.11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti környezeti értékelés a település 

teljes közigazgatási területére 2016 év júliusában készült. 
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Jelen tervezet tartalmi elemeit ismertető előzetes megkeresés alapján az érintett szervek a 

módosításokhoz kapcsolódóan nem tartják indokoltnak környezeti értékelés készítését és környezeti 

vizsgálat lefolytatását. A beérkezett vélemények figyelembevételével a kidolgozó és az érintett 

önkormányzat jelen településrendezési feladattal összefüggésben környezeti értékelést nem készít 

és a környezeti vizsgálati eljárást lezárja.  

 

 

A Képviselő-testület korábban készített „Dunaharaszti településrendezési eszközeinek eseti 

módosítása 2019. szeptember” dokumentumot a 101/2019. (X. 1.) sz. Kt. határozatával elfogadta.  

A véleményezési eljárásra bocsátás előtt a Képviselő testület a dokumentáció módosítását kérte, így 

a további véleményezési eljárásra a Képviselő-testület döntésével a jelen dokumentáció 

„Dunaharaszti településrendezési eszközeinek eseti módosítása 2019. november 18.” kerül. 

 

Jelen tervezet a véleményezési szakasz dokumentuma, mely tartalmazza mind a tulajdonosi és 

mind az önkormányzati szándékokat. A tervezet az önkormányzati főépítész szakmai javaslataival, 

észrevételeivel került kidolgozásra. 

 

7. oldal: Beépítésre vonatkozó előírás módosítása (rendeltetési egységek csatlakozása 

épületen belül, látványvédelem) 

8. oldal: HÉSZ szöveg kiegészítés, parkolószám szabályozás 

9. oldal: a 8. oldalon tett kiegészítés magyarázata 

56. oldal: a lakópark területén a településre vonatkozó személygépjármű tároló 

elhelyezéseinek szabályai legyenek érvényben, kivételes szabályok meghatározásával, amennyiben az 

indokolt  

72. oldal: Javaslat az „épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága” fogalom 

bevezetésére. 

75. oldal:  Az építési hely szabályozásának egyértelműsítése a tóparti ingatlanok miatt. 

76. oldal: Az „épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága” fogalom bevezetése a 

HÉSZ-be. 

83. oldal: A Kb-Ze/2 övezet paramétereinek meghatározása a HÉSZ mellékletében. 
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II. MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA 

A településrendezés során alapvetően a Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosítása 

történik, egyes tartalmak viszont előzetesen a Településszerkezeti Terv  

(a továbbiakban: TSZT) módosítását is szükségessé teszik.  

A tervezett módosítások a kodifikációs pontosítások mellett a település egyes részterületeire 

vonatkoznak, területük konkrétan lehatárolható. A módosításokat sorszámokkal jelöltük, a területileg 

bemutatható változásokat térképen is megjelenítve. 

Az 5. számú módosítás tekintetében a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 22.) Önk. 

rendelet kiegészítése is javasolt. 

 

MÓDOSÍTÁS 

sorszám megnevezés 

1. 
A HÉSZ szövegében a nem egyértelmű, nem jól értelmezhető előírások 
nyelvhelyességi pontosítása 

2. 
A már megvalósult, - a szabályozási terven megjelenített - tervezett szabályozási 
vonalak törlése 

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

4. A II. bányatelek meglévő és tervezett közlekedési feltárásának felülvizsgálata 

5. 
A Napsugár utcai lakópark terület, településrendezési megállapításainak 
felülvizsgálata 

 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az egyes módosítások tekintetében a településrendezési eszközök 

és településkép-védelmi dokumentumok 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 

TKR      

TAK      
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DUNAHARASZTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSAIT BEMUTATÓ ÁTNÉZETI 

TÉRKÉP 

 

 

Az 1. számú módosítás a HÉSZ előírásainak módosítását jelenti, így térképi ábrázolása nem történik. 

 

5. 

4. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

2. 

3. 

3. 

3. 3. 

3. 

2. 
3. 3. 

3. 
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III. CÉLOK BEMUTATÁSA 

1. A HÉSZ szövegében a nem egyértelmű, nem jól értelmezhető előírások nyelvhelyességi 

pontosítása 

A módosítás célja a Helyi Építési Szabályzatban a nem egyértelmű, pontatlan megfogalmazások 

kiküszöbölése, illetve a magasabb jogszabályokkal való összhang megteremtése. 

2. A már megvalósult - a szabályozási terven megjelenített, - tervezett szabályozási vonalak törlése 

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. 

3. Meglévő és tervezett közúti közlekedési területek (övezetek) szabályozási tervi jelölésének a 

felülvizsgálata 

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. 

4. A II. bányatelek meglévő és tervezett közlekedési feltárásának felülvizsgálata 

A II. Bányatelek magántulajdonú területén és közvetlen környezetében önkormányzati célú fejlesztés 

nem tervezett. A tervezett önkormányzati közutak megvalósítása nem indokolt, a kapcsolódó 

önkormányzati feladatok átvállalására településrendezési szerződés nincs érvényben, ennek okán a 

tervezett szabályozási vonalak (közterületi jelölés) törlésre kerülnek, szakmailag indokolt esetben a 

közlekedési feltárást biztosító egyéb szabályozási elem meghatározásával. 

5. A Napsugár utcai lakópark terület, településrendezési megállapításainak felülvizsgálata 

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 egységes területfelhasználás kerül kialakításra. 
 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA 

 

 

6 

IV. A MÓDOSTÁSOK BEMUTATÁSA 

A HÉSZ szövegében a nem egyértelmű, nem jól értelmezhető előírások nyelvhelyességi pontosítása 

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. 

 

1.1 A HÉSZ kiegészítése, az egyértelmű jogalkalmazás érdekében 

 

Jelmagyarázat: 

törlési javaslat 

javasolt szöveg beillesztése 

 

 

A nyúlványos telek megvalósíthatóságának kizárása indokolt, az alábbiak szerint: 

 

7. Telekalakítás 

7.§ (1) Telekalakítás csak úgy végezhető, hogy a telektömbön belül lévő, de a telekalakítással nem 
érintett területek később az övezetre, építési övezetre előírtak szerint hasznosíthatók maradjanak. 

(2) A település beépítésre szánt területén nyúlványos telek nem alakítható ki, kivéve, ha a jelenleg 
közterületi kapcsolattal nem rendelkező telkek közterületi kapcsolata más módon nem biztosítható.  

(3) Övezet, építési övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki. Az övezet vagy építési övezet 
határa mentén történő telekalakítás esetén a telekméretekre vonatkozó előírások figyelmen kívül 
hagyhatók. 

(4) Olyan telekalakítás nem megengedett, mely szerint egy telek két, vagy több övezetbe, építési 
övezetbe tartozna. 

(5) Az építési övezetekre és övezetekre vonatkozó telekalakítási szabályozási határértékeket az 1. 
melléklet 1-10. pontja tartalmazza. 

 

11. Magánutakra vonatkozó előírások 

11.§ (1) Gazdasági területek, valamint K-Sp/2, Üh/3 és Lke/4 jelű építési övezetek kivételével a 
beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút csak közforgalom számára 
megnyitott módon alakítható ki, kivéve ha a magánút legfeljebb két építési telek megközelítését 
biztosítja.  

(2) A 100 méternél hosszabb magánút zsákutcaként történő kialakítása esetén, a zsákutca végén a 
szemétszállító gépjármű számára megfelelő visszafordulási lehetőséget kell kialakítani. 

(3) A kettőnél több építési telek kiszolgálására alkalmas vagy a 60 m-nél hosszabb magánút legalább 
8 m telekszélességgel alakítható ki, kivéve ha a 8,0 méter széles magánút kialakításával a fennmaradó 
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építési telkek beépíthetősége ellehetetlenül, ebben az esetben a magánút minimális telekszélessége 
3,0 méter. 

(4) A magánút létrehozása után visszamaradó építési teleknek, telkeknek meg kell felelnie az építési 
övezet előírásainak. 

(5) A magánút által kiszolgált telket úgy kell kialakítani és azon építményt elhelyezni, mintha a 
magánút közterület lenne. 

(6) A magánút felőli építési határvonal és a magánút felőli telekhatár közötti területsáv előkertnek 
számít, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell betartani. 

 

A város településképét negatívan befolyásoló hosszan elnyúló, a településképbe nem illő 

hosszúságú tárolókkal, egyéb építményekkel összekötött épületek telepítésének elkerülése 

érdekében a 16. § kiegészítése javasolt. 

 

16. Beépítésre vonatkozó általános előírások 

16. §  (1) Az 1. mellékletben meghatározott beépítés megengedett legnagyobb mértéke számításánál 
a 14. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni. 

(2)2 Az Lke/1, Lke/10 és Vt/3 jelű építési övezetek kivételével 400 m2-nél kisebb telken új lakóépület 
nem helyezhető el. 

(3) Ahol a 3. mellékleten Távlati vasútbővítés miatt be nem építhető terület jelölés szerepel, ott a 
jelölt területen építmény nem építhető. 

(4) A 3. mellékleten Távlati úthálózat fejlesztés helybiztosításaként jelölt területen épület, parkoló, 
tömör kerítés nem építhető, fa nem ültethető. 

(5) Az övezetekre az 1. mellékletben meghatározott beépítési mód és a kapcsolódó építési hely 
fogalom alkalmazása során az OTÉK építési telekre vonatkozó előírásait kell alkalmazni, amennyiben 
ezen szabályok alapján az elő-, oldal-, és hátsókert mértéke nem állapítható meg egyértelműen, 
annyiban – a közlekedési területek, zöldterületek övezeteinek kivételével – épület a telekhatártól 
számított 5,0 méteren belül nem helyezhető el. 

(6) Településközpont vegyes, kisvárosias és kertvárosias lakóterületek építési övezeteiben, egynél 

több lakó rendeltetési egység egy épületben történő elhelyezésének feltétele, hogy a legkevesebb 

4x4 m bruttó alapterületi mérettel rendelkező önálló rendeltetési egységek, egymáshoz legalább 4 

m-es alaprajzi szakaszon közvetlenül csatlakozzanak. 

 

A közlekedési területek jelölése a szabályozási terven felülvizsgálatra került, ezzel összefüggésben 

a HÉSZ pontosítása szükséges. 

 

47. Közlekedési területek általános előírásai 

47.§ (1) A közutak hálózati szerepét a 2. melléklet tartalmazza.  

(2) A közlekedési területek övezeteire vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 6. pontja 
tartalmazza. 
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(3)2 A közúti közlekedési célú közterületeket a szabályozási terv KÖu-1, KÖu-2 jelű övezetbe és 
övezetbe nem sorolt közlekedési célú közterületként határozza meg. A szabályozási terven a „közút” 
felületi szabályozó a meglévő és tervezett közterületeket ábrázolja. 

 

A parkolószámokkal kapcsolatos szabályozás a Képviselő-testület döntése alapján pontosításra 

kerül.  

 

13. A gépjárművek tárolásának mennyiségére vonatkozó előírások 

13.§ (1) Minden építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a 
lakófunkció kivételével a más jogszabályban meghatározott mennyiségben kell a gépjárművek 
számára elhelyezési lehetőséget biztosítani. 

(2) Lakófunkció esetén legfeljebb 50 m2 nettó alapterületű lakásméret esetén 1 db, 50 m2 nettó 
alapterületű lakásméret felett 2 db személygépjármű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani 
minden egyes lakás után az ingatlanon belül – amennyiben az övezeti előírás másképpen nem 
rendelkezik, 150 m2 és annál kisebb nettó alapterületű lakásméretig 2 db, 150 m2 lakásméret felett 
legalább 3 db személygépjármű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani minden egyes lakás után a 
telken belül. Lakófunkció esetén nem alkalmazható a járművek pakolási rendjének egyes 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 4. § - a. 

(3) Az (1) bekezdés szerint meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettség értékét felfelé, egész 
számra kell kerekíteni. 

 

 

14. A gépjárművek tárolásának elhelyezésére és kialakítására vonatkozó előírások 

14.§ (1) Lakófunkció rendeltetésszerű használatához – amennyiben az övezeti előírás másképpen 

nem rendelkezik - a lakásonként szükséges személygépjármű elhelyezési lehetőséget az alábbiak 

betartásával kell biztosítani: 

a) legfeljebb 100 m2 nettó alapterületű lakásméretig épületen belüli gépjárműtároló és felszíni tároló 

hely is kialakítható,  

b) 100 m2-nél nagyobb, de legfeljebb 150 m2 nettó alapterületű lakásméretnél a lakáshoz tartozó 

ba) legalább 1 db épületen belüli és 1 db telken belüli felszíni gépjárműtároló hely elhelyezése esetén 

az 1. mellékletben meghatározott beépítés megengedett legnagyobb mértéke alapján számított 

beépíthető alapterület teljes mértékben figyelembe vehető, 

bb) 2 db telken belüli felszíni gépjárműtároló hely elhelyezése esetén az 1. mellékletben 

meghatározott beépítés megengedett legnagyobb mértéke alapján számított beépíthető 

alapterületet lakásonként 30 m2-rel kell csökkenteni, 

c) 150 m2-nél nagyobb nettó alapterületű lakásméretnél 

ca) legalább 2 db épületen belüli gépjárműtároló elhelyezése esetén az 1. mellékletben 

meghatározott beépítés megengedett legnagyobb mértéke alapján számított beépíthető alapterület 

teljes mértékben figyelembe vehető, 

cb) 1 db épületen belüli és 1 db telken belüli felszíni gépjárműtároló hely elhelyezése esetén az 1. 

mellékletben meghatározott beépítés megengedett legnagyobb mértéke alapján számított 

beépíthető alapterületet lakásonként 30 m2-rel kell csökkenteni, 
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cc) 2 db felszíni tároló hely elhelyezése esetén az 1. mellékletben meghatározott beépítés 

megengedett legnagyobb mértéke alapján számított beépíthető alapterületet lakásonként 60 m2-rel 

kell csökkenteni.  

(2) Lakófunkció kivételével a gépjármű elhelyezési kötelezettség egésze felszínen is kialakítható. Nem 

lakófunkció rendeltetésszerű használatához, a 13. § (1) alapján keletkező gépjármű elhelyezési 

kötelezettség egésze - a (3) bekezdésben foglaltak szerint, - az ingatlan előtti közterületen is 

kialakítható a közterület tulajdonosának engedélyével, 

(3) Nem lakófunkció rendeltetésszerű használatához, a A 13. § (1) alapján keletkező gépjármű 

elhelyezési kötelezettség személygépjárművek esetén az ingatlannal határos közútszakaszon, - az 

ingatlan telekhatárától mért legfeljebb 250 m-en belül, - is biztosítható, továbbá egyéb gépjárművek 

elhelyezése esetén a telek határaitól mért legfeljebb 100 méteren belüli más építési telken is 

biztosítható, amennyiben az alábbi korlátozások valamelyike fennáll: 

a) a telek számára ki- és behajtás forgalomtechnikai okok miatt nem engedélyezhető, 

b) a telek meglévő beépítése miatt a telken belül létesítendő tároló hely számára a közúti csatlakozás 

nem biztosítható, 

c) a telek közterületi szélessége nem éri el a 10 métert, 

d)2 a telek területe nem éri el a 300 m2-t, 

e)2 a telken lévő már védett növényzet, vagy egyéb műszaki okok miatt a telken belül létesítendő 

tároló hely nem helyezhető el. 

(4) Felszíni gépjármű tároló hely céljára csak burkolt felület vehető figyelembe. 

 

 

1.2 Szakági munkarészek 

Az 1. módosítás, kodifikációs pontosításokat tartalmaz, kizárólag a HÉSZ szövegpontosításáról, 

hibáinak javításáról szól, ezért a módosítások természeti-, táji- és környezetvédelmi, közlekedési és 

közművesítési alátámasztása nem indokolt. A korrekciók régészeti és műemlékvédelmi érdekeket 

nem sértenek. 

 
 

A már megvalósult tervezett szabályozási vonalak törlése 

A módosítás célja a Helyi Építési Szabályzat 3. mellékletében, a Szabályozási tervben feltüntetett 

tervezett szabályozási vonalak felülvizsgálata, melynek során a tervezett szabályozási vonalak 

pontosítása és korrekciója történik az időközben kialakult telekstruktúra figyelembevételével, a BFKH 

Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által szolgáltatott állami alapadatok alapján 

(előzetes adatszolgáltatásként megkért ingatlan-nyilvántartási alaptérkép). 

A Szabályozási terv módosítása során azon tervezett szabályozási vonalak törlése történik, amelyek a 

hivatalos földhivatali alaptérkép alapján az érintett útszakaszokat tekintve, legalább tömbhatár 

tekintetében teljes hosszban megvalósultak.  

A módosítást indokolja, hogy a már megvalósult szabályozási vonalak a szabályozási terv alkalmazása 

során zavart okoznak. A módosítás szükségességét az érintett telektulajdonosok is jelezték az 

önkormányzat felé. 
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A módosítás során törlésre kerülnek a tervezett szabályozási vonalak a telekalakítással megvalósuló 

útszakaszokon, ugyanakkor az övezetet jelölő szabályozási felület (övezetet jelölő szürke aláfestés és 

övezeti jel) megtartásra kerül.  

A módosítások az alábbi területeket érintik, a tervezett szabályozási vonalak a kék szaggatott vonallal 

jelzett területeken kerülnek törlésre. 

 

SZABÁLYOZÁSI 
TERVLAP 

SORSZÁMA 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 
RÉSZLETE 

ALAPTÉRKÉP RÉSZLETE 

B-6 

  

SZT módosítási 

javaslat 

Az Lke-7 jelű építési övezet feltárását 

biztosító tervezett Köu-2 és Köu jelű 

övezetet meghatározó telekalakítás – 

az ábrán látható két szakaszon, - a 

tervezett szabályozásnak 

megfelelően megvalósult. A tervezett 

szabályozási vonalak az érvényes 

földhivatali adatok alapján törlésre 

kerülnek.   
 

C-4 

  

SZT módosítási 

javaslat 

A többek között a Gksz-4 jelű építési 

övezet feltárását biztosító tervezett 

Köu-1 jelű övezetet meghatározó 

telekalakítás – az ábrán látható 

szakaszon, - a tervezett 

szabályozásnak megfelelően 

megvalósult. A tervezett szabályozási 

vonalak az érvényes földhivatali 

adatok alapján törlésre kerülnek.  
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SZABÁLYOZÁSI 
TERVLAP 

SORSZÁMA 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 
RÉSZLETE 

ALAPTÉRKÉP RÉSZLETE 

C-5 

  

SZT módosítási 

javaslat 

Az Lke-3 jelű építési övezet feltárását 

biztosító tervezett közlekedési 

övezetet meghatározó telekalakítás – 

az ábrán látható szakaszokon, - a 

tervezett szabályozásnak 

megfelelően megvalósult. A tervezett 

szabályozási vonalak az érvényes 

földhivatali adatok alapján törlésre 

kerülnek. 

 
 

B-3, C-3 

  

SZT 

módosítási 

javaslat 

Az Lke/3 jelű építési övezet feltárását 

biztosító tervezett közlekedési 

övezetet meghatározó telekalakítás – 

az ábrán látható szakaszokon, - a 

tervezett szabályozásnak megfelelően 

megvalósult. A tervezett szabályozási 

vonalak az érvényes földhivatali adatok 

alapján törlésre kerülnek. 
 

SZABÁLYOZÁSI 
TERVLAP 

SORSZÁMA 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 
RÉSZLETE 

ALAPTÉRKÉP RÉSZLETE 
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SZABÁLYOZÁSI 
TERVLAP 

SORSZÁMA 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 
RÉSZLETE 

ALAPTÉRKÉP RÉSZLETE 

C-7 

  

SZT 

módosítási 

javaslat 

Az Gksz/4 jelű építési övezet feltárását 

biztosító tervezett közlekedési 

övezetet meghatározó telekalakítás, az 

ábrán látható szakaszokon, a tervezett 

szabályo-zásnak megfelelően 

megvalósult.  

A tervezett szabályozási vonalak az 

érvényes földhivatali adatok alapján 

törlésre kerülnek. 

 

1.3 Szakági munkarészek 

Tájrendezési javaslat 

A módosítás természetvédelmi- és környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért a fejezet kidolgozása 

nem indokolt. 

Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A tervezett utak törlésével a vizes élőhelyek és mezőgazdasági területek közötti utak elválasztó 

hatása mérséklődik. A módosításokkal összefüggésben a HÉSZ vonatkozó egyéb tartalmi elemeinek 

(pl. közlekedési területek, zöldfelületek) a módosítása, kiegészítése nem indokolt. 

Közlekedési javaslat 

A módosítás a település közúthálózati kapcsolatai, és fontosabb csomópontjai szempontjából 

indifferens.  

A módosítás az érintett terület belső úthálózatát sem befolyásolja, hiszen csak a hatályos 

Szabályozási terv szerinti közúthálózatnak megfelelő telekszerkezet megvalósulását nyugtázza. A 

módosításban szereplő utak mindegyike helyi út. Az adatszolgáltatásként kapott ingatlan-

nyilvántartási alaptérkép szerint viszont még nem mindenütt történt meg az úthálózat számára 

kialakított telkek közterületbe vonása, ami változatlanul szükséges az ilyen, az övezetet jelölő szürke 

aláfestéssel és övezeti jellel ellátott telkek esetében. 

A módosítás a közösségi közlekedést, és a parkolást nem befolyásolja. A parkolást változatlanul az 

OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani. 
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A gyalogos és kerékpáros közlekedés számára kedvező, hogy létrejött az utcaburkolatok, járdák 

elhelyezéséhez szükséges telekstruktúra.  

A hatályos HÉSZ közlekedési előírásait a módosítás nem érinti. 

Közművesítési és hírközlési javaslat 

A szabályozással létrejött telekstruktúra mindegyike megközelíthető közterületről, ami lehetővé teszi 

a vízi- és energetikai közművekkel való elláthatóságát az ingatlanoknak. 

Elektronikus hírközlés 

Az építési övezetek feltárását biztosító tervezett közlekedési övezeteket meghatározó telekalakítások 

a tervezett szabályozásnak megfelelően megvalósultak. A módosítások az elektronikus hírközlési 

sajátos építményfajták elhelyezhetőségét, valamint a vezetékes és vezeték nélküli elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtását nem befolyásolják. 

Örökségvédelem 

A módosítások régészeti és műemlékvédelmi érdekeket nem sértenek, ezért a fejezet kidolgozása 

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

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.  

A HÉSZ magánutakra vonatkozó előírásai az alábbiak: 

 

 

 

5056 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

   

A 5056 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: belterületi nem közterület, 

• kivett terület: beépítetlen terület, 

• nem közterület, 

• tulajdonviszony: gazdasági társaságok területe, 

• hossza: 36,61 méter, 

• szélessége: 2,0-3,0 méter, 

• elhelyezkedése: Lke/3 övezet, 

• 1 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett beépítetlen terület, 

• terület: 0,0114 m2, 

• cím: Felső Duna sor 5056 hrsz., 

• tulajdonos: FGSZ Földgázszállító Zrt. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemének törlése javasolt. 

A módosítás a B-2 jelű és sorszámú szabályozási tervlapot érinti. 

 

SZT módosítási javaslat 

5040 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 
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A 5040 hrsz-ú telek (nyeles telek) adatai: 

• földrészlet: belterületi nem közterület, 

• kivett terület: lakóház, udvar, 

• nem közterület, 

• tulajdonviszony: természetes személyek területe, 

• nyél hossza: 83,3 méter, 

• nyél szélessége: 2,0-3,0 méter, 

• elhelyezkedése: Lke/3 övezet, 

• 4 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett lakóház, udvar, 

• terület: 0,0615 m2, 

• cím: Felső Duna utca 60/C., 

• tulajdonos: magánszemély, 

• terheli a Dunaharaszti belterület 5039 hrsz-ú ingatlant 

illető Egyéb szolgalmi jog átjárási, villanyvezetési, 

csatorna, vízvezetési és gázvezetési szolgalmi jog -190 m2 

nagyságú területre, 

• vezetékjog: ELMŰ Hálózati Kft. 99 m2 nagyságú területre. 

A telek nyél része nem került önálló telekként kialakításra. A 

telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemének törlése javasolt, 

továbbá az 5035/2, 5038 és 5039 hrsz-ú földrészletek jelölése 

közterületi, illetve magánúti kapcsolat hiányában „nem építési 

telek” tájékoztató elemmel. A módosítás a B-2 jelű és sorszámú 

szabályozási tervlapot érinti. 
 

SZT módosítási javaslat 

 

(549) HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 
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A (549) hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: belterületi közterület, 

• kivett terület: saját használatú út, 

• közterület: Vasút utca, 

• tulajdonviszony: állami területek, 

• hossza: 138,63 méter, 

• szélessége: 3,8-15,0 méter, 

• elhelyezkedése: Lke/3 övezet, 

• 4 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett saját használatú út, 

• terület: 0,1161 m2, 

• cím: Vasút utca, 

• tulajdonos: Magyar Állam, 

• a földrészlet területe 1194 m2-ről 1161 m2-re csökkent. 

A telek „állami tulajdonú kiszolgáló út” jelkulcsi elemként 

történő feltüntetése javasolt „meglévő magánút” jelkulcsi elem 

helyett. A módosítás a B-4 jelű és sorszámú szabályozási 

tervlapot érinti. 
 

SZT módosítási javaslat 

 

(0234/2) HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

   

A (0234/2) hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: külterületi közterület, 

• kivett terület: saját használatú út, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: állami területek, 

• hossza: 132,36 méter, 

• szélessége: 4,0-14,5 méter, 

• elhelyezkedése: Lke/3 övezet, 

• 1 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett saját használatú út, 

• terület: 0,0944 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: Magyar Állam,  
SZT módosítási javaslat 

• terheli a 5350/2 hrsz-ú ingatlant illető Útszolgalmi jog a mindenkori tulajdonos javára, 
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• Natura2000 terület, 

• a 0234 hrsz-ú ingatlan megosztásával alakult ki. 

A telek „állami tulajdonú kiszolgáló út” jelkulcsi elemként történő feltüntetése javasolt „meglévő 

magánút” jelkulcsi elem helyett. A módosítás az A-5 jelű és sorszámú szabályozási tervlapot 

érinti. 

 

6854/1 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

   

A 6854/1 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: belterületi nem közterület, 

• kivett terület: saját használatú út, 

• nem közterület, 

• tulajdonviszony: gazdasági társaságok területe, 

• hossza: 63,84 méter, 

• szélessége: 6,5 méter, 

• elhelyezkedése: Gksz/3 övezet, 

• 2 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett saját használatú út, 

• terület: 0,0421 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: nem természetes személy, 

• vezetékjog: Elmű Hálózati Kft. 20 m2 nagyságú területre, 

• a 6854, 6855, 6856, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 

6863/1, 6863/2, 6864, 6865 és a 6866 hrsz-ú 

ingatlanokat érintő területrendezés alapján alakult ki. 

A telek „Közutak” jelkulcsi elemként történő feltüntetése 

javasolt „meglévő magánút” jelkulcsi elem helyett. A módosítás 

a C-5 jelű és sorszámú szabályozási tervlapot érinti.   

SZT módosítási javaslat 
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0170/5 ÉS 0175 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

   

A 0170/5 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: külterületi közterület, 

• kivett terület: közút, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: önkormányzatok területe, 

• hossza: 897,17 méter, 

• szélessége: 3,8-4,0 méter, 

• elhelyezkedése: Má/Sz1 övezet, 

• 5 db ingatlan megközelítését szolgálja.  

Tulajdoni lap adatai: SZT módosítási javaslat 

• kivett közút, 

• terület: 0,3587 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: Dunaharaszti Város Önkormányzata, 

• a 0170 helyrajzi számú földrészlet megosztásából alakult, 

• vezetékjog: Elmű Hálózati Kft. 6 m2 nagyságú területre. 

A telek „Közutak” jelkulcsi elemként történő feltüntetése javasolt „meglévő magánút” jelkulcsi 

elem helyett. 

 

A 0175 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: külterületi közterület, 

• kivett terület: közút, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: önkormányzatok területe, 

• hossza: 878,45 méter, 

• szélessége: 3,9-4,0 méter, 

• elhelyezkedése: Má/Sz1 övezet, 

• 6 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett közút, 

• terület: 0,3507 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: Dunaharaszti Város Önkormányzata, 
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• vezetékjog: Elmű Hálózati Kft. 12 m2 nagyságú területre. 

A telek „Közutak” jelkulcsi elemként történő feltüntetése javasolt „meglévő magánút” jelkulcsi 

elem helyett. 

A módosítások a B-6, B-7 és C-7 jelű és sorszámú szabályozási tervlapokat érinti. 

 

5353/5 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

   

A 5353/5 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: belterületi közterület, 

• kivett terület: közforgalom elől el nem zárt magánút, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: gazdasági társaságok területe, 

• hossza: 41,42 és 73,56 méter, 

• szélessége: 5,9-6,0 méter, 

• elhelyezkedése: Lke/3 övezet, 

• 3 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett közforgalom elől el nem zárt magánút, 

• terület: 0,0583 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: nem természetes személy, 

• az 5353/2 hrsz-ú földrészlet megosztásból alakult, 

• 5353/6, 5353/7, 5353/8, 5353/9 hrsz-ú ingatlant 

gázvezeték, vízvezeték, csatorna, elektromos vezeték 

átvezetését, elhelyezését illető szolgalmi jog, 

• 5353/6 hrsz-ú ingatlant terhelő Útszolgalmi jog 20 m2 

nagyságú területre. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemként történő 

feltüntetése javasolt. A módosítás a B-3 és C-3 jelű és sorszámú 

szabályozási tervlapokat érinti. 

 

SZT módosítási javaslat 
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4454/1 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

 
  

A 4454/1 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: belterületi nem közterület, 

• kivett terület: közforgalom elől elzárt magánút, 

• nem közterület, 

• tulajdonviszony: természetes személyek területe, 

• hossza: 35,62 méter, 

• szélessége: 3,6-4,3 méter, 

• elhelyezkedése: Lke/3 övezet, 

• 3 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett közforgalom elől elzárt magánút, 

• terület: 0,0145 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: magánszemély, 

• 4454, 4455, 4456 hrsz-ú földrészletek összevonásából, 

megosztásából alakult. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemként történő 

feltüntetése javasolt. A módosítás a C-3 és C-4 jelű és sorszámú 

szabályozási tervlapokat érinti. 

 

SZT módosítási javaslat 

 

6268/2 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 
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A 6268/2 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: közút, 

• kivett terület: saját használatú út, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: természetes személyek területe, 

• hossza: 67,19 méter, 

• szélessége: 6,0 méter, 

• elhelyezkedése: Lke/2 övezet, 

• 3 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett saját használatú út, 

• terület: 0,0328 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: magánszemélyek, 

• a 6268, 6269 hrsz-ú ingatlanok összevonásából, 

megosztásából alakult, 

• terheli a 6268/6 hrsz-ú ingatlant illető Útszolgalmi jog. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemként történő 

feltüntetése javasolt. A módosítás a B-6 jelű és sorszámú 

szabályozási tervlapot érinti. 

 

SZT módosítási javaslat 

 

6159/2 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

   

A 6159/2 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: külterületi nem közterület, 

• kivett terület: saját használatú út, 

• nem közterület, 

• tulajdonviszony: természetes személyek területe, 

• hossza: 138,5 méter, 

• szélessége: 6,0-6,3 méter, 

• elhelyezkedése: Lke/2 övezet, 

• 3 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett saját használatú út, 

• terület: 0,0848 m2, 

 

SZT módosítási javaslat 
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• cím: -, 

• tulajdonos: magánszemélyek, 

• a 6159-6160 hrsz-ú ingatlan összevonásából és megosztásából alakult. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemként történő feltüntetése javasolt. A módosítás a B-6 

jelű és sorszámú szabályozási tervlapot érinti. 

 

(0178/21) HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

   

A (0178/21) hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: külterületi közterület, 

• kivett terület: saját használatú út, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: természetes személyek területe, 

• hossza: 233,52 méter, 

• szélessége: 4,0 méter, 

• elhelyezkedése: Má/Sz1 övezet, 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett saját használatú út, 

• terület: 0,0935 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: magánszemélyek, 

• vezetékjog: Elmű Hálózati Kft. 2 m2 nagyságú területre. 

• a 0178/15 helyrajzi számú földrészlet megosztásából 

alakult. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemként történő 

feltüntetése javasolt. A módosítás a B-6 jelű és sorszámú 

szabályozási tervlapot érinti. 

 

SZT módosítási javaslat 
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(8635/5) HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

   

A (8635/5) hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: belterületi közterület, 

• kivett terület: közforgalom elől elzárt magánút, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: gazdasági társaságok területe, 

• hossza: 203,64 méter, 

• szélessége: 8,0 méter, 

• elhelyezkedése: Gksz/4 övezet, 

• 4 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett közforgalom elől elzárt magánút, 

• terület: 0,1631 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: nem természetes személy, 

• vezetékjog: Elmű Hálózati Kft. 297 m2 nagyságú 

területre, 

• a 8635, 8636, 8638/1, 8638/2 és a 8638/3 hrsz-ú 

ingatlanok összevonásából, megosztásából alakult. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemként történő 

feltüntetése javasolt. A módosítás a C-7 jelű és sorszámú 

szabályozási tervlapot érinti. 

 

SZT módosítási javaslat 

 

0111/37 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 
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A 0111/37 hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: külterületi közterület, 

• kivett terület: közforgalom elől el nem zárt magánút, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: természetes személyek területe, 

• hossza: 122,03 méter, 

• szélessége: 7,7 méter, 

• elhelyezkedése: Ev/2 övezet, 

• 1 db ingatlan megközelítését szolgálja. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett közforgalom elől el nem zárt magánút, 

• terület: 0,0940 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: magánszemély, 

• a 0111/20-0111/25 hrsz-ú ingatlanok megosztásából 

alakult. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemként történő 

feltüntetése javasolt. A módosítás a D-7 jelű és sorszámú 

szabályozási tervlapot érinti. 

 

SZT módosítási javaslat 

 

(0115/71) HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLET 

 

  

A (0115/71) hrsz-ú telek adatai: 

• földrészlet: külterületi közterület, 

• kivett terület: közforgalom elől el nem zárt magánút, 

• közterület: nincs megnevezése, 

• tulajdonviszony: egyéb jogi személyek területe, 

• hossza: 619,10 méter, 

• szélessége: 2,0 méter, 

• elhelyezkedése: Ksp/1 övezet. 

Tulajdoni lap adatai: 

• kivett közforgalom elől el nem zárt magánút, 

• terület: 0,1246 m2, 

• cím: -, 

• tulajdonos: nem természetes személy, 
 

SZT módosítási javaslat 

• bányaszolgalmi jog, 

• vezetékjog: Elmű Hálózati Kft. 7380 m2 nagyságú területre 
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• a 0115/7-8, a 120/17-120/19 hrsz-ú földrészletekből alakult. 

A telek „meglévő magánút” jelkulcsi elemként történő feltüntetése javasolt. A módosítás a D-7 és 

D-8 jelű és sorszámú szabályozási tervlapokat érinti. 

 

1.4 Szakági munkarészek 

Tájrendezési javaslat 

A módosítás természetvédelmi- és környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért a fejezet kidolgozása 

nem indokolt. 

 

Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A módosítás a zöldfelületi rendszerre nézve negatív hatással nem bír, ezért a fejezet kidolgozása nem 

indokolt. 

 

Közlekedési javaslat 

A módosítás a település közúthálózati kapcsolatai, és fontosabb csomópontjai szempontjából 

indifferens.  

A módosítás a település belső úthálózatának a szerkezetét sem befolyásolja, egyes meglévő és 

tervezett utak szabályozási tervi jelölésének a felülvizsgálatát foglalja magába. Egyrészt a tényleges 

tulajdonviszonyok (magán- és köztulajdon) figyelembevételével kerülnek pontosításra a közút, illetve 

magánút besorolások, másrészt a településfejlesztési szempontból már nem releváns tervezett közúti 

közlekedési elemek törlésre kerülnek.  

A módosítással érintett utak mindegyike helyi út. A többség magánút, amik a tényleges állapotnak 

megfelelően, illetve a településfejlesztési szándékokat tükrözve magánúti jelölést kapnak. Néhány, a 

hatályos Szabályozási tervben magánútként jelölt közút, a valóságnak, vagy a település szándékainak 

megfelelően, közúti jelölést kap. Egy telek, az 5056hrsz telek kikerül az utak közül, mivel a körülötte 

lévő ingatlanok közterületi kapcsolata ezen út nélkül is megoldott. Folyamatban lévő telekalakítás 

miatt a 6154hrsz közúttal is ez történik. Az 5040 hrsz-ú telek nyúlványáról azért kerül le a meglévő 

magánút jelölés, mivel a telek nyél része nem került önálló telekként (útként) kialakításra. Van 

néhány olyan, állami tulajdonban lévő kiszolgáló út, ami ugyanakkor nem közút, ezek állami 

tulajdonú kiszolgáló út jelölést kapnak.  

A módosítás a közösségi közlekedést, a gyalogos és kerékpáros közlekedést, és a parkolást nem 

befolyásolja.  

A hatályos HÉSZ közlekedési előírásait a módosítás nem érinti. 

 

Közművesítési és hírközlési javaslat 

A tervezett módosítások vízi- és energiaközmű szempontjából a szolgáltatás nyújtását nem 

befolyásolják, a közművezetékek nyomvonalas építményei és műtárgyai továbbra is valamennyi 

építési övezetben, illetve övezetben elhelyezhetőek. 
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Ugyanakkor a közmű és elektronikus hírközlés létesítményeit ahol lehetséges, továbbra is 

közterületen, illetve út (állami tulajdonú kiszolgáló út vagy magánút vagy közutak) alatt javasolt 

elhelyezni. 

 

Elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerint a település tervezésénél, rendezésénél, 

utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények 

megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az 

elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét. Az elhelyezés területét a 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 

számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének feltételeit a 14/2013. (IX. 25.) NMHH 

rendelet, továbbá a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet határozza meg. 

A hírközlési szolgáltatók elkötelezettek a "Digitális Jólét Program" mellett, így a Közép-Magyarországi 

régióban is jelenleg jelentős hálózatfejlesztéseket hajtanak végre vezetékes és vezeték nélküli 

hálózataikon egyaránt. E fejlesztések közt saját és állami finanszírozású optikai hálózat fejlesztési 

projektek is futnak, amelyek több tízezer háztartást érintenek. A Gödöllői járásban az Invitel 

Távközlési Zrt. nyert támogatást az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztéséhez. 

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretein belül megvalósuló fejlesztések kapcsán túlnyomóan 

optikai hozzáférési hálózatot építenek ki a szolgáltatók, amelyhez település beépített környezetben 

elsősorban a meglévő alépítmény hálózatokat, míg a külterületeken, illetve ritkábban beépített 

területeken saját, vagy az elektromos kisfeszültségű, meglévő oszlopsorokat terveznek igénybe venni. 

 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A település távközlési és adatátviteli hálózata az Invitel Távközlési Zrt. tulajdonában, illetve 

üzemeltetésében van, a hálózatot a Szigetszentmiklóson lévő EWSD típusú távbeszélő központból 

táplált – a Dunaharasztin lévő – 2 db kihelyezett távbeszélő központ látja el. A hálózat gerince 

műanyagcsöves alépítményben létesült. 

A településen az Invitel hálózata mellett több szolgáltató rendszere is elérhető: 

 

Magyar Telekom Nyrt. (korábban: MATÁV) 

LAN-TEL-KER Kft. távközlési hálózatán nyújt szolgáltatásokat, a hálózat jellemzően föld feletti kivitelű. 

 

UPC Magyarország Kft. (mára a Vodafone Magyarország Zrt.-hez tartozik) 

internet, kábel TV (analóg és digitális), valamint telefon szolgáltatásokat nyújt. A KTV hálózat 

Jellemzően föld felett létesült. 

 

 

PR-Telecom Kft. 

internet, kábel TV (analóg és digitális), valamint telefon szolgáltatásokat nyújt. Az adattovábbítást 

elsősorban a kisfeszültségű hálózat oszlopain és földkábeles hálózaton keresztül oldja meg. 
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Invitech ICT Services Kft. 

közép- és nagyvállalati, intézményi, valamint nagykereskedelmi ügyfeleknek nyújt adatátviteli és 

telekommunikációs szolgáltatásokat. Optikai hálózata alépítményben létesült a településen. 

 

Fcs Group Kft. 

internet, TV, telefonszolgáltatás. Optikai hálózata föld feletti elhelyezéssel létesült a településen. 

 

Magyar Hálózatépítő Kft. 

optikai hírközlési gerinchálózata föld alatti elhelyezéssel létesült. 

 

MVM NET Zrt. 

a nagyfeszültségű elektromos főelosztóhálózat nyomvonalán (Csepel–Soroksár 132 kV) létesült 

hírközlőkábel hálózatot üzemelteti. 

 

NSN TraffiCOM Kft. 

Optikai hírközlőhálózata a HÉV vonalán magasvezetésben létesült. 

A módosítás célja a meglévő és tervezett közúti közlekedési területek szabályozási tervi jelölésének 

felülvizsgálata. 

A tervezett módosítások elektronikus hírközlés szempontjából a szolgáltatás nyújtását nem 

befolyásolják, az elektronikus hírközlés nyomvonalas építményei és műtárgyai továbbra is 

valamennyi építési övezetben, illetve övezetben elhelyezhetőek. 

Ugyanakkor a közmű és elektronikus hírközlés létesítményeit ahol lehetséges, továbbra is 

közterületen javasolt elhelyezni. 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A településen jelenleg a négy mobilszolgáltató (Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., 

Telenor Magyarország Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.) üzemeltet saját mobil hálózatot. A 

megfelelő minőségű szolgáltatás biztosítására jellemzően magasabb épületek homlokzatára, 

tetőszerkezetére, egyes esetekben kéményekre, templomtornyokra, valamint önálló antennatartó 

szerkezetre (tornyokra) helyezik el az antennákat. 

A szolgáltatók törekszenek arra, hogy a műszaki lehetőségek és ésszerűség szem előtt tartása mellett 

a lehető legnagyobb számosságban más társszolgáltatókkal közös tartószerkezetekről biztosítsák a 

szolgáltatásaikat, egy tornyon jellemzően több mobilszolgáltató is üzemeltet szektorsugárzókat. 

Az elkövetkező 5 éves időtávban kezdetét veszi az 5G hálózatok kiépítése, mely városi környezetben 

feltételezi a "smaII cells" cellás elv alkalmazását, melynek velejárója, hogy nagyon nagyszámú új 

sugárzó elhelyezése válik szükségessé, melyek segítségével a mai 4G hálózatok által nyújtott 

sávszélességhez képest nagyságrendileg nagyobb sávszélesség válik biztosíthatóvá és elérhetővé az 

előfizetők számára. 
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A város beépített területein mind a vezetékes, mind a mobil lefedettséget biztosító infrastruktúra 

kiépült.  

A mobil ellátás piaci alapokon és saját szolgáltatói előírásokon létesül, amelynek a törvényi háttere 

biztosított. 

A televízió szolgáltatásokat kínáló szolgáltatók közül több kínál műholdas szolgáltatást, amelyhez 

szükséges parabola antennák a város arculatát szintén befolyásolják. 

Az Antenna Hungária Zrt.-nek (AH Zrt.) a településen bejegyzett magassági korlátozása nincs, 

antennatornyot, átjátszó állomást nem üzemeltet. Az AH Zrt. alépítmény hálózattal nem rendelkezik, 

és távlati tervei között sem szerepel ilyen jellegű hálózatfejlesztés. A B2B szolgáltatásait 

mikrohullámú berendezései segítségével biztosítják, a piaci igényeknek megfelelően. 

 

Örökségvédelem 

A módosítások és műemlékvédelmi érdekeket nem sértenek, ezért a fejezet kidolgozása nem 

szükséges 
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Bányatelek 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 csupán a II. Bányatelkeket érinti, mely területet az 

Árnyas utcán keresztül lehet elérni. 

  

4. 
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1.5 A rendezéssel érintett terület összefoglaló vizsgálata, a módosítás terület hatálya 

A Dunaharaszti II. – homok, kavics védnevű bányatelek területe 1,2493 km2. Az adatszolgáltatás 

szerint a területet a Duna-Dráva Cement Kft. hasznosítja bányászati célokra. A bányászati 

tevékenység következtében a kavics és agyagbányászattal érintett terület természeti környezete 

átalakult, a megkutatott területken  tavak találhatók. A terület egyes részeinek más célú 

hasznosítására csak a tájrendezés és a rekultivációt követően van lehetőség. 

 
Bányászati területek 

Forrás: Bányafelügyeleti Főosztály előzetes adatszolgáltatása 

Az ingatlan-nyilvántartás alapján a területen lévő telkek közterületről vagy közforgalom elől el nem 

zárt magánútról megközelíthetők. A „bányatelek” jelkucsi elemmel érintett területen a telkek 

művelés alól kivett földrészletek az alábbiak szerint: 

• külterületi művelés alól kivett telek; 

• közlekedési terület: út, közút, közforgalom elől el nem zárt magánút; 

• bánya: kavics, agyag; 

• vízgazdálkodási terület: árok, csatorna, víztározó; 

• bányatóval vagy pihenő tóval rendelkező telek. 
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Területhasználati vizsgálat 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (földhivatali alapadatok) alapján saját szerkesztésű ábra 

A földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint bányaterületek a terület északi részén a 0111/17, 

0111/19 és 0111/33 hrsz-ú telkeken elszórtan, illetve a Haraszti úttól délre lévő telkeken egymáshoz 

közvetlenül kapcsolódó összefüggő területen találhatók.   
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Tulajdonvizsgálat  

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (földhivatali alapadatok) alapján saját szerkesztésű ábra 

A módosítással érintett területen lévő telkek – a közutak kivételével – magántulajdonban, 

természetes- vagy egyéb jogi személyek tulajdonában vannak. 
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A terület meglévő és tervezett közlekedési feltárása  

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra 

A fenti térkép piros szaggatott vonallal ábrázolja a Szabályozási tervben tervezett szabályozási 

vonallal meghatározott, a meglévő utak fejlesztését előirányozó közterületi fejlesztések területét.  
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1.6 Tervezett állapot bemutatása, településrendezési javaslat 

   

A bányatelket az egykori Universum üdülő irányából, az üdülőterületeken áthaladó Árnyas utcáról, 

valamint a Haraszti útról lehet megközelíteni. 

A hatályos településszerkezeti terv (TSZT) a területet az alábbi települési területfelhasználási 

egységekbe sorolja: 

• legnagyobb területi kiterjedésben, különleges beépítésre szánt nagykiterjedésű 

sportolási célú terület (K-Sp), 

• kis területen, különleges beépítésre szánt sporthorgászat céljára szolgáló terület (K-

Ho), 

• a művelési ágnak megfelelően, gazdasági erdőterület (Eg), és 

• vízgazdálkodási terület - állóvizek medre és parti sávja (Vá). 

A bányatelkeket kis mértékben érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete. A 

II. bányatelken áthalad a nagyfeszültségű átviteli és főelosztó hálózatok biztonsági övezete (120 kV), 

valamint a szénhidrogén-szállítóvezetékek biztonsági övezete. 

A hatályos szabályozási terv a területet, a TSZT-ben meghatározott területfelhasználásnak 

megfelelően K-Sp/1 jelű nagykiterjedésű sportolási célú terület és K-Ho jelű sporthorgászat céljára 

szolgáló terület elnevezésű építési övezetekbe és Vá jelű állóvizek medre és parti sávja és Eg jelű 

gazdasági erdőterület elnevezésű övezetekbe sorolja. A terület feltárását a meglévő feltáró utak 8,0 

és 12,0 méter szélességűre való bővítését előirányozó tervezett  szabályozási vonalak biztosítják. 

A területen önkormányzati célú fejlesztés nem tervezett, így a tervezett önkormányzati közutak 

megvalósítása sem indokolt, a kapcsolódó önkormányzati feladatok átvállalására településrendezési 

szerződés nincs érvényben, ennek okán a közterületet meghatározó tervezett szabályozási vonalak 

törlésre kerülnek. A terület feltárása magánúttal biztosítható a magánberuházások megvalósítása 

során. A magánút kialakításának a szabályait a HÉSZ tartalmazza. 
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A HÉSZ-t módosító javaslat 

A HÉSZ 42.§-a az alábbi (4) bekezdésben szereplő előírással egészül ki: 

 

Nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület (K-B) javasolt előírásai 

 

„42. § (1) Az építési övezetben kizárólag a bányászati tevékenységgel és a terület fenntartásával, 
őrzésével kapcsolatos építmények helyezhetők el.  

(2) Önálló szállásépület nem helyezhető el.  

(3) Az építési övezetben az építési övezet határától számított 10,0 méteren belül állandó, a 
bányászati tevékenység után is megmaradó vízfelület nem létesíthető. 

(4) A II. és IV. Bányatelek feltárásához, megközelítéséhez új országos közúti csatlakozás, magánúttal 
nem alakítható ki.” 
 

A Szabályozási tervi javaslat (D-6 és D-7 jelű és sorszámú tervlapok) 
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1.7 Szakági munkarészek 

Tájrendezési javaslat 

A módosítás természetvédelmi- és környezetvédelmi érdekeket nem sért, védelemmel érintett 

területet, védőtávolságot nem érint. 

PMKH Bányafelügyeleti Főosztály kapcsolódó véleménye 
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A TSZT-ben és a HÉSZ-ben a bányatelkek a Bányafelügyelet véleménye alapján kerülnek jelölésre 

bányaterületként, kizárólag a rendezéssel érintett terület vonatkozásában. A jelen tervben 

rendezéssel nem érintett területeken a hatályos településrendezési eszközökben jelölt területi 

lehatárolások nem módosulnak.  

Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A tervezett útfejlesztések törlésével az utak, vizes élőhelyeket és mezőgazdasági területeket 

elválasztó hatása mérséklődik. A HÉSZ vonatkozó (közlekedési, zöldfelületi) előírásainak módosítása, 

kiegészítése jelen módosítás kapcsán nem indokolt. A HÉSZ tartalmazza a magánutak kialakítására 

vonatkozó alapvető követelményeket.  

Közlekedési javaslat 

A módosítás sem a település egészének, sem az érintett területnek a közúthálózati kapcsolatait, és 

fontosabb csomópontjait nem befolyásolja. Az érintett terület megközelítése érdekében az országos 

utakon újabb útcsatlakozás továbbra sem létesíthető.  

A módosítás a terület belső úthálózatával kapcsolatban a kötelező szabályozási vonalakkal kijelölt 

közúthálózat helyett a tényleges igények szerint, rugalmasabban alakítható, és az érdekeltek 

finanszírozásában megvalósítható magánúthálózat kialakítását teszi lehetővé.  

A módosítás a közösségi közlekedést, a gyalogos és kerékpáros közlekedést, továbbá a parkolást nem 

befolyásolja. A parkolást változatlanul az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani. 

Magyar Közút Zrt. kapcsolódó véleménye 

 

 

A tervezett szabályozási vonalak megszüntetésével egy időben a HÉSZ-ben rögzítésre kerül, hogy „a 

II. és IV. Bányatelek feltárásához, megközelítéséhez kialakítani tervezett új magánúttal új országos 

közúti csatlakozás nem alakítható ki.” 
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Közművesítési és hírközlési javaslat 

A terület vízi- és energia közművel nem ellátott. A tervezett szabályozási vonalak megszűntetése nem 

releváns közművesítés szempontból. Amennyiben fejlesztésre kerül a terület, úgy a 

közművezetékeknek a területet feltáró magánutak alá kell kerülnie a szabványos elrendezésnek 

megfelelően. A II. bányatelken áthalad a nagyfeszültségű átviteli és főelosztó hálózatok biztonsági 

övezete (120 kV), valamint a szénhidrogén-szállítóvezetékek biztonsági övezete, melyeket a 

fejlesztéseknél figyelembe kell venni.  

A felépítményeknél a biztonsági védőtávolságok betartandóak a 2/2013. (I.22.) NGM rendelete 

alapján (a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és 

nyomvonalukra merőlegesen mért 13 méter távolságokra lévő függőleges síkokig). Valamint 

figyelembe kell venni a 11/2013 (III.21) NGM rendeletet a gáz csatlakozó vezetékekre, a felhasználói 

berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel 

összefüggő hatósági feladatokról. 

Elektronikus hírközlés 

A tervezett módosítás elektronikus hírközlés szempontjából a szolgáltatások nyújtását nem 

befolyásolja, az elektronikus hírközlés nyomvonalas építményeinek és műtárgyainak 

elhelyezhetősége továbbra is biztosított. 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A tervezési terület jelenlegi hasznosításának megfelelően ellátatlan, távközlési hálózat nem épült ki. 

A település távközlési és adatátviteli hálózata az Invitel Távközlési Zrt. tulajdonában, illetve 

üzemeltetésében van, emellett több szolgáltató rendszere is elérhető Dunaharaszti területén. A 

terület feltárását biztosító magánutak megvalósításakor javasolt az alépítmények kialakítása a 

szolgáltatóval egyeztetett paraméterekkel. 

A tervezési területet ugyanakkor érinti a nagynyomású szállítóvezetékek nyomvonalával 

párhuzamosan létesült FGSZ bányaüzemi hírközlőkábel-hálózata, amelynek védőtávolsága a 

szállítóvezetékek biztonsági övezetén belül helyezkedik el. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A településen jelenleg a négy mobilszolgáltató (Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., 

Telenor Magyarország Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.) üzemeltet saját mobil hálózatot. A 

területen mikrohullámú összeköttetés védelmére bejegyzett magassági korlátozás nincs érvényben. 

Az igények folyamatos bővülése és szolgáltatások folyamatosa fejlesztése új bázisállomások 

elhelyezését tehetik szükségessé, amelyet az egyes szolgáltatók saját beruházásban végeznek. 

 

Örökségvédelem 

A tervezett módosítás esetében a változtatási szándékok régészeti és műemlékvédelmi érdekeket 

nem sértenek, ezért a fejezet kidolgozása nem indokolt. 
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A Napsugár utcai lakópark településrendezési megállapításainak felülvizsgálata 

1.8 Módosítással érintett terület vizsgálata 

Helyszín bemutatása 

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.  

  

Érintett helyrajzi számok: 

• 9001/138hrsz. (bányató), 

• 9000, 0100/2, 0130/49, 0131/3, 0132/2 hrsz. (közutak), 

• 9001/1-2, 4-8, 10-19, 21-30, 32-41, 43-55, 57-74, 76-94, 96-99, 101-108, 110-116, 

118-126, 128-137, 139, 0131/4 hrsz. (ingatlanok) 

• 9001/3, 9, 20, 31, 42, 56, 75, 95, 100, 109, 117, 127hrsz. (belső feltáró utak) 

A tervezési terület legnagyobb része beépítetlen. A területen zöldfelületek, földutak, vízfelület, vizisí 

– és wakeboard pálya, illetve annak kiszolgáló építményei, valamint használaton kívüli üdülő épületek 

találhatók. A terület fejlesztése – a településrendezési megalapozást követően - 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. 
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Légi fotók a területről 

Forrás: megrendelői adatszolgáltatás 

Fejlesztési szándék 

A szóban forgó terület lakó- és üdülőfunkciójú 

hasznosítására 2010-ben és 2016-ban is 

készültek tanulmánytervek, 

a jelenleg hatályos településrendezési eszközök 

ezen tanulmánytervben foglaltak 

figyelembevételével készültek. 

A terület fejlesztése megkezdődött,  

a telekalakítás és a közművesítés megtörtént. 

Jelen módosítás során a hatályos szabályozás 

felülvizsgálata történik:  

a kialakult telekmegosztásokkal összhangban 

lévő övezeti rendszer kialakítása és a területen 

tervezett rendeltetési kör egységesítése 

érdekében,  

a teljes területen egységes területfelhasználás 

kerül meghatározásra. 

A módosítás során nem történik új beépítésre 

szánt terület kijelölés.  

A szóban forgó magánterület fejlesztése 2017 évben megkezdődött, időközben egyértelművé vált, 

hogy a területen tervezett üdülővel vegyes lakó rendeltetési kör differenciálása nem indokolt. A 

terület felhasználásában hosszú távon feszültségeket gerjeszt az időszakos és állandó használat 

keveredése, a kereslet kizárólag az ingatlanok állandó hasznosítására jelentkezik, az 

üdülőépületekként történő végleges hasznosításnak nincs realitása, ennek okán az üdülőtelkek 

kialakítása már nem kívánatos, a terület egészére egy harmonikus képet mutató, visszafogott léptékű 

kertes családi házas miliő kialakítása a cél,  

az előremutató.  

Az eredeti célnak és a hatályos szabályozásnak is megfelelően a terület kiszolgálására az északi 

területegységben egy kiszolgáló épület/épületegyüttes kerülne kialakításra kereskedelmi, szolgáltató 

funkcióval. A terület zöldfelületi ellátottságát, az ide költözők rekreációs célú pihenését a terület 

keleti oldalán kialakítandó park, illetve a tó körbejárhatósága mellett az egykori strand és a 

wakeboard pálya melletti zöldfelület szolgálja majd. A leendő lakók biztonságát a terület köré épített 

kerítés és portaszolgálat fogja biztosítani. 
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Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata 

  
Hatályos Szerkezeti terv kivonata 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Hatályos Szabályozási terv kivonata 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata 

A Településszerkezeti Terv a módosítással érintett területet kertvárosias lakóterület (Lke), hétvégi 

házas terület (Üh), nagykiterjedésű sportolási célú terület (K-Sp) és zöldterület (Z) területfelhasználási 

egységben határozza meg. A terület déli részét érinti – többek között beépítésre szánt területet is – 

az országos ökológiai hálózat magterülete. A fejlesztési területtel határos az országos jelentőségű 

természetvédelmi terület („ex lege” láp), valamint az Ett jelű helyi jelentőségű természetvédelmi 

oltalomra javasolt terület (Dunaharaszti turjános). A területet további korlátozó és tájékoztató elem 

nem érinti. A TSZT leírása az alábbiakat írja elő a fejlesztési terület tekintetében: 
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A Helyi Építési Szabályzata módosítással érintett területet Lke/4 szabadon álló beépítésű 

kertvárosias lakóterületek, Üh/3 hétvégi házas területek, K-Sp/2 jelű nagykiterjedésű sportolási célú 

területek építési övezetbe, illetve Zkk jelű közkert övezetbe sorolja.  

A tervezési területet 12 és 14 méter széles közterületek határolják, és magánutak tagolják. Az Árnyas 

utca, valamint a 0131/3 és 0132/2 hrsz-ú közterületi ingatlanok szabályozási vonala érinti a 

közvetlenül fejlesztéssel érintett ingatlanokat. A terület déli részén több ingatlant is érint – többek 

között beépítésre szánt területet is – az országos ökológiai hálózat – magterület és a zöldfelületként 

fenntartandó telekrész jelkulcsi elemek. A fejlesztési területtel határos az Ett jelű helyi jelentőségű 

természetvédelmi oltalomra javasolt terület (Dunaharaszti turjános) és az országos jelentőségű 

természetvédelmi terület („ex lege” láp), az SZT ezen területhez nem magyarázott védőterületet is 

jelöl. A HÉSZ a rendezéssel érintett terület vonatkozásában az alábbiakat rögzíti: 

 

 

(…) 
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(…) 

 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 
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(…) 
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(…) 
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1.9 Településrendezési eszközök módosítási javaslata és indoklása 

A fejlesztői célkitűzésekkel összhangban a településrendezési eszközök módosítása szükséges, 

figyelembe véve a fennálló telekstruktúrát. 

A korábbi rendezés során meghatározott fejlesztési célok változása a településszerkezeti terv, és a 

helyi építési szabályzat módosítását indokolják. A területeken a kialakítandó funkciónak megfelelő 

területfelhasználás és azon belül új övezeti rendszer kerül kialakításra, mely során új beépítésre szánt 

terület kijelölése nem történik. 

A Trtv. által elfogadott Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve a tervezési területet 

települési térségben és vízgazdálkodási térségben határozza meg. A települési térségen belül 

bármilyen települési területfelhasználási egység kijelölhető, a vízgazdálkodási térségre vonatkozó 

előírásokkal együtt alkalmazandó fő szabály, hogy amennyiben a törvény hatálybalépését 

megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek találhatóak, azok továbbra is 

beépítésre szánt területként kezelhetők. Ennek megfelelően az üdülőterületek és a különleges 

beépítésre szánt területek egy részének kertvárosias lakóterületbe történő átsorolása megfelel a 

Trtv. vonatkozó előírásaival. (A részletesen kidolgozott összhangigazolást lásd az V. fejezetben.) 

 

A fejlesztési szándékokkal összhangban a javasolt főbb változások a következők: 

• Hétvégiházas területfelhasználás és Üh/3 jelű építési övezet módosítása Kertvárosias lakó 

területfelhasználásra és Lke-4 jelű építési övezetre; az Üh/3 jelű építési övezet csak a 

rendezéssel érintett területen érvényesült, mivel megszüntetésre kerül a HÉSZ – ből az építési 

övezet törölhető;  

• Kizárólag a módosítással érintett területen érvényes Lke/4 jelű építési övezet 

paramétereinek és előírásainak újragondolása és módosítása az alábbiak 

figyelembevételével:  

o telken belül legfeljebb egy épület, legfeljebb 2 lakás; 

o lakásonként telken belül 2, nagy lakások esetében 3 parkoló biztosítandó, legalább 1 

parkoló elhelyezése épületen belül történjen;  

o szabadon álló beépítési mód; 

o a kialakítható legnagyobb épületmagasság: 6,5 méter; 

o a kialakítható legnagyobb homlokzatmagasság: 8,5 méter; 

o a beépítettség legnagyobb mértéke: 30%; 

o szintterületi mutató legnagyobb mértéke nem kerül meghatározásra; 

o az építési hely meghatározása során, az oldalkertek mérete: a telepítési távolság fele, de 

legalább 3,5 méter, az előkert 6,0 méter, a hátsókert 6,0 méter, a tó ingatlanával közös 

telekhatártól az építési határvonal 6,0 méter; 

• K-Sp területfelhasználás és K-Sp/2 jelű építési övezet helyett K-Rek jelű különleges 

rekreációs területfelhasználás és K-Rek/1, 2, 3 jelű építési övezet(ek) bevezetése a 

rekreációs területhez kapcsolódó funkciók elhelyezésének lehetőségével; 

o a rekreációs területnek megfelelő rendeltetések (szálláshely, stand, sport, iroda, tárolás 

stb.) és ezen rendeltetések kiszolgálását biztosító funkciók elhelyezésének  biztosítása 

stb.);  

o a K-Rek építési övezetek képzése során, a K-Rek területfelhasználás funkcionális 

egységek szerinti differenciálása, három építési övezet bevezetése javasolt a K-Rek/1, a 

K-Rek/2 és a K-Rek/3 építési övezetek; 
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o a szabályozási terven a tó partvonal és parti sáv tájékoztató elemként történő 

feltüntetése; 
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet: 

„11. parti sáv: a vizek partvonala, valamint a közcélú vízilétesítmények mentén 

húzódó és e rendelet szerint meghatározott szélességű területsáv, amely az azokkal 

kapcsolatos szakfeladatok ellátását szolgálja; 

2.§ parti sáv szélessége:  

(3) …. 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától 

számított 3 méterig 

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó egyéb vízfolyás, tó, tározó és holtág esetében parti 

sávban 

a) külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, 

a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét 

nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható, 

b) csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, 

jelző állomás, a meder használatával összefüggő vízilétesítmény, kikötői, rév-, 

kompátkelőhelyi vagy vízirendészeti építmény helyezhető el.” 

o építési hely kijelölése és beépítés paraméterek meghatározása  

▪ a strand építményei számára; 

▪ a szálloda és a további kiszolgáló épületek részére; 

o a közös használatú felszíni parkolók területének meghatározása;  

o vízparti sétány kijelölése, gyalogút feltüntetése, a tó körbejárhatóságát biztosító előírás 

meghatározása; 

• A Z területfelhasználás és Zkk jelű övezet módosítása, nem közterületi, de összefüggő 

közösségi zöldfelületet biztosító területfelhasználás (Kb-Ze) és övezet (Kb-Ze/2) 

meghatározásával, bevezetésével; 

• A szabályozási terven a helyi természetvédelmi terület védőhatárának törlése, a 

természetvédelmi érdekek egyéb, a HÉSZ tartalmának megfelelő érvényesítése. 

 

A településszerkezeti terv javasolt módosítása 

A területfelhasználás tervezett változása 

A hatályos TSZT alapján a teljes tervezési terület egy „Zöldterületként” meghatározott telek 

kivételével beépítésre szánt terület. A javaslat a beépítésre nem szánt területet a zöldterület 

területfelhasználásának módosításával ugyan, de a beépítésre nem szánt területként tartja fenn. 

A tervezett területfelhasználás módosítások: 

• Üh > Lke 

• K-Sp > K-Rek 

• Z > Kb-Ze 

Az alábbi táblázat a területelhasználás tervezett változásait mutatja be: 
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MEGLÉVŐ 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI 

EGYSÉG 

JELENLEGI 
TERÜLET 

(m2) 

JAVASOLT 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI 

EGYSÉG 

JAVASOLT 
TERÜLET 

(m2) 

K-Sp – különleges 
beépítésre szánt 

sportterület 
244 789,3314 

K-Rek – különleges 
beépítésre szánt rekreációs 

terület 
243 036,9751 

Üh – hétvégiházas 
üdülőterület 

76 528,9187 
Lke – kertvárosias 

lakóterület 
146 931,3687 

Lke – kertvárosias 
lakóterület 

70 781,2318 

Z- zöldterület 6 772,8412 

Kb-Ze – különleges 
beépítésre nem szánt 

kondicionáló célú, jelentős 
zöldfelületű terület 

8 903,9793 

tervezési terület 39,88 ha 

 

A területi mérlegben szereplő eltéréseket a kialakult telekstruktúra és a szerkezeti tervlapon 

meghatározott területfelhasználási egységek lehatárolása közötti eltérés okozza  

(a megvalósult telekalakítás kissé eltér a TSZT-ben és az SZT-ben meghatározott lehatárolásoktól). 

 

A Szerkezeti tervlap javasolt módosítása  

  

Hatályos Szerkezeti Terv kivonata 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Tervezett Szerkezeti Terv  

Forrás: saját szerkesztés  
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A szerkezeti tervlap módosítása mellett a településszerkezeti terv leírásának kiegészítése és 

módosítása is szükséges az új területfelhasználási egység bevezetése és a meglévők módosítása 

kapcsán (lásd a jóváhagyandó munkarészt). 

Szerkezeti leírás vonatkozó tartalmai  

 

Üh > Lke 

A területen a hatályos Üh jelű hétvégi házas területfelhasználás területén, a megvalósítani tervezett 

lakóépületek elhelyezhetőségének biztosítására kertvárosias lakóterület területfelhasználásban kerül 

meghatározásra. 

Kivonatok a szerkezeti terv leírásból: 

 

 

A szerkezeti terv ezen módosításával, a szerkezeti tervlap módosítása mellett 

• a szerkezeti terv leírás „3. A település területi mérlege” fejezet módosítása szükséges, 

a változás átvezetésével.  
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K-sp > K-Rek 

A területen a hatályos K-sp területfelhasználás módosítása javasolt, a tervezett felhasználásnak 

jobban megfelelő, és az egyedi rendeltetési kör megvalósítását jobban támogató K-Rek jelű, 

„Különleges Rekreációs terület” területfelhasználás bevezetésével. 

Kivonat a szerkezeti terv leírásból: 

 

 

A szerkezeti terv ezen módosításával, a szerkezeti tervlap módosítása mellett 

• a Szerkezeti Terv Leírás „1.1.1. Beépítésre szánt területek” fejezetének kiegészítése 

szükséges az újonnan bevezetni tervezett „Rekreációs terület – K-Rek” jelű 

területfelhasználás leírásával: 

„Rekreációs terület – K-Rek 

A terület a szabadidős, rekreációs tevékenységek eltöltését szolgáló közösségi 

szórakoztató, kulturális, pihenést, üdülést szolgáló szállás jellegű és sport 

rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.” 

• a szerkezeti terv leírás „3. A település területi mérlege” fejezet módosítása szükséges, 

a változás átvezetésével. 

 

Z > Kb-Ze 

A területen az önkormányzat közparkot nem kíván létesíteni azonban, a tulajdonos 

magántulajdonban lévő, de közhasználatú zöldfelület megvalósítását és hosszú távú fenntartását 

tervezi. Ennek érdekében a (Z) zöldterület helyett egy, a TSZT-ben már meglévő területfelhasználás 

kerül kijelölésre „a kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Ze)”. 
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A szerkezeti terv ezen módosításával  

• a Szerkezeti Terv Leírás „1.1.2. Beépítésre nem szánt területek” fejezetének 

kiegészítése  szükséges, a „Kondícionáló célú, zöldfelületi terület – Kb-Ze” 

fejezetrészben a magyarázó szöveg kis mértékű módosításával: 

„Rekreációs terület – K-Rek 

A közhasználatra nem szánt, nem közterületi zöldterületekként funkcionáló 

összefüggő kondícionáló zöldfelületek tartoznak ide, amelyek  

• közterületi közlekedési területek által közrefogott környezeti okokból 

funkcionálisan fenntartandó zöldfelületek, vagy  

• egy adott területfelhasználási egységhez kapcsolódó, zöldfelületbe 

ágyazott közösségi funkciók elhelyezését biztosító zöldfelületi egység.” 

• a szerkezeti terv leírás „3. A település területi mérlege” fejezet módosítása szükséges, 

a változás átvezetésével. 

 

 

A helyi építési szabályzat javasolt módosítása 

Az újonnan javasolt területfelhasználási rendszerrel összhangban a helyi építési szabályzat (HÉSZ) és 

mellékletének a Szabályozási Tervnek (SZT) a módosítása is szükséges.  

A módosítás alapvetően az építési övezetek és övezetek rendszerének a módosításáról szól, a TSZT 

módosításban meghatározott területfelhasználási rendszer és az időközben kialakult telekstruktúra 

figyelembevételével. 

 

A Szabályozási terv módosítása 

A TSZT-ben meghatározott területfelhasználási rendszer az alábbiak szerint kerül az SZT-ben 

differenciálásra: 

 

• Lke területfelhasználás  > Lke-4 jelű építési övezet; 

• K-Rek területfelhasználás > K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3 jelű építési övezet; 

• Kb-Ze területfelhasználás > Kb-Ze/2 jelű építési övezet. 

 

A hatályos szabályozási tervben rögzített tervezett szabályozási vonalak törlésre kerülnek, mivel 

időközben az SZT-ben előirányzott telekalakítás megtörtént.  
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Hatályos Szabályozási terv kivonata 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Alaptérkép 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Az SZT további módosító elemei: 

• a tó partvonal és parti sáv tájékoztató elemként kerül feltüntetésre; 

• építési hely kerül kijelölése  

o a strand építményei számára; 

o a szálloda és a további kiszolgáló épületek részére; 

o a közösségi funkciót biztosító építmények számára; 

• a közös használatú felszíni parkolók területe meghatározásra kerül;  

• vízparti sétány kerül kijelölése, gyalogút feltüntetésével, a tó körbejárhatóságának 

biztosításával. 

 

Javasolt szabályozási tervlap részlet (C-6, C-7, D-6 és D-7) 

 

Szabályozási tervlap tervezett jelkulcsi elemei: 

• medervonal (kék vonal) 

• 3 méteres parti sáv (kék szaggatott) 

• kialakítandó parti sétány (kék pöttysor) 

• a rekreációs terület építményeinek elhelyezését szolgáló építési helyek 

• zöldfelületként fenntartandó telekrész (rikító zöld kontúr) 

tervezett telekhatár  
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása 

A meghatározásra kerülő építési övezetek  

• az Lke területfelhasználásban  > az Lke-4 jelű építési övezet; 

• a K-Rek területfelhasználásban  > a K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3 jelű építési övezetek; 

• a Kb-Ze területfelhasználásban > a Kb-Ze/2 jelű építési övezet. 

 

Az Lke-4 jelű építési övezet módosítása 

Az Lke-4 jelű építési övezet kizárólag a rendezéssel érintett területen hatályosul, így a rendezési cél 

elérése érdekében a tervezett módosításokkal új építési övezet bevezetése nem indokolt, a 

módosítás során az Lke-4 jelű építési övezet előírásainak a módosítása történik.  

Az Lke-4 jelű építési övezet területén a beépítési előírások kis mértékű módosítása javasolt, az alábbi 

célok megvalósítása érdekében: 

• esztétikus, magas minőségű épített környezet, egyedi településkép megjelenés; 

• a rekreációs területelhasználásnak megfelelő rendeltetések; 

• zöldbe ágyazott egyedi lakókörnyezet. 

 

Telken belül legfeljebb egy épület, legfeljebb 2 lakás. 

A területen magas minőségű lakóterület megvalósítása tervezett. A lakóterületen építeni tervező 

leendő tulajdonosok többsége telkenként 1 lakás kialakítását tervezi. A lakásszám meghatározása 

során a HÉSZ hatályos megállapításánál szigorúbb előírás alkalmazása javasolt. A telkenként 

legfeljebb 2 lakás telepíthetősége mellett, - a lakásokhoz tartozó megfelelő területű zöldfelület 

kialakítása és a telkek elaprózásának elkerülése érdekében – bevezetésre kerül azon előírás, hogy egy 

lakás kialakításához legalább 400 m2 telekterület szükséges. 

 

Szabadon álló beépítési mód. 

Az építési övezetben jelenleg a szabadonálló beépítési mód érvényes, ebben módosítás nem 

tervezett. 

 

A kialakítható legnagyobb épületmagasság: 6,5 méter. 

 

A kialakítható legnagyobb homlokzatmagasság: 9,0 méter. 

Az építési övezetben a hatályos szabályozásban a kialakítható legnagyobb épületmagasság 6,0 méter, 

az előírásban - a tervezett beépítés és a készülő településképi arculat és követelmények és a 

tervezett épületszerkezetek figyelembevételével, - pontosítás javasolt, a kialakítható legnagyobb 

épületmagasság 6,5 méterben történő meghatározása.  

Az épületmagasság szabályozása mellett, az aránytalan és településképbe nem illő, a sziluettbe nem 

illeszkedő épületek elhelyezésének megakadályozására, a kialakítható legnagyobb 

homlokzatmagasság is meghatározásra kerül 9,0 méterben. 

Az „épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága” fogalom bevezetésre kerül, az egyértelmű 

jogalkalmazás érdekében. 
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A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. 

Az építési övezetben jelenleg a beépítettség legnagyobb mértéke 30%, ebben módosítás nem 

tervezett. 

 

Szintterületi mutató legnagyobb mértéke nem kerül meghatározásra. 

A paramétertáblázatban a szintterületi mutató mértéke törlésre kerül, tekintettel a magassági 

szabályozás új elemeire. 

 

Az építési hely meghatározása során, az oldalkertek mérete: a telepítési távolság fele, de legalább 3,5 

méter, az előkert 6,0 méter, a hátsókert 6,0 méter, a tó ingatlanával közös telekhatártól az építési 

határvonal 6,0 méter. 

Az építési hely meghatározására új szabályozás bevezetése indokolt, az egyedi településképi 

elvárások miatt. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ E rendelet alkalmazásában: 

Cégér, cégtábla: A rendeltetési egységre, jellemzésére, tulajdonosára, az alapítás évére utaló, azt 

megjelenítő, az ingatlanon felállított vagy a homlokzaton elhelyezett, közterületről látható felirat, 

rajzos vagy figurás ábrát tartalmazó felület. 

Feltételhez kötött szabályozási vonal: olyan szabályozási vonal, amelyet az érintett tulajdonosok 

megegyezése esetén kell végrehajtani abban az esetben, ha e rendelet alapján közterület az építési 

telek részévé vagy magánúttá válhat. 

Kegyeletsértő funkció: szórakozóhely, piac, üzem. 

Közműmentes élettér: a fa tövének közepe és a közművezeték tengelye közti távolság, amely a fa 

gyökerének védelmét biztosítja a közművezeték fektetésével és cseréjével járó földmunkaesetén. A 

közműmentes élettér felszíni vetületének legfeljebb 60%-án lehet vizet át nem eresztő burkolatot 

létesíteni. 

Óriásplakát: A 2,0 m²-t egyenként vagy összességében meghaladó hirdetés vagy reklámhordozó. 

Szintterületi mutató: az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa.  

Útsorfa: 220 cm törzsmagasságot és 2,6 törzsátmérőt (8 cm törzskerületet) meghaladó méretű, 

legalább kétszer iskolázott fa. 

Épület főgerince: az épület tömegét meghatározó leghosszabb utcafronti tetőgerinc. 

Épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága: az épületnek a nézőpont felé eső legkülső 

pontjára illesztett függőleges felületre vetített, a terepcsatlakozása feletti rész legmagasabb pontja. 

 

24. Lakóterületek általános előírásai 

§ (1) Az építési övezetekben 

a) gépjármű karosszéria-javítás, fényezés és festés,  

b) gépjárműbontás, 

c) gépjárműjavítás, 
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d) a háztartási hulladékgyűjtés és kerti komposztálás kivételével hulladékgazdálkodás 

céljára építményt elhelyezni és területet használni nem lehet. 

(1a)2 Az építési övezetekben nem helyezhetők el 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek 

mosó, karbantartó, festő műhelyei és egyéb telephelyei. 

(2) Az (1) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, bővítése, vagy 

rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell. 

(3) Az elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül kizárólag 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) hulladéktartály-tároló 

helyezhető el. 

(4) A hátsókert előírt legkisebb méretén belül nem helyezhető el 

a) mosókonyha, 

b) nyárikonyha, 

c) gépkocsi és egyéb tároló épület. 

(5) Az előkertben elhelyezett hulladéktartály-tároló 

a) kizárólag a kerítéssel egybeépített kialakítású, 

b) legfeljebb 2,0 méter magas, 

c) a telken kialakított első lakás után 2 m2, minden további lakás után további 1 m2 bruttó 

alapterületű 

lehet. 

(6) Kerti tető vízszintes vetületi mérete legfeljebb 20 m2 lehet. 

(7) Az épület homlokzatára szerelt, az épület homlokzata elé épített vagy az épület szerkezetével 

egybeépített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű előtető, védőtető, ernyőszerkezet az oldalkert 

legkisebb méretén belül nem helyezhető el. 

(8) Amennyiben az övezeti előírás másképpen nem rendelkezik az Az építési övezetekben az épület 

utcai homlokzatfelületének magassága nem haladhatja meg az építési övezetben megengedett 

legnagyobb épületmagasságot. 

(9) Lke/1, Lke/2, Lke/3 jelű építési övezetekben az épület keskenyebb oldalkertre néző, az 

oldalhatártól 3 m-en belül álló homlokzatfelületének legnagyobb magassága nem haladhatja meg az 

építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasságot. 

(10) Szabadon álló épületet oromfallal a közterület felé elhelyezni nem lehet, kivéve 

a) ha a két szomszédos telek ilyen módon már beépült vagy 

b) saroktelek esetén, ahol oromfal a rövidebb közterületi telekhatár felé kialakítható. 

(11) A lakóterületek építési övezeteire vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 1. 

pontja tartalmazza. 

26. Kertvárosias lakóterületek általános előírásai 

26. § (1) Az építési övezetekben, amennyiben az övezeti előírás másképpen nem rendelkezik 

a)2 az előkert legkisebb mérete: 5,0 méter, kivéve a 27. § (7) bekezdés szerinti esetet,  

b) a hátsókert legkisebb mérete legalább 24,0 méter telekmélység esetén: 6,0 méter, 24,0 méternél 

kisebb telekmélység esetén a hátsó kert legkisebb méretét a hátsó telekhatárral szomszédos építési 
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telekre megállapított építési helytől legalább 4 méter, a hátsó telekhatártól legalább 1 méter 

távolságra felvett építési határvonal határozza meg, amennyiben a 3. mellékletben másképpen nem 

került meghatározásra. 

(2)2 A Amennyiben az övezeti előírás másképpen nem rendelkezik a közterületre néző homlokzat 

síkját a közterületi telekhatártól, saroktelken mindkét közterületi telekhatártól mért 5,0 és 7,0 méter 

közötti sávban kell elhelyezni a 27. § (8) bekezdés szerinti eset kivételével. 

(3) Telekcsoport újraosztással kialakuló saroktelek minimális szélessége 3,0 méterrel nagyobb, mint 

az építési övezetre előírt legkisebb telekszélesség. 

(4) A főépítményt kiszolgáló épület kizárólag az Lke/2, Lke/3 és Lke/5 jelű építési övezetekben – a 

Duna sétány és Duna utca közötti tömb valamint a Sportsziget kivételével – helyezhető el. A 

főépítményt kiszolgáló épület bruttó alapterülete a főépítmény bruttó alapterületének 50%-át, 

épületmagassága a 4,0 métert nem haladhatja meg, és telkenként csak egy helyezhető el. 

 

28. Szabadon álló beépítésű kertvárosias lakóterületek (Lke/4, Lke/5, Lke/6, Lke/7, Lke/8) 
előírásai 

28. § 1(1) Az Lke/4 jelű építési övezetben a 28/A. § szerint legfeljebb kétlakásos, az Lke/5 és Lke/6 jelű 

építési övezetben legfeljebb négylakásos, az Lke/7 és Lke/8 jelű építési övezetben legfeljebb 

hatlakásos lakóépület helyezhető el a (2) és (3) bekezdések figyelembe vételével. 

(2) Az építési övezetekben a leghosszabb közterületi telekhatár minden 7 métere után legfeljebb 1 

lakás helyezhető el. A megengedett lakásszám megállapításakor meglévő nyeles telek esetén az 

utcával párhuzamos telekszélességet kell figyelembe venni. A telek szélességénél rövidebb 

közterületi telekhatár hosszúság esetén a telek szélességét kell figyelembe venni.  

(3) Az Lke/7 jelű építési övezetben 2000 m2-nél kisebb területméretű telken legfeljebb négy, a 2000 -

2399 m2 közötti területméretű telken legfeljebb öt lakás helyezhető el azokban az esetekben is, ha a 

(2) bekezdés alapján az adott telken négynél több lakás elhelyezésére is lehetőség lenne. 

(4) Telkenként annyi főépítmény helyezhető el, ahányszor a telek területe az építési övezetben előírt 

minimális telekterületet meghaladja. 

(5) Egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 450 m2-t. 

„28/A. § (1) Az Lke-4 jelű építési övezetre vonatkozó egyedi előírásokat jelen § tartalmazza. Az Lke-4 

építési övezetre a 28. § és a 24. § (4) – (11) bekezdések előírásait nem kell alkalmazni. 

(2) Az építési övezetben  

a) az építési telken belül legfeljebb egy épület helyezhető el, 

b) az építési telken összesen legfeljebb két önálló rendeltetési egység, a telek területének minden 

400 m2-e után egy lakás, de legfeljebb 2 lakás telepíthető. 

3) Az építési övezetben  

a) az előkert nagysága 6,0 méter, azzal, hogy a magánút felőli építési határvonal és a telek 

homlokvonala közötti területsáv is előkertnek minősül; 

b) az oldalkert nagysága a telepítési távolság fele, de legalább 3,5 méter; 

c) a hátsókert nagysága 6,0 méter, illetve 

d) a tó ingatlanával közös telekhatártól az építési határvonal 6,0 méter. 
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(4) Az épület telepítési helyét (az építési helyen belüli elhelyezésének módját) a vonatkozó előírások 

és – amennyiben az erre vonatkozó szabályt tartalmaz - a településképi rendeletben foglalt 

követelmények szerint kell meghatározni. 

(5) Az építési övezetben „az épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága” 9,0 méter. 

(6) Az építési helyen kívül  

a) az előkertben a kerítéssel egybeépített, rendeltetési egységenként legfeljebb 1,5 m2 bruttó 

alapterülettel hulladéktartály tároló,  

b) a hátsókertben - a tó ingatlanjához közvetlenül csatlakozó építési telek kivételével - kerti 

építmény,  

helyezhető el 

 

1. táblázat: Kisvárosias és kertvárosias lakóterületek építési övezeteinek paraméterei 

 

A B C D E F G H I J K 

építési 
övezet 

jele 

kialakítható legkisebb telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedet
t 

legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelül
e-tének 
legkiseb

b 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

terüle
t 

szélessé
g 

mélysé
g 

terep
-szint 
felett

1 

terep-
szint 
alatti 

legkiseb
b 

legnagyo
bb 

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

1 Lk/1 600 20 30 SZ 30 40 1,0 35 4,5 8,0 

2 Lk/2 
100

0 
25 30 SZ 30 40 1,0 35 4,5 8,0 

3 Lk/3 
100

0 
20 30 SZ 40 50 1,5 30 4,5 8,0 

4 Lk/4 
200

0 
30 50 SZ 40 50 1,7 30 5,0 11,0 

5 Lke/1 400 12 30 O 30 40 0,5 50 3,5 5,02 

6 Lke/2 600 14 30 O 30 40 0,6 50 3,5 5,52 

7 Lke/3 800 16 35 O 30 40 0,6 50 3,5 5,52 

8 Lke/4 800 14 25 SZ 
25 

30 

20 

30 

0,45 

- 
50 

3,5 

- 

6,0 

6,5 

9 Lke/5 600 16 35 SZ 30 40 0,6 50 3,5 7,0 

1
0 

Lke/6 800 18 35 SZ 30 40 0,6 50 3,5 6,0 

1
1 

Lke/7 
160

0 
30 35 SZ 30 30 0,6 50 3,5 7,5 

1
2 

Lke/8 
200

0 
30 40 SZ 30 40 0,75 50 5,0 7,5 

1
3 

Lke/9 300 10 25 Z 30 40 0,75 50 3,5 7,0 

1
4 

Lke/10 300 10 25 Z 30 40 0,75 50 3,5 7,0 
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Az Üh/3 építési övezet törlése 

Az Lke-4 jelű építési övezet kiterjesztésével és módosításával egy időben – a szintén kizárólag ezen a 

területen hatályosuló – Üh/3 jelű építési övezet törlésre kerül a HÉSZ-ből. 

 

A vonatkozó, HÉSZ-ből törölni javasolt elemek: 

11. Magánutakra vonatkozó előírások 
„11.§ (1) Gazdasági területek, valamint K-Sp/2, Üh/3 és Lke/4 jelű építési övezetek kivételével 

a beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút csak 
közforgalom számára megnyitott módon alakítható ki, kivéve ha a magánút legfeljebb két 
építési telek megközelítését biztosítja. 

(2) A 100 méternél hosszabb magánút zsákutcaként történő kialakítása esetén, a zsákutca 
végén a szemétszállító gépjármű számára megfelelő visszafordulási lehetőséget kell 
kialakítani. 

(3) A kettőnél több építési telek kiszolgálására alkalmas vagy a 60 m-nél hosszabb magánút 
legalább 8 m szélességgel alakítható ki. 

(4) A magánút létrehozása után visszamaradó építési teleknek, telkeknek meg kell felelnie az 
építési övezet előírásainak. 

(5) A magánút által kiszolgált telket úgy kell kialakítani és azon építményt elhelyezni, mintha a 
magánút közterület lenne. 

(6) A magánút felőli építési határvonal és a magánút felőli telekhatár közötti területsáv 
előkertnek számít, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell betartani.” 

 

38. Hétvégiházas területek (Üh/1, Üh/2, Üh/3) előírásai 
„38. § (1) Az építési övezetekben önálló épületben vagy önálló rendeltetési egységként 

kizárólag 
a) üdülő, 
b) vendéglátó, 
c) sport, 
d) kiskereskedelmi 
rendeltetés helyezhető el. 
(2) Az építési övezetekben telkenként legfeljebb egy épület helyezhető el, amelyben  
a) Üh/1 és Üh/2 jelű építési övezetben legfeljebb egy 
b) Üh/3 jelű építési övezetben legfeljebb kettő 
üdülőegység alakítható ki. 
(3) Az építési övezetekben a főépítményen kívül épületet elhelyezni nem lehet. 
(4)2 Az építési övezetekben 
a) az előkert mérete az Üh/2 jelű építési övezetben 5,0 méter, Üh/3 jelű építési övezetben 6,0 

méter, 
b) a hátsókert mérete 6,0 méter. 
(4a)2 Az Üh/1 jelű építési övezetben 
a) az előkert legkisebb mérete 
aa) 5,0 méter, vagy 
ab) a két előkerttel rendelkező saroktelek és fekvő telek esetében – amennyiben a telek 

mélysége nem éri el a 16 métert – 3,0 méter, vagy 
ac) a Ráckevei (Soroksári)-Duna telkével határos közterülethez közvetlenül kapcsolódó építési 

telek esetében, a telek Duna felé eső homlokvonalához kapcsolódóan 5,0 méter. 
b) az oldalkert legkisebb mérete 
ba) a 12,0 méter vagy annál szélesebb telek esetében 3,0 méter, vagy 
bb) a 12,0 méternél keskenyebb telek esetében az előírt legnagyobb épületmagasság fele. 
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c) a hátsókert legkisebb mérete 
ca) 5,0 méter, kivéve 
cb) a HÉV sétányhoz közvetlenül csatlakozó építési telkeket ahol 0,0 méter. 
(5) A hétvégiházas területek építési övezeteire vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. 

melléklet 4. pontja tartalmazza.” 
 
„4. táblázat: Üdülőterületek építési övezeteinek paraméterei 

 A B C D E F G H I J K 

 

építési 
övezet 

jele 

kialakítható legkisebb telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedet
t 

legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelül
e-tének 
legkiseb

b 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

 
terüle

t 
szélessé

g 
mélysé

g 

terep
-szint 
felett

1 

terep-
szint 
alatti 

legkiseb
b 

legnagyo
bb 

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

1 Üh/1 300 12 - SZ 20 20 0,3 60 3,5 4,52 

2 Üh/2 800 14 - SZ 20 20 0,2 60 3,5 5,0 

3 Üh/3 800 14 25 SZ 20 20 0,25 60 3,5 6,0 

4 Üü 
500

0 
40 - SZ 30 40 1,0 40 4,0 7,5” 

„ 

 

A K-Rek/1, K-Rek/2 és K-Rek/3 jelű építési övezetek bevezetése 

A K-Rek jelzett építési övezetek a K-Sp/1 építési övezetből kerülnek kialakításra, mivel ez az övezet 

máshol is érvényesül, a HÉSZ-ből nem kerül törlésre.  

 

K-Rek/1 jelű építési övezet 

A K-Rek/1 építési övezet a tómeder területe és a közvetlen környezete, ahol fogadóépület és a 

strand építményei kerülnek elhelyezésre.  
1. A fogadó épület és a kapcsolódó funkciók  

• A 9001/4 hrsz-ú (3152 m²) és a 9001/5 hrsz-ú (661 m²) telkeken fogadóépületek 

kerülnek kialakításra, úgy mint recepció, értékesítési - és üzemeltetési iroda, 

gyengeáramú rendszerek kiszolgáló helyiségei, személyzeti öltöző, vendég mosdó, 

legfeljebb összesen 240 m² bruttó alapterületen.  

A jelenleg is működő egységek (sportszerbolt, kávézó, raktár kb. bruttó 150 m² 

területen) megmaradnak, szint alatti bővítésük tervezett legfeljebb 200 m² bruttó 

alapterülettel. A távlati tervek között szerepel egy étterem kialakítása is kb. 350 m² 

bruttó területtel. 
2. A strandépítmények és a kapcsolódó funkciók  

• A strandot kiszolgáló építmények a 9001/138 hrsz-ú telken kerülnek elhelyezésre kb. 

500 m² bruttó területen. Tervezett vizesblokkok kb. 150 m², büfé kb. 80 m², és 

távlatban egy wellness központ (szauna, medence stb.) kb. 200 m² bruttó 

alapterületen. 

 

K-Rek/2 jelű építési övezet 
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A K-Rek/2 építési övezet a szálloda és kiszolgáló építményeinek a területe. 
1. A szálloda és egyéb kiszolgáló építmények és a kapcsolódó funkciói 

• A tulajdonos a 9001/2 hrsz-ú telken szállodát és wellness központot kíván 

megvalósítani, kb. 2500-3000 m² bruttó alapterületen. A legfeljebb 100 

vendégszobás wellnes és szálloda központ épületkialakítása 4 szinttel tervezett. A 4 

szint illeszkedik a szomszédos telken lévő sportcsarnok közel 20 méteres sziluettjéhez. 

A telek beépítettségének tekintetében az OTÉK-ban meghatározott beépítési 

paraméterek az irányadók. 

 

K-Rek/3 jelű építési övezet 

A K-Rek/3 építési övezet az egyik összefüggő közösségi zöldfelület területe.  
1. A közösségi zöldfelület (park) építményei és a kapcsolódó funkciók 

• A 9001/121 hrsz-ú telken (5981 m²) pihenő közösségi park és kutya futtató kerül 

kialakításra. 

 

A vonatkozó HÉSZ módosítási javaslata: 

 

46/A. Rekreációs strand terület (K-Rek/1) előírásai 

46/A. § (1) A K-Rek/1 építési övezet magánstrand területe. Az építési övezetben önálló építményként 

kizárólag 

a) sport, 

b) szabadidő eltöltést szolgáló, 

c) turisztikai, 

d) iroda 

rendeltetés, és ezen rendeltetések rendeltetésszerű használatát biztosító kiszolgáló funkciók 
helyezhetők el.  

(2) Az építési övezetben az építési helyet a szabályozási terv határozza meg, az építési helyen kívül, a 

közlekedési területtel szomszédos telekhatárok mentén fa- és cserjeállománnyal együttesen 

kialakított zöldsávot kell létesíteni. Parkolófelület ezzel a sávval párhuzamosan létesíthető, a zöldsáv 

fenntarthatóságának biztosításával. 

(3) A vízpartot a hasznosításnak megfelelő rézsűhajlásszöggel, mérnökbiológiai módszerekkel, 

természetes anyagok felhasználásával kell kialakítani.  

(4) A tó körbejárhatóságát szolgáló gyalogos járdát kell kiépíteni és fenntartani.  

(5) Az építési övezetben az új építmények, önálló rendeltetési egységek építése, meglévő építmények 

bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében a rendeltetésszerű használathoz a 

gépjármű elhelyezési lehetőségét telken belül kell biztosítani. 
 

46/B. Rekreációs szálloda terület (K-Rek/2) előírásai 

46/B. § (1) A K-Rek/2 építési övezet wellness központ és szálloda területe. Az építési övezetben 

önálló építményként kizárólag 

a) sport, 
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b) szabadidő eltöltést szolgáló, 

c) turisztikai, 

d) szállás, 

e) iroda 

rendeltetés, és ezen rendeltetések rendeltetésszerű használatát biztosító kiszolgáló funkciók 

helyezhetők el.  

(2) Az építési övezetben az építési telken belül legfeljebb egy épület helyezhető el.  

(3) Az építési övezetben az építési helyet a szabályozási terv határozza meg, az építési helyen kívül 

épület nem helyezhető el.  

(4) Az építési övezetben az új építmények, önálló rendeltetési egységek építése, meglévő építmények 

bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében a rendeltetésszerű használathoz a 

gépjármű elhelyezési lehetőségét telken és épületen belül kell biztosítani, az előírt személygépjármű-

tároló szám legfeljebb 50%-a helyezhető el az épületen kívül, de a telken belül felszíni parkolóban. 

(5) Az épület telepítési helyét (az építési helyen belüli elhelyezésének módját) a vonatkozó előírások 

és – amennyiben az erre vonatkozó szabályt tartalmaz - a településképi rendeletben foglalt 

követelmények szerint kell meghatározni. 

(6) Az építési övezetben „az épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága” 14,5 méter. 

 

46/C. Rekreációs közösségi zöldfelület (K-Rek/3) előírásai 

46/C. § (1) A K-Rek/3 övezet a közhasználattól elzárható közösségi zöldfelületek területe.  

(2) Az övezet területén épületet elhelyezni nem lehet.  

 
„5. táblázat: Különleges beépítésre szánt területek építési övezeteinek paraméterei 

 A B C D E F G H I J K 

 

építési 
övezet jele 

kialakítható legkisebb telek 

beépít
ési 

mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedet
t 

legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelül
e-tének 
legkiseb

b 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

 terület 
széless

ég 
mélysé

g 

terep
-szint 
felett

1 

terep-
szint 
alatti 

legkiseb
b 

legnagyo
bb 

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

1 K-Sp/1 40E 100 - SZ 20 20 0,4 40 4,5 7,5 

2 K-Sp/2 15E 40 - SZ 20 20 0,4 40 4,5 7,5 

3 K-Sp/3 25E 100 - SZ 30 30 0,8 40 4,5 10,0 

4 K-Sp/4 10E 40 - SZ 10 10 0,1 40 3,5 6,5 

5 K-B 50E 10 - SZ 10 0 0,1 40 3,0 8,0 

6 K-Hull 4000 40 - SZ 40 60 0,8 40 4,0 10,0 

7 K-Közl 5000 10 - SZ 40 40 0,8 40 4,0 8,0 

8 K-T 10E 100 - SZ 10 20 0,1 40 2,5 5,0 

9 K-Ho 10E 20 - SZ 10 10 0,1 50 3,0 4,5 

10 K-Rek/1 190E - - SZ 10 20 - 70 3,5 3,5 

11 K-Rek/2 20 E - - SZ 40 50 - 40 3,5 14,0 

12 K-Rek/3 5000 -  SZ 10 0 - 90 3,5 3,5 

„ 
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Kb-Ze/2 jelű övezetek bevezetése 

A Kb-Ze/2 jelű övezet a másik összefüggő közösségi zöldfelület területe.  

• A 9001/63 hrsz-ú telken (6773 m²) a sportpályák (tenisz, foci, lábtenisz, kosárpalánk) 

mellett játszótér és park létesítése tervezett, illetve ezen rendeltetéseket kiszolgáló 

egészségügyi  helyiségek (vizes blokk, pelenkázó). 

A kialakítandó sportpályák típusa, mérete 

• grundfocipálya műfüves burkolattal 14m*26m=364 m² 

• teniszpálya kemény burkolatú 35m*16m=560 m² 

•  lábteniszpálya 26m*16m=416 m² 

Ez összesen 1340 m² a 6773 m²-ből, a többi részen játszótér lesz kosárpalánkkal, ping-pong asztallal, 

továbbá az ehhez tartozó vizesblokkok. 

A HÉSZ módosítása során a területet érintő Kb-Ze területfelhasználási egység beépítési paraméterei 

új „Kb-Ze/2” jelű övezet bevezetésével kerülnek meghatározásra, új sor bevezetésével az alábbiak 

szerint: 

A vonatkozó HÉSZ módosítási javaslata: 

71/A. Kondicionáló célú, közösségi zöldfelület (Kb-Ze/2) előírásai 

71/A. § (1) A Kb-Ze/2 övezet a közhasználattól elzárható közösségi zöldfelületek területe. Az építési 

övezetben önálló építményként kizárólag 

a) sport, 

b) szabadidő eltöltést szolgáló, 

rendeltetés, és ezen rendeltetések rendeltetésszerű használatát biztosító kiszolgáló funkciók 

helyezhetők el.  

(2) Az övezetben az építési helyet a szabályozási terv határozza meg. Építmény az építési helyen belül 

helyezhető el, kivéve a közmű-becsatlakozási műtárgy, a közműpótló műtárgy és a hulladéktartály-

tároló melléképítményeket, amelyek építési helyen kívül is elhelyezhetők.  

(3) Az építési övezetben az új építmények, önálló rendeltetési egységek építése, meglévő építmények 

bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében a rendeltetésszerű használathoz a 

gépjármű elhelyezési lehetőségét telken belül kell biztosítani. 

 
„10. táblázat: Különleges beépítésre nem szánt területek övezeteinek paraméterei4 

 A B C D E F G H I J K 
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Legkiseb
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beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengede
tt 

legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelül
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legkiseb

b 
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magassága 

 szélesség 
mélysé

g 

terep
-szint 
felett

1 

terep-
szint 
alatti 

legkiseb
b 

legnagyo
bb 

 (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 - - 

4 
Kb-

Ze/2 
- - - - 10 10 - 70 - 3,5 
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Egyéb vonatkozó előírások módosítása 

A HÉSZ egyéb előírásai közül a javasolt övezeti módosítások figyelembevételével a 11. § (1) 

bekezdésében indokolt a módosítás, az új építési övezetek megjelenítésével.  

 

A vonatkozó HÉSZ módosítási javaslata: 

8. Általános előírások 

8. § (1) A (2) és (3) bekezdésben szereplő építési övezetek kivételével valamennyi építési 
övezetben teljes közművesítettség szükséges. 

(2) A K-Ho, K-Sp/1, „K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3, K-T, K-Hull/1 és K-Hull/2 jelű építési övezetek 
esetében részleges közművesítettség elégséges. 

(3)2 A K-B jelű építési övezet területén közművesítés nem szükséges. 

(4) Építési telkek közműellátása csak önálló közműbekötésekkel valósítható meg. 

(5) Meglévő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű 
műtárgyait el kell bontani, majd a területet helyre kell állítani. 

 

11. Magánutakra vonatkozó előírások 

§ (1) Gazdasági területek, valamint K-Sp/2, K-Rek/1, K-Rek/2, Üh/3 és Lke/4 jelű építési 
övezetek kivételével a beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító 
magánút csak közforgalom számára megnyitott módon alakítható ki, kivéve, ha a magánút 

legfeljebb két építési telek megközelítését biztosítja.  

(2) A 100 méternél hosszabb magánút zsákutcaként történő kialakítása esetén, a zsákutca 
végén a szemétszállító gépjármű számára megfelelő visszafordulási lehetőséget kell 
kialakítani. 

(3) A kettőnél több építési telek kiszolgálására alkalmas vagy a 60 m-nél hosszabb magánút 
legalább 8 m szélességgel alakítható ki. 

(4) A magánút létrehozása után visszamaradó építési teleknek, telkeknek meg kell felelnie az 
építési övezet előírásainak. 

(5) A magánút által kiszolgált telket úgy kell kialakítani és azon építményt elhelyezni, mintha 
a magánút közterület lenne. 

(6) A magánút felőli építési határvonal és a magánút felőli telekhatár közötti területsáv 
előkertnek számít, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell betartani. 

 

21. Állattartó építmények elhelyezésének feltételei 

21. § (1) A vízgazdálkodási területeket (Vf, Vá, Vcs jelű övezetek) övező 20 méteres sávban 
állattartással kapcsolatos építmény, állatkifutó nem helyezhető el. 

(2) Egészségügyi, nevelési, oktatási intézmények, élelmiszert előállító vagy értékesítő 
létesítmények telkének határától számított 100 méteren belül, valamint a Zkp, Zkk, K-T és 
Kb-T és Kb-Ze/2 jelű övezetek, K-Ho, K-Sp/1, K-Sp/2, és K-Sp/3 és K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3 
jelű építési övezetek telkének határától számított 250 méteren belül állattartással 
kapcsolatos építmény, állatkifutó nem helyezhető el, meglévő állattartó telep kivételével. 
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Meglévő állattartó telepen állattartással kapcsolatos építmény, állatkifutó Zkp jelű övezet 
telkének határától számított 100 méteren belül nem helyezhető el. 

 

1.10 Szakági munkarészek 

Tájrendezési javaslat, zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A módosításhoz kapcsolódó tájrendezési és zöldfelületi javaslatokat a településrendezési fejezet 

tartalmazza.  

A módosítás környezetre gyakorolt hatása 

A tervjavaslat megfelel a jelzett táj- és természetvédelmi szempontoknak, új beépítésre szánt terület 

nem kerül kijelölésre, a beépítés intenzitásában koncepcionális változás nem tervezett. 

Közlekedési javaslat 

A módosítás a település közúthálózati kapcsolatai, és fontosabb csomópontjai szempontjából 

indifferens. A terület megközelítését változatlanul az 5201j. útról leágazó helyi kiszolgáló utak, 

közutak, a Napsugár utca és az Árnyas utca biztosítják.   

A módosítás az érintett terület belső úthálózatát nem befolyásolja, hiszen a hatályos Szabályozási 

terv szerinti úthálózatnak megfelelő telekszerkezet megvalósult. A módosításban szereplő utak 

mindegyike a hatályos Szabályozási terv szerint is kiszolgáló funkciót betöltő magánút, ez a 

módosításban sem változik. 

 A HÉSZ módosítás a terület minden övezetében engedi a közforgalom elől elzárt magánutak 

kialakítását, ami megfelel a fejlesztői szándékoknak. Az esetlegesen nagyobb közforgalmat vonzó 

létesítmény (szálloda) ugyanakkor közútról is közvetlenül megközelíthető.    

A módosítás a közösségi közlekedést nem befolyásolja. A parkolással kapcsolatos javaslatot a 

településrendezési fejezet tartalmazza részletesen. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés számára továbbra is fontos, hogy a tó körbejárható legyen. 

Közművesítési és hírközlési javaslat 

Vizi közmű ellátás 

A terület vízi- és energiaközmű igényeinek fejlesztése szükséges, amely az elfogadásra került kiviteli 

tervek alapján megvalósul. A fejleszteni kívánt területről DN 200-as KG-PVC vezetéken gravitációsan 

gyűjtik a szennyvizet az Árnyas utcai szennyvízátemelőig, ahonnan DN 110 –es KPE nyomó vezetéken 

jut Dunaharaszti szennyvíztisztító telepére. A területre DN 110 KPE vízvezeték hálózat van tervezve, 

melyről a tűzivíz ellátás is biztosított. Csapadékvíz elvezetésére az utak mellett nyílt árkok kerülnek 

kialakításra. A csapadékvizek nem szikkaszthatók, befogadók a területen található tavak. A területen 

magas talajvíz jellemző, ezért a felszín alatti beépítések estén biztosítani kell a talajvíz akadálytalan 

áramlását. 3 méter parti (fenntartási) sáv biztosítása szükséges a tavak környezetében. 

Energia közmű ellátás 

A város középnyomású gázhálózatáról ellátható a terület. A Napsugár utcán új nagyközép-nyomású 

hálózat megvalósítása van folyamatban. 
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A térség középfeszültségi ellátása 20 kV-os hálózaton történik, amely légvezetékként létesült. A 

kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózat szigetelt szabadvezetékként az Árnyas utca, Háncs 

utca, Avar utca és Gyep utca egy szakaszán létesült a jelenlegi fogyasztói igényeknek megfelelően. A 

továbbiakban a kis- és közvilágítási hálózatot földkábeles kialakítással javasolt megvalósítani. 

Elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerint a település tervezésénél, rendezésénél, 

utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények 

megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az 

elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét. Az elhelyezés területét a 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 

számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének feltételeit a 14/2013. (IX. 25.) NMHH 

rendelet, továbbá a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet határozza meg. 

A hírközlési szolgáltatók elkötelezettek a "Digitális Jólét Program" mellett, így a Közép-Magyarországi 

régióban is jelenleg jelentős hálózatfejlesztéseket hajtanak végre vezetékes és vezeték nélküli 

hálózataikon egyaránt. E fejlesztések közt saját és állami finanszírozású optikai hálózat fejlesztési 

projektek is futnak, amelyek több tízezer háztartást érintenek. A Gödöllői járásban az Invitel 

Távközlési Zrt. nyert támogatást az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztéséhez. 

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretein belül megvalósuló fejlesztések kapcsán túlnyomóan 

optikai hozzáférési hálózatot építenek ki a szolgáltatók, amelyhez település beépített környezetben 

elsősorban a meglévő alépítmény hálózatokat, míg a külterületeken, illetve ritkábban beépített 

területeken saját, vagy az elektromos kisfeszültségű, meglévő oszlopsorokat terveznek igénybe venni. 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Az Invitel Zrt. regionális szerepű optikai hálózata a Napsugár utcában létesült alépítményben 

elhelyezve. A tervezési terület ÉNY-i részének távközlési ellátására a Napsugár utca tervezési 

területtől északra eső szakaszán fémvezetős fölkábeles helyi hálózat épült ki, amelyről a 9001/4 hrsz.-

ú ingatlan légkábeles csatlakozással ellátott.  A tervezési területen egyéb vezetékes hírközlési hálózat 

nem létesült. A tervezett fogadóépület a meglévő hálózatról ellátható, az alépítmény hálózat a 

feltáró utak kialakításakor, a meglévő földkábeles hálózat továbbépítésével biztosítható – a 

szolgáltatóval egyeztetendő paraméterekkel. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A településen jelenleg a négy mobilszolgáltató (Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., 

Telenor Magyarország Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.) üzemeltet saját mobil hálózatot. A 

területen mikrohullámú összeköttetés védelmére bejegyzett magassági korlátozás nincs érvényben. 

Az igények folyamatos bővülése és szolgáltatások folyamatosa fejlesztése új bázisállomások 

elhelyezését tehetik szükségessé, amelyet az egyes szolgáltatók saját beruházásban végeznek. 

Örökségvédelem 

Az tervezett módosítás esetében a változtatási szándékok régészeti és műemlékvédelmi érdekeket 

nem sértenek, ezért a fejezet kidolgozása nem szükséges 
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V. HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA 

2019. március 16-án lépett hatályba a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.), melynek része az Országos 

Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (a 

továbbiakban: BATrT). 

Az Trtv. 90. § alábbi idézett (1) és (1a) bekezdései alapján, - mivel jelen településrendezési eszköz 

egyeztetése 2019. május hóban indult az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével, - jelen 

tervezési folyamatban a Trtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

„(1) E törvény rendelkezéseit - figyelemmel az (1a) bekezdésben foglaltakra is - a 

hatálybalépését követően indult 3. § (1) és (3) bekezdés szerinti eljárásokban kell alkalmazni. 

(1a) Ha e rendelkezés hatálybalépésekor - a településrendezési eszköz módosításánál - az 

érintett államigazgatási szervet első alkalommal már megkeresték, a települési önkormányzat 

választhat, hogy e törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet térségi 

területfelhasználási és övezeti szabályait, vagy a 2019. március 14-én hatályos Országos 

Területrendezési Tervről, Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről és a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről szóló törvények térségi területfelhasználási és 

övezeti szabályait alkalmazza. A településrendezési eszközök e bekezdés szerinti módosítása 

nem mentesíti a települési önkormányzatot a 91. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 

93. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése alól.” 

 

A Trtv. lent idézett 92. § (2) bekezdése alapján a hatályos TSZT-ben meghatározott beépítésre szánt 

területeket továbbra is beépítésre szánt területként kezeljük: 

 

A Trtv. 92. § (2) A Budapesti Agglomeráció tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, 

amelyet az elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt már beépítésre 

szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a 

terület 

a) a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti országos 

jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy 

b) a 7. melléklet szerinti Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében a 10. melléklet szerinti 

térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények 

területére esik.” 

 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA 

 

 

70 

Országos Területrendezési Terv 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Trtv. hatálya alá tartozó OTrT Szerkezeti 
Tervlap részlete 

Forrás: 4TR 

1.1 Országos területfelhasználási kategóriák 

A települést az alábbi országos szintű területfelhasználási kategóriák érintik: 

• erdőgazdálkodási térség,  

• mezőgazdasági térség, 

• vízgazdálkodási térség, 

• települési térség. 

1.2 Országos műszaki infrastruktúra elemei 

A települést az alábbi országos szintű műszaki infrastruktúra-hálózat elemei érintik: 

• Meglévő gyorsforgalmi út (Budakalász (11. sz. főút) – Szigetmonostor – Budapest [IV. 

ker.] – Dunakeszi – Budapest [XV. ker.] – Fót – Csömör – Budapest [XVI. ker.] – 

Kistarcsa – Nagytarcsa – Budapest [XVII. ker.] – Ecser – Üllő – Vecsés – Gyál – 

Budapest [XXIII. ker.] – Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest [XXII. ker.] – 

Diósd – Törökbálint – Biatorbágy (M1)) – 4/.1. melléklet 

• Meglévő 51. sz. főút (Budapest (M0) – Kalocsa – Baja – Hercegszántó – (Szerbia)) – 

4/1. melléklet 

• Meglévő 510. sz. főút (Budapest – Dunavarsány (51. sz. főút)) – 4/1. melléklet 

• Meglévő egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (150. számú Budapest (IX. kerület, 

Ferencváros) – Kelebia – Szerbia) – 4/3. melléklet 

• Országos kerékpárútvonal (6.A: Budapest – Dunaharaszti – Taksony – Dunavarsány – 

Majosháza – Ráckeve – Dömsöd – Dunavecse – Dunaegyháza – Solt – Dunapataj – 
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Ordas – Dunaszentbenedek – Uszód – Foktő – Fajsz – Baja – Szeremle – Dunafalva – 

Mohács – Kölked – (Horvátország)) – 4/5. melléklet 

• Tervezett földgázszállító vezeték (Budapest (XXI. kerület) – Taksony) – 4/9. melléklet 

• Meglévő földgázszállító vezeték – 4/9. melléklet 

• Meglévő kőolajszállító vezeték (Barátság I.: (Szlovákia) – Hont – Pécel – Vecsés – 

Százhalombatta, Barátság II.: (Ukrajna) – Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál 

– Zsámbok – Százhalombatta) – 4/9. melléklet 

• Meglévő termékvezeték (Százhalombatta – Vecsés, Tiszaújváros – Százhalombatta) – 

4/9. melléklet 

• Meglévő országos csatornák (Duna-Tisza-csatorna Dunaharaszti és Dabas 

érintésével) – 4/10. melléklet 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Trtv. hatálya alá tartozó BATrT Szerkezeti 
Tervlap részlete 

Forrás: 4TR 

1.3 BATrT kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák 

A települést az alábbi térségi szintű területfelhasználási kategóriák érintik: 

• erdőgazdálkodási térség,  

• mezőgazdasági térség, 

• vízgazdálkodási térség, 
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• települési térség, 

• sajátos területfelhasználású térség. 

1.4 Térségi műszaki infrastruktúra elemei 

A települést az alábbi térségi szintű műszaki infrastruktúra-hálózat elemei érintik: 

• Meglévő 11. sorszámú térségi szerepkörű összekötő út (Dunaharaszti – Alsónémedi – 

Gyál) – 9. melléklet, 

• Tervezett 6. sorszámú térségi kerékpárútvonal (Ecser – Vecsés – Gyál – Alsónémedi – 

Dunaharaszti) – 9. melléklet, 

• Meglévő országos és térségi csatorna (Duna-Tisza-csatorna Dunaharaszti és Dabas 

érintésével) – 4/10. melléklet 

A módosítás és a területrendezési tervekkel való összhang részletes igazolásának szükségessége 

1. módosítás 

A módosítás kizárólag a HÉSZ szöveges előírásait érinti, annak nyilvánvaló hibáinak javításáról szól, 

alapvetően kodifikációs javítások. Ezen módosítások a területrendezési tervekkel összhangban 

vannak, a módosításokkal kapcsolatosan önálló területrendezési megfelelősséget igazoló 

munkarész nem kerül kidolgozásra. 

2. módosítás 

A módosítás témája a Szabályozási tervben meghatározott szabályozási vonalak (kötelező 

szabályozási elem) pontosítása érdekében történő változtatás, azaz a szabályozási vonalak kialakult 

állapotnak (előzetes adatszolgáltatásként megkapott ingatlan-nyilvántartási alaptérkép alapján) 

megfelelő törlése. A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti,  

a települési területfelhasználások változtatásával nem jár. Ezen módosítások a területrendezési 

tervekkel összhangban vannak, a módosításokkal kapcsolatosan önálló területrendezési 

megfelelősséget igazoló munkarész nem kerül kidolgozásra. 

3. módosítás 

A módosítás témája a Szabályozási tervben meghatározott valós állapotnak megfelelő közlekedési 

területek kiszolgáló utakat szabályozó övezeti besorolásainak módosítása.  

A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti, a települési területfelhasználások változtatásával 

nem jár. Ezen módosítások a területrendezési tervekkel összhangban vannak, a módosításokkal 

kapcsolatosan önálló területrendezési megfelelősséget igazoló munkarész nem kerül kidolgozásra. 

4. módosítás 

A módosítás során a tervezett kiszolgáló utakat meghatározó közlekedési területek övezetét 

meghatározó szabályozók törlése történik, a változtatások a településszerkezeti tervet nem érintik, a 

települési területfelhasználások változtatásával nem jár. Ezen módosítások a területrendezési 

tervekkel összhangban vannak, a módosításokkal kapcsolatosan önálló területrendezési 

megfelelősséget igazoló munkarész nem kerül kidolgozásra. 

5. módosítás 

A módosítással érintett terület vízgazdálkodási és települési térséget érint. Az országos és kiemelt 

térségi övezetek közül a tervezési területet érinti az ökológiai hálózat magterületének övezete, a 
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világörökségi és világörökség várományos területek által érintett területek, érintett települések 

övezete, a tájképvédelmi terület övezete, a vízminőség-védelmi terület övezete és az ásványi 

nyersanyagvagyon övezete. 

  
Tervezési alaptérkép a tervezési területről 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Trtv. hatálya alá tartozó BATrT Szerkezeti 
Tervlap részlete 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás és 4TR 

Az 5. területet érintő módosítások tekintetében, önálló, a területrendezési megfelelősséget igazoló 

munkarész kerül kidolgozásra. 

 

Az 5. módosítás területrendezési terveknek való megfelelőssége 

1.5 Az országos és térségi műszaki infrastruktúrával kapcsolatos követelmények teljesülése 

Az Trtv. 15.§-a szerint 

„(1) A kiemelt térségek, illetve a megyék területrendezési tervében 

a) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 

építményeinek helyét az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatoknak az Ország Szerkezeti Tervében 

megállapított nyomvonalától és a térbeli rendtől az adott műszaki infrastruktúra kijelölése 

tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter egyetértése esetén lehet eltérni. 

(2) A településrendezési eszközökben  

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 

építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben 

meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 
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b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési 

eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem 

vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv 

hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése 

esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében 

megállapított nyomvonalváltozattól és azok térbeli rendjétől. 

(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál 

biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás 

lehetőségét.” 

Az Trtv. 41.§-a szerint 

41. § (1) Az országos és a térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és a műszaki 

infrastruktúra egyedi építményeinek elhelyezkedését a 7. melléklet, e térbeli rend 

szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1-4/11. és a 9. melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az országos és a térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 

egyedi építményeinek kialakítását a 4/1-4/11. mellékletben, valamint a 9. mellékletben 

megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 7. melléklet 

figyelembevételével kell meghatározni. 

Az 5. és egyben az 1-4. módosítások az országos műszaki infrastruktúra-hálózatokat nem érintik, 

amellett, hogy a hatályos szerkezeti terv tartalmazza ezen elemeket. A TrTv-vel való összhang 

ebben a tekintetben biztosított. 

 

1.6 Országos és kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákkal kapcsolatos követelmények 

teljesülése 

A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 

Trtv. 11.§ előírásait kell alkalmazni, a 92. § figyelembevételével. 

 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

települési területfelhasználási egységek kijelölése során” 

(…) 

„c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már 

jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, 

vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli 

terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy 

honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési 

területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;” 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” 

 

A Trtv. 92.§ (2) A Budapesti Agglomeráció tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, 

amelyet az elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt már beépítésre 

szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a 

terület 
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a) a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti országos 

jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy 

b) a 7. melléklet szerinti Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében a 10. melléklet szerinti 

térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények 

területére esik.” 

 

  
Hatályos Szerkezeti terv kivonata 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás  

Új BATrT Szerkezeti terv kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

 

A jogszerűen elfogadott hatályos településszerkezeti terv a teljes tervezési területet beépítésre 

szánt területként határozza meg, a területet nem érinti országos, illetve térségi jelentőségű 

műszaki infrastruktúra hálózat vagy egyedi építmény, így a települési térségben bármely 

területfelhasználási egység kijelölhető, a vízgazdálkodási térségben pedig a tervezés során a kijelölt 

beépítésre szánt területek továbbra is beépítésre szánt területként vehetők figyelembe. 

 

A rendezés során beépítésre szánt terület területfelhasználási változásával (Üh>Lke) új lakóterület 

kerül kijelölésre, ennek okán alkalmazandó a Trtv. alább idézett 38.§ (1) bekezdésében 

meghatározott követelmény: 

„Trtv. 38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az 

esetben jelölhető ki, ha 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 

örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, 

továbbá 

c)  a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé 

teszi, vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület 

kijelölése esetén a Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek.” 

 

5. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj14id1318
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Az alapvetően hétvégiházas területből, - és telekmegosztás okán kis részletekben különleges 

beépítésre szánt sport területből, - területfelhasználás váltással tervezett kertvárosias lakóterület  

• kijelölését a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-

kapacitás lehetővé teszi,  

kijelölése 

• jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez,  

• táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 

örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi 

érdeket 

• a Kormány rendeletében (OTÉK) meghatározott feltételeknek eleget tesz. 

 

OTRT SZERKEZETI TERV 
RÉSZLET 

BATRT SZERKEZETI TERV 
RÉSZLET 

JAVASOLT TELEPÜLÉSI 
SZERKEZETI TERV RÉSZLET 

  

 

A tervezési terület települési és 
vízgazdálkodási térségben 

található. 

A tervezési terület települési és 
vízgazdálkodási térségben 

található. 

A TrTv. 11.§ d) alpontja szerint települési térségben 
bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

JAVASOLT TELEPÜLÉSI TFH: 
- kertvárosias lakóterület, 
- különleges beépítésre nem 
szánt kondícionálú célú, 
jelentős zöldfelületű terület, 
- különleges beépítésre szánt 
rekreációs terület 

A TrTv. 11.§ c) alpontja szerint vízgazdálkodási térségben 
- vízgazdálkodási terület,  
- vízgazdálkodási célú erdőterület,  
- vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület,  
- természetközeli terület, 
- különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület, 
- honvédelmi célú erdőterület 
települési területfelhasználási egység jelölhető ki, kivéve e 
törvény hatálybalépést megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek. 

JAVASOLT TELEPÜLÉSI TFH: 
- kertvárosias lakóterület, 
- különleges beépítésre szánt 
rekreációs terület 

TrTv. 38.§ (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági 
terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, 
ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település 

ÚJ LAKÓTERÜLET KERÜL 
KIJELÖLÉSRE AZ ALÁBBIAK 
SZERINT: 
- hétvégi házas területből 
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meglevőszerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, 
erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi 
érdeket, továbbá 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges 
műszakiinfrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az 
a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá 
új lakóterület kijelölése esetén a Kormány rendeletében 
meghatározott feltételek teljesülnek. 

kertvárosias lakóterület 
- különleges beépítésre szánt 
sport területből kertvárosias 
lakóterület (csupán a kialakított 
új telekmegosztás 
következtében) 
Az új lakóterületek üdülőházas 
területeken, már kijelölt 
kertvárosias lakóterületekhez 
közvetlenül csatlakozva 
kerülnek kijelölésre. A tervezett 
funkció ellátásához szükséges 
műszaki infrastruktúra-
kapacitás kiépítésre kerül. 

A módosítás a TrTv.-ben foglalt, a térségi területfelhasználást és infrastruktúrát érintő 

követelményeknek megfelel. 

 

1.7 Országos és kiemelt térség övezetekkel kapcsolatos követelmények teljesülése 

Az OTrT és a BATrT Övezeti Tervének övezeti tervlapjait a TrTv. 3/1.-3/5. mellékletei tartalmazzák, 

míg a jó termőhelyi adottságú szántók övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, a 

tájképvédelmi terület övezetének, a vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen 

belvízjárta terület övezetének tervlapjait, valamint az ásványi nyersanyagvagyon övezete által 

érintett településeket és a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket a 

területrendezésért felelős miniszter külön,  

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendeletben állapítja meg. 

Az OTrT és BATrT övezetei közül a településszerkezeti változással járó módosítások nem érintik a 

kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetet, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezetet, erdőtelepítésre javasolt terület övezetet, a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetet, a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 

megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetét, valamint a kiemelt 

fontosságú honvédelmi terület övezete által érintett területeket.  

A területrendezési követelmények az 5. módosításhoz kapcsolódóan az érintett térségi övezetek 

tekintetében: 

Az OTrT és BATrT övezetei közül a településszerkezeti változással járó 5. módosítás tervezési 

terülét a határvonala mentén kis mértékben érinti az országos ökológiai hálózat magterülete, 

ahol az országos jelentőségű természetvédelmi terület („ex lege” láp),  

a Dunaharaszti turjános területének egy kis része található. 

Az TrTv. 17.§-a szerint: 

„17.§ (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológaiai folyosó körülzárja, 

és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
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terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 

hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 

működése. 

(3)  

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 

nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

(5) 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 

bányatelek nem bővíthető.” 

A TrTv. 43.§ (1) bekezdése szerint: 

„43. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a következő előírások 

alkalmazandók: 

a) az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

aa) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, 

ab) az ökológiai hálózat magterületének övezetében történelmi sportterületek találhatók, 

vagy 

ac) az övezetben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl; 

b) az a) pont aa) alpontjában vagy a) pont ab) alpontjában szereplő kivételek fennállása 

esetén beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 

területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 

biztosított-e az ökológiai hálózat magterületének és az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 

ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az a) pont ab) alpontjában szereplő feltételek 

fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet.” 
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OTrT Ökológiai hálózat övezetének kivonata 

Forrás: 2003. évi XXVI. törvény 

Új OTrT Ökológiai hálózat övezeteinek térképi 
kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

A Trtv. 92. § (2) bekezdése szerint: 

„92. § (2) A Budapesti Agglomeráció tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, 

amelyet az elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt már beépítésre 

szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a terület 

a) a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti országos 

jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy 

b) a 7. melléklet szerinti Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében a 10. melléklet szerinti 

térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények 

területére esik.” 

  
Új BATrT Szerkezeti Tervének térképi kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

Új OTrT Ökológiai hálózat magterületének 
övezete által érintett területek térképi 
kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

A TrTv. alapján új beépítésre szánt 

terület kijelölése nem történik a 

területen, ugyanis a teljes tervezési 

terület már a TrTv. hatályba lépése 

előtt beépítésre szánt területként 

került meghatározásra  Dunaharaszti 

Város Településszerkezeti Tervében. 

A törvény azt is kimondja, hogy az 

ökológiai hálózat magterületének 

övezetében abban az esetben 

kijelölhető beépítésre szánt terület, 

ahol az Új BATrT Szerkezeti Terve 

települési térséget jelöl. 
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Az ökológiai hálózat magterület övezeti lehatárolásának 
javasolt pontosítása  

Forrás: saját szerkesztésű ábra 

A fentiek figyelembe vételével az ökológiai hálózat magterületének pontosítása javasolt az 

érintett területen azon területrészek tekintetében, ahol a BATrT szerkezeti tervén települési 

térség került meghatározásra. 

  
OTrT Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezetének kivonata 

Forrás: 2003. évi XXVI. törvény 

Új OTrT világörökségi és világörökség 
várományos területek által érintett területek, 
érintett települések térképi kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

Az OTrT és BATrT övezetei közül a településszerkezeti változással járó 5. módosítás tervezési 

terülét érinti a Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete. 

A Trtv. 31.§- a határozza meg a kapcsolódó követelményeket:  

„31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület 

övezetén: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről 

szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses 

művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni 

kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 

erőműveket a kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket 

megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek 

megfelelően kell elhelyezni.” 

Dunaharaszti hatályos (2017‐ben elfogadott) Településszerkezeti Tervében a 

településszerkezeti leírásban rögzítésre került, hogy a 

„Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása 

alapján Dunaharasztit nem érinti ez az övezet.” 
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Az előzetes véleményezési szakaszban beérkezett adatszolgáltatás alapján a tervezési terület 

nem része a világörökségi illetve a világörökségi várományos területeknek, így a módosítás 

megfelel a Trtv. előírásainak. 

  
BATrT térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezetének térképi kivonata 

Forrás: 2005. évi LXIV. törvény 

Országos Övezeti Terv részét képező 
Tájképvédelmi terület övezetének térképi 
kivonata 

Forrás: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

Az OTrT és BATrT övezetei közül a településszerkezeti változással járó 5. módosítás tervezési 

területét nem érinti a tájképvédelmi terület övezete. 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4.§ (1)-(4) bekezdése szerint 

 

„4.§ (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének 

megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint 

a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó 

vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 

valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép 

védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 

rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 

szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 

településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 

követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 

hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
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alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

  
OTrT Országos vízminőség védelmi terület 
övezetének kivonata 

Forrás: 2003. évi XXVI. törvény 

Országos Övezeti Terv részét képező 
Vízminőség-védelmi terület övezetének 
kivonata 

Forrás: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdése szerint 

„5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, 

illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében 

rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 

vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 

szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.” 

A 2017‐ben elfogadott Helyi Építési Szabályzatban meghatározásra kerületek a vízvédelemmel 

érintett területek vonatkozásában betartandó előírások, melyekkel a tervezett módosítások nem 

ellentétesek. 
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BATrTásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
övezetének térképi kivonata 

Forrás: 2005. évi LXIV. törvény 

Budapesti Agglomeráció Övezeti Terv részét 
képező Ásványi nyersanyagvagyon övezete által 
érintett települések 

Forrás: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8.§ (1)-(2) bekezdése szerint 

„8.§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 

területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 

nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 

Településszerkezeti Terv pontosan lehatárolja az ásványi nyersanyagvagyon‐területét, mely 

különleges nyersanyagkitermelés (bánya) terület területfelhasználásként került feltüntetésre, 

továbbá feltüntetésre kerültek a bányatelkek, valamint az „Ásványi nyersanyag tekintetében 

megkutatott terület”, azonban jelen módosítással érintett területet ezen jelkulcsi elemeket nem 

érintik. 

Összefoglaló a területrendezési tervek és az 5. számú módosítás tekintetében 

 

 TRTV ÉRINTETTSÉG ÖSSZHANG 

Ú
J 

O
TR

T erdőgazdálkodási térség NEM - 

mezőgazdasági térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

vízgazdálkodási térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

Ú
J 

B
A

TR
T 

erdőgazdálkodási térség NEM - 

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség NEM - 

mezőgazdasági térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

kertes mezőgazdasági térség NEM - 

vízgazdálkodási térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

Ö
V

EZ
ET

E
K

 

ökológiai hálózat magterületének övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

NEM - 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete NEM - 
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kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

NEM - 

jó termőhelyi adottságú szántók övezete NEM - 

erdők övezete NEM - 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete NEM - 

tájképvédelmi terület övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

IGEN BIZTOSÍTOTT 

vízminőség-védelmi terület övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

rendszeresen belvízjárta terület övezete NEM - 

nagyvízi meder övezete NEM - 

ásványi nyersanyagvagyon övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

földtani veszélyforrás terület övezete NEM - 

honvédelmi és katonai célú terület övezete NEM - 

Dunaharaszti tekintetében a területi mérleg nem változik, az ökológiai hálózat magterületének 

övezeti lehatárolásának pontosítása javasolt a már kijelölt BATrT szerinti települési térség figyelembe 

vételével. 
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VI. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

Határozattervezet 

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (……..) sz. Kt. határozata a 

14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozattal elfogadott  

településszerkezeti terv módosításáról 

 

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 

6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Dunaharaszti 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozatával elfogadott 
Településszerkezeti Tervének módosítását a 2-4. pontokban rögzítettek szerint fogadja el. 

2. Dunaharaszti Város Szerkezeti Terv Leírása az 1. számú mellékletben foglaltak szerint 
módosul. 

3. Dunaharaszti Város Szerkezeti Tervlapja a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosul.  

4. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő szabályozási 
terveket a 2-3. pontok szerint módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell 
elkészíteni. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba 

 

 

  ........................................   ........................................  

 Dr. Szalay László Kiss Gergely 

 polgármester jegyző 
  



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

JÓVÁHAGYNADÓ MUNKARÉSZ 

 

 

86 

A …/2019. (……..) sz. Kt. határozat 1. melléklete: 

Dunaharaszti Város Településszerkezeti Tervének a  …/2019. (……..) sz. Kt. 

határozatokkal elfogadott módosítása  

 

1. Dunaharaszti Város Szerkezeti Terv leírás 6.2.2. alfejezete helyébe az alábbi 6.2.2. alfejezet 

kerül: 

6.2.2.  A szerkezeti tervlapon rögzített területfelhasználási egységeket érintő 

módosítások  

A szerkezeti tervlapot érintő módosítások tartalmát és a vonatkozó, - a változásokat eseti 

módosításonként bemutató, - területfelhasználási területi mérleget a következő táblázat tartalmazza: 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK VÁLTOZÁSA 

139/2018. (XI.26.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT ALAPJÁN 

TSZT-M1 
TERVLAP 

3. módosítás 
A tulajdonosi kérelemre történő módosítás a jelenlegi 
beépítési lehetőségektől kevésbé intenzív beépítést biztosító 
Lke területfelhasználást tesz lehetővé.  

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

kisvárosias 
lakóterület 

Lk 332 hrsz. 
(324 hrsz.) 

651 m2 

(250 m2) Változást követő 
területfelhasznál

ás 

kertvárosias 
lakóterület 

Lke 

 

7. módosítás 

A vegyes területfelhasználású építési övezetek rendszerének 
újragondolásával az érintett területek a kialakult 
használatuknak megfelelő területfelhasználásba kerülnek a 
területhasználati konfliktusok megszüntetésének érdekében.  

7./1, 9, 10, 12, 26, 27 
számú módosítások 

Változás 
előtti terület-
felhasználás 

intézmény-
terület 

Vi 

Változást 
követő 
terület-

felhasználás 

település-
központ 
terület 

Vt 

TSZT-M3 
TERVLAP 

7/1 módosítása 

4896-4898, 4900, 4902/1-3, 
4903, 4906, 4908, 4910/1-2, 
4911-4912, 4915/1-2 hrsz. 

(4895, 4985/2 hrsz.) 

13.212 m2 

(1338 m2) 

TSZT-M4 
TERVLAP 

7/9 sz. 
módosítás 

7700, 7750/1 hrsz. 
(7750/2 hrsz.) 

18.309 m2 
(668 m2) 

TSZT-M2 
TERVLAP 

7/10 sz. 
módosítás 

3475, 3501 hrsz. 
(3474, 3501 hrsz.) 

4205 m2 
(502 m2) 

TSZT-M1 
TERVLAP 

7/12 sz. 
módosítás 

463, 464, 465/1-2, 466, 467, 
470 hrsz. 

(413 hrsz.) 

4990 m2 
(625 m2) 

TSZT-M1 
TERVLAP 

7/26. sz. 
módosítás 

1256, 1257, 1258 hrsz. 
(1255 hrsz.) 

782 m2 
(134 m2) 

TSZT-M1 
TERVLAP 

7/27. sz. 
módosítás 

3534/7 hrsz. 857 m2 
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A TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK VÁLTOZÁSA 

 

7/17, 18, 24 
számú módosítások 

Változás 
előtti terület-
felhasználás 

település-
központ 
terület 

Vt 

Változást 
követő 
terület-

felhasználás 

intézmény-
terület 

Vi 

TSZT-M1 
TERVLAP 

7./17 sz. 
módosítás 

5287/2, 5288 hrsz. 7699 m2 

TSZT-M1 
TERVLAP 

7/18 sz. 
módosítás 

1 hrsz. 
(104 hrsz.) 

4061 m2 
(773 m2) 

TSZT-M2 
TERVLAP 

7/24 sz. 
módosítás 

7637, 7638, 7759 hrsz. 
(7636, 7639 hrsz.) 

16.475 m2 
(2731 m2) 

 

TSZT-M1 
TERVLAP 

7/16 
számú 

módosítás 

Változás 
előtti terület-
felhasználás 

intézmény-
terület 

Vi 

Változást 
követő 
terület-

felhasználás 

kereskedelmi
, szolgáltató 

terület 
Gksz 

1273/67, 1273/75 hrsz. 
(1273/66-67, 1273/76 hrsz.) 

3340 m2 
(409 m2) 

TSZT-M1 
TERVLAP 

8. módosítás 
Az iskola telephelye a kialakult funkciónak megfelelően 
intézményterület területfelhasználásba kerül. 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

Gksz 1268/2 hrsz. 
(0211 hrsz.) 

6809 m2 
(1905 m2) Változást követő 

területfelhasznál
ás 

intézményterület 
Vi 

 

TSZT-M1 
TERVLAP 

9. módosítás 

Az iskola területe a kialakult funkciónak megfelelően 
intézményterület területfelhasználásba kerül. Az iskola 
fejleszthetősége, bővítése (pl. tornaterem kialakítása) 
érdekében az érintett telkek (3/2 és 2 hrsz.) Vt 
területfelhasználásba kerülnek. 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

településközpont 
terület 

Vt 2 hrsz. 
(103-104 hrsz.) 

6862 m2 
(690 m2) Változást követő 

területfelhasznál
ás 

intézményterület 
Vi 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

kertvárosias 
lakóterület 

Lke 3/2 hrsz. 
(103 hrsz.) 

2551 m2 
(117 m2) Változást követő 

területfelhasznál
ás 

intézményterület 
Vi 

 

TSZT-M2 
TERVLAP 

10. módosítás 

A kertvárosi lakóterületen található felnőtt orvosi rendelő, 
szakrendelő és gyógyszertár fejleszthetősége, bővítése és az 
egyértelmű rendeltetési kör meghatározhatósága érdekében 
az érintett telkek intézményterületbe kerülnek.  
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A TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK VÁLTOZÁSA 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

kertvárosias 
lakóterület 

Lke 3975hrsz. 
(3915 hrsz.) 

1727 m2 
(298 m2) Változást követő 

területfelhasznál
ás 

intézményterület 
Vi 

 

TSZT-M2 
TERVLAP 

11. módosítás 

A temető mellett található „Vörösföldek” területén temető 
kialakítása távlatban sem tervezett, az önkormányzat 
fejlesztési elképzeléseivel összhangban intézményterület 
kerül meghatározásra, az önkormányzati feladatok ellátását 
biztosító rendeltetések megvalósítása érdekében. 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

temető terület 
K-T 

0146/5 hrsz. 
(0146/5 hrsz.) 

14.427 m2 
(1975 m2) Változást követő 

területfelhasznál
ás 

intézményterület 
Vi 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

temető terület 
K-T 

(0146/5 hrsz.) (1386 m2) 
Változást követő 
területfelhasznál

ás 

temető terület 
K-T 

 

TSZT-M1 és M2 
TERVLAP 

12. módosítás 

A lakóterültbe ékelődő gazdasági terület módosítása és ezzel 
a településközpont terület kijelölése lehetővé teszi a 
tervezett kereskedelmi, szolgáltató, iroda rendeltetésekkel 
vegyes lakóterület megvalósítását. 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

intézményterület 
Vi 

7259/1 hrsz. 17.923 m2 
Változást követő 
területfelhasznál

ás 

településközpont 
terület 

Vt 

TSZT-M4 
TERVLAP 

15. módosítás 

A 054/5 hrsz-ú telken lévő erdőterület egy része közlekedési 
fejlesztés miatt megszűnik, az erdő pótlása a szomszédos 
mezőgazdasági területen valósul meg, a csereerdősítés 
településrendezési megalapozására a 8642/1 hrsz-ú telek Ev 
területfelhasználásba kerül.  

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

általános 
mezőgazd. terület 

Má 
8642/4 hrsz. 

(054/54, 
054/1403 hrsz.) 

2613 m2 
(322 m2) Változást követő 

területfelhasznál
ás 

védelmi 
erdőterület 

Ev 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

általános 
mezőgazd. terület 

Má 
(054/103 hrsz.) (132 m2) 
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A TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK VÁLTOZÁSA 

Változást követő 
területfelhasznál

ás 

általános 
mezőgazd. terület 

Má 

…/2019. (…. ….) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT ALAPJÁN 

TSZT-M5 
TERVLAP 

5. módosítás 

A korábbi rendezés során meghatározott fejlesztési célok 
változása a településszerkezeti terv, és a helyi építési 
szabályzat módosítását indokolják. A területeken a 
kialakítandó funkciónak megfelelő területfelhasználás és 
azon belül új övezeti rendszer kerül kialakításra, mely során 
új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

különleges 
beépítésre szánt 

sportterület 
K-Sp 092/83, 

(8206), 
0101/6, 

0101/81, 
0102, 

(0114/2), 
0103/12-13, 
(0103/61), 
0103/50, 
0103/51, 
0103/53, 
0103/55, 
0103/56, 
0103/59, 
(0104/1), 
0124/9, 

0124/1-7, 
(0132/2), 

0133/11-14, 
0131/4, 
(0100/3) 

244 789,3314 m2 

Változást követő 
területfelhasznál

ás 

különleges 
beépítésre szánt 

rekreációs terület 
K-Rek 

243 036,9751 m2 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

hétvégiházas 
üdülőterület 

Üh 
76 528,9187 m2 

kertvárosias 
lakóterület 

Lke 
70 781,2318 m2 

Változást követő 
területfelhasznál

ás 

kertvárosias 
lakóterület 

Lke 
146 931,3687 m2 

Változás előtti 
területfelhasznál

ás 

zöldterület 
Z 

6 772,8412 m2 

Változást követő 
területfelhasznál

ás 

különleges 
beépítésre nem 

szánt kondicionáló 
célú, jelentős 

zöldfelületű terület 
Kb-Ze 

8 903,9793 m2 

A területi mérlegben szereplő eltéréseket a kialakult telekstruktúra és a 
szerkezeti tervlapon meghatározott területfelhasználási egységek lehatárolása 
közötti eltérés okozza. 

 

A táblázat figyelembe veszi a területfelhasználási egységekhez kapcsolódó szabályozási terven jelölt 

közterületeket, tekintettel a hatályos szerkezeti leírásban szereplő területi mérleg tartalmára. (A 

vonatkozó közlekedési célú, önálló Köu területfelhasználásba nem sorolt közterületek területe a 

táblázatban zárójelben szerepel.) 
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A TSZT-M5 tervlapon szereplő területfelhasználás változások: 

MEGLÉVŐ 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI 

EGYSÉG 

JELENLEGI 
TERÜLET 

(m2) 

JAVASOLT 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI 

EGYSÉG 

JAVASOLT 
TERÜLET 

(m2) 

K-Sp – különleges 
beépítésre szánt 

sportterület 
244 789,3314 

K-Rek – különleges 
beépítésre szánt rekreációs 

terület 
243 036,9751 

Üh – hétvégiházas 
üdülőterület 

76 528,9187 
Lke – kertvárosias 

lakóterület 
146 931,3687 

Lke – kertvárosias 
lakóterület 

70 781,2318 

Z- zöldterület 6 772,8412 

Kb-Ze – különleges 
beépítésre nem szánt 

kondicionáló célú, jelentős 
zöldfelületű terület 

8 903,9793 

tervezési terület 39,88 ha 

A területi mérlegben szereplő eltéréseket a kialakult telekstruktúra és a szerkezeti tervlapon 

meghatározott területfelhasználási egységek lehatárolása közötti eltérés okozza  

(a megvalósult telekalakítás kissé eltér a TSZT-ben és az SZT-ben meghatározott lehatárolásoktól). 
 

2. Dunaharaszti Város Szerkezeti Terv leírás 1.1.1. és 1.1.2. alfejezete az alábbiak szerint 

módosul:  

a) A Szerkezeti Terv Leírás „1.1.1. Beépítésre szánt területek” alfejezete kiegészül a „Rekreációs 

terület – K-Rek” jelű területfelhasználás leírásával: 

 

„Rekreációs terület – K-Rek 

A terület a szabadidős, rekreációs tevékenységek eltöltését szolgáló közösségi szórakoztató, 

kulturális, pihenést, üdülést szolgáló szállás jellegű és sport rendeltetésű építmények elhelyezésére 

szolgál.” 

b) A Szerkezeti Terv Leírás „1.1.2. Beépítésre nem szánt területek” alfejezete kiegészül a 

„Kondícionáló célú, zöldfelületi terület – Kb-Ze” fejezetrészben a magyarázó szöveg kis 

mértékű módosításával: 
 

„Kondícionáló célú, zöldfelületi terület – Kb-Ze 

A közhasználatra nem szánt, nem közterületi zöldterületekként funkcionáló összefüggő kondícionáló 

zöldfelületek tartoznak ide, amelyek  

• közterületi közlekedési területek által közrefogott környezeti okokból funkcionálisan 

fenntartandó zöldfelületek, vagy  

• egy adott területfelhasználási egységhez kapcsolódó, zöldfelületbe ágyazott közösségi 

funkciók elhelyezését biztosító zöldfelületi egység.” 

3. Dunaharaszti Város Szerkezeti Terv leírás 6.3. fejezetében szereplő táblázat helyébe az 

alábbi, módosítással egybeszerkesztett táblázat kerül: 
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6.3. A TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁS TERÜLETI MÉRLEGE A MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES 

SZERKEZETBEN 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG  JELE 

HATÁLYOS 
TERÜLETE 

VÁLTOZÁS 
TERÜLETE 

TERVEZETT 
TERÜLETE 

(ha) (ha) (ha) 

Beépítésre szánt területek összesen 1398,43 -0,21 1398,22 

Kisvárosias lakóterület Lk 19,36 -0,09 19,27 

Kertvárosias lakóterület Lke 663,19 +7,24 670,43 

Településközpont terület Vt 23,49 +2,43 25,92 

Intézményterület Vi 20,96 +0,18 21,14 

Kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz 268,91 -0,5 268,41 

Ipari terület Gip 54,84 0 54,84 

Üdülőházas terület Üü 2,17 0 2,17 

Hétvégiházas terület Üh 47,24 -7,65 39,59 

Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 149,81 -24,48 125,33 

Nyersanyagkitermelés (bánya) területe K-B 110,65 0 110,65 

Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 13,00 0 13,00 

Közlekedéshez kapcsolódó épület 
elhelyezésére szolgáló terület 

K-Közl 1,63 0 1,63 

Temető terület K-T 10,24 -1,64 8,6 

Sporthorgászat céljára szolgáló terület K-Ho 12,37 0 12,37 

Rekreációs terület K-Rek 0 +24,30 24,30 

Beépítésre nem szánt területek összesen 1518,11 +0,21 1518,32 

Közúti közlekedési terület KÖu 119,07 0 119,07 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 27,14 0 27,14 

Zöldterület Z 17,85 -0,68 17,17 

Védelmi erdőterület Ev 117,06 +0,29 117,35 

Gazdasági erdőterület Eg 152,17 0 152,17 

Közjóléti erdőterület Ek 50,34 0 50,34 

Természetközeli állapotú terület Ett 94,12 0 94,12 

Általános mezőgazdasági terület Má 788,12 -0,29 787,83 

Folyóvizek medre és parti sávja Vf 33,01 0 33,01 

Állóvizek medre és parti sávja Vá 42,16 0 42,16 

Közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja Vcs 70,77 0 70,77 

Temető terület Kb-T 0,15 0 0,15 

Burkolt vagy fásított köztér, sétány Kb-Kt 1,70 0 1,70 

Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű 
terület 

Kb-Ze 5,05 +0,89 5,94 

Közigazgatási terület összesen 2917 0 2917 
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4. A Szerkezeti Terv Leírás 6.4. fejezete az alábbi 6.4.2. alfejezettel egészül ki: 

6.4.2. A …/2019. (…. ….) számú Kt. határozattal elfogadott településszerkezeti terv 

módosításának területrendezési tervvel való összhang igazolás a 

 

2019. március 16-án lépett hatályba a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.), melynek része az Országos 

Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (a 

továbbiakban: BATrT). 

Az Trtv. 90. § alábbi idézett (1) és (1a) bekezdései alapján, - mivel jelen településrendezési eszköz 

egyeztetése 2019. május hóban indult az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével, - jelen 

tervezési folyamatban a Trtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

„(1) E törvény rendelkezéseit - figyelemmel az (1a) bekezdésben foglaltakra is - a 

hatálybalépését követően indult 3. § (1) és (3) bekezdés szerinti eljárásokban kell alkalmazni. 

(1a) Ha e rendelkezés hatálybalépésekor - a településrendezési eszköz módosításánál - az 

érintett államigazgatási szervet első alkalommal már megkeresték, a települési önkormányzat 

választhat, hogy e törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet térségi 

területfelhasználási és övezeti szabályait, vagy a 2019. március 14-én hatályos Országos 

Területrendezési Tervről, Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről és a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről szóló törvények térségi területfelhasználási és 

övezeti szabályait alkalmazza. A településrendezési eszközök e bekezdés szerinti módosítása 

nem mentesíti a települési önkormányzatot a 91. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 

93. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése alól.” 

 

A Trtv. lent idézett 92. § (2) bekezdése alapján a hatályos TSZT-ben meghatározott beépítésre szánt 

területeket továbbra is beépítésre szánt területként kezeljük: 

 

A Trtv. 92. § (2) A Budapesti Agglomeráció tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, 

amelyet az elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt már beépítésre 

szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a 

terület 

a) a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti országos 

jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy 

b) a 7. melléklet szerinti Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében a 10. melléklet szerinti 

térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények 

területére esik.” 
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Országos Területrendezési Terv 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Trtv. hatálya alá tartozó OTrT Szerkezeti 
Tervlap részlete 

Forrás: 4TR 

4.1 Országos területfelhasználási kategóriák 

A települést az alábbi országos szintű területfelhasználási kategóriák érintik: 

• erdőgazdálkodási térség,  

• mezőgazdasági térség, 

• vízgazdálkodási térség, 

• települési térség. 

4.2 Országos műszaki infrastruktúra elemei 

A települést az alábbi országos szintű műszaki infrastruktúra-hálózat elemei érintik: 

• Meglévő gyorsforgalmi út (Budakalász (11. sz. főút) – Szigetmonostor – Budapest [IV. 

ker.] – Dunakeszi – Budapest [XV. ker.] – Fót – Csömör – Budapest [XVI. ker.] – 

Kistarcsa – Nagytarcsa – Budapest [XVII. ker.] – Ecser – Üllő – Vecsés – Gyál – 

Budapest [XXIII. ker.] – Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest [XXII. ker.] – 

Diósd – Törökbálint – Biatorbágy (M1)) – 4/.1. melléklet 

• Meglévő 51. sz. főút (Budapest (M0) – Kalocsa – Baja – Hercegszántó – (Szerbia)) – 

4/1. melléklet 

• Meglévő 510. sz. főút (Budapest – Dunavarsány (51. sz. főút)) – 4/1. melléklet 

• Meglévő egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (150. számú Budapest (IX. kerület, 

Ferencváros) – Kelebia – Szerbia) – 4/3. melléklet 

• Országos kerékpárútvonal (6.A: Budapest – Dunaharaszti – Taksony – Dunavarsány – 

Majosháza – Ráckeve – Dömsöd – Dunavecse – Dunaegyháza – Solt – Dunapataj – 
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Ordas – Dunaszentbenedek – Uszód – Foktő – Fajsz – Baja – Szeremle – Dunafalva – 

Mohács – Kölked – (Horvátország)) – 4/5. melléklet 

• Tervezett földgázszállító vezeték (Budapest (XXI. kerület) – Taksony) – 4/9. melléklet 

• Meglévő földgázszállító vezeték – 4/9. melléklet 

• Meglévő kőolajszállító vezeték (Barátság I.: (Szlovákia) – Hont – Pécel – Vecsés – 

Százhalombatta, Barátság II.: (Ukrajna) – Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál 

– Zsámbok – Százhalombatta) – 4/9. melléklet 

• Meglévő termékvezeték (Százhalombatta – Vecsés, Tiszaújváros – Százhalombatta) – 

4/9. melléklet 

• Meglévő országos csatornák (Duna-Tisza-csatorna Dunaharaszti és Dabas 

érintésével) – 4/10. melléklet 

 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Trtv. hatálya alá tartozó BATrT Szerkezeti 
Tervlap részlete 

Forrás: 4TR 

4.3 BATrT kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák 

A települést az alábbi térségi szintű területfelhasználási kategóriák érintik: 

• erdőgazdálkodási térség,  

• mezőgazdasági térség, 
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• vízgazdálkodási térség, 

• települési térség, 

• sajátos területfelhasználású térség. 

4.4 Térségi műszaki infrastruktúra elemei 

A települést az alábbi térségi szintű műszaki infrastruktúra-hálózat elemei érintik: 

• Meglévő 11. sorszámú térségi szerepkörű összekötő út (Dunaharaszti – Alsónémedi – 

Gyál) – 9. melléklet, 

• Tervezett 6. sorszámú térségi kerékpárútvonal (Ecser – Vecsés – Gyál – Alsónémedi – 

Dunaharaszti) – 9. melléklet, 

• Meglévő országos és térségi csatorna (Duna-Tisza-csatorna Dunaharaszti és Dabas 

érintésével) – 4/10. melléklet 

 

A …/2019. (…. ….) számú képviselő-testületi határozatban rögzített településszerkezeti terv 

módosítása során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

 

A módosítással érintett terület vízgazdálkodási és települési térséget érint. Az országos és kiemelt 

térségi övezetek közül a tervezési területet érinti az ökológiai hálózat magterületének övezete, a 

világörökségi és világörökség várományos területek által érintett területek, érintett települések 

övezete, a tájképvédelmi terület övezete, a vízminőség-védelmi terület övezete és az ásványi 

nyersanyagvagyon övezete. 

  
Tervezési alaptérkép a tervezési területről 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Trtv. hatálya alá tartozó BATrT Szerkezeti 
Tervlap részlete 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás és 4TR 
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4.5 Az országos és térségi műszaki infrastruktúrával kapcsolatos követelmények teljesülése 

Az Trtv. 15.§-a szerint 

„(1) A kiemelt térségek, illetve a megyék területrendezési tervében 

a) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 

építményeinek helyét az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatoknak az Ország Szerkezeti Tervében 

megállapított nyomvonalától és a térbeli rendtől az adott műszaki infrastruktúra kijelölése 

tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter egyetértése esetén lehet eltérni. 

(2) A településrendezési eszközökben  

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 

építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben 

meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési 

eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem 

vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv 

hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése 

esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében 

megállapított nyomvonalváltozattól és azok térbeli rendjétől. 

(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál 

biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás 

lehetőségét.” 

Az Trtv. 41.§-a szerint 

41. § (1) Az országos és a térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és a műszaki 

infrastruktúra egyedi építményeinek elhelyezkedését a 7. melléklet, e térbeli rend 

szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1-4/11. és a 9. melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az országos és a térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 

egyedi építményeinek kialakítását a 4/1-4/11. mellékletben, valamint a 9. mellékletben 

megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 7. melléklet 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A módosítás az országos műszaki infrastruktúra-hálózatokat nem érinti, amellett, hogy a hatályos 

szerkezeti terv tartalmazza ezen elemeket. A TrTv-vel való összhang ebben a tekintetben 

biztosított. 

 

4.6 Országos és kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákkal kapcsolatos követelmények 

teljesülése 

A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 

Trtv. 11.§ előírásait kell alkalmazni, a 92. § figyelembevételével. 
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„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

települési területfelhasználási egységek kijelölése során” 

(…) 

„c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már 

jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, 

vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli 

terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy 

honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési 

területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;” 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” 

 

A Trtv. 92.§ (2) A Budapesti Agglomeráció tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, 

amelyet az elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt már beépítésre 

szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a 

terület 

a) a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti országos 

jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy 

b) a 7. melléklet szerinti Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében a 10. melléklet szerinti 

térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények 

területére esik.” 

 

  
Hatályos Szerkezeti terv kivonata 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás  

Új BATrT Szerkezeti terv kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

 

A jogszerűen elfogadott hatályos településszerkezeti terv a teljes tervezési területet beépítésre 

szánt területként határozza meg, a területet nem érinti országos, illetve térségi jelentőségű 

műszaki infrastruktúra hálózat vagy egyedi építmény, így a települési térségben bármely 

területfelhasználási egység kijelölhető, a vízgazdálkodási térségben pedig a tervezés során a kijelölt 

beépítésre szánt területek továbbra is beépítésre szánt területként vehetők figyelembe. 

 

5. 
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A rendezés során beépítésre szánt terület területfelhasználási változásával (Üh>Lke) új lakóterület 

kerül kijelölésre, ennek okán alkalmazandó a Trtv. alább idézett 38.§ (1) bekezdésében 

meghatározott követelmény: 

„Trtv. 38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az 

esetben jelölhető ki, ha 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 

örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, 

továbbá 

c)  a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé 

teszi, vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület 

kijelölése esetén a Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek.” 

Az alapvetően hétvégiházas területből, - és telekmegosztás okán kis részletekben különleges 

beépítésre szánt sport területből, - területfelhasználás váltással tervezett kertvárosias lakóterület  

• kijelölését a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-

kapacitás lehetővé teszi,  

kijelölése 

• jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez,  

• táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 

örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi 

érdeket 

• a Kormány rendeletében (OTÉK) meghatározott feltételeknek eleget tesz. 

 

OTRT SZERKEZETI TERV 
RÉSZLET 

BATRT SZERKEZETI TERV 
RÉSZLET 

JAVASOLT TELEPÜLÉSI 
SZERKEZETI TERV RÉSZLET 

  

 

A tervezési terület települési és 
vízgazdálkodási térségben 

található. 

A tervezési terület települési és 
vízgazdálkodási térségben 

található. 

A TrTv. 11.§ d) alpontja szerint települési térségben 
bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

JAVASOLT TELEPÜLÉSI TFH: 
- kertvárosias lakóterület, 
- különleges beépítésre nem 
szánt kondícionálú célú, 
jelentős zöldfelületű terület, 
- különleges beépítésre szánt 
rekreációs terület 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj14id1318
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A TrTv. 11.§ c) alpontja szerint vízgazdálkodási térségben 
- vízgazdálkodási terület,  
- vízgazdálkodási célú erdőterület,  
- vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület,  
- természetközeli terület, 
- különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület, 
- honvédelmi célú erdőterület 
települési területfelhasználási egység jelölhető ki, kivéve e 
törvény hatálybalépést megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek. 

JAVASOLT TELEPÜLÉSI TFH: 
- kertvárosias lakóterület, 
- különleges beépítésre szánt 
rekreációs terület 

TrTv. 38.§ (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági 
terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, 
ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település 
meglevőszerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, 
erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi 
érdeket, továbbá 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges 
műszakiinfrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az 
a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá 
új lakóterület kijelölése esetén a Kormány rendeletében 
meghatározott feltételek teljesülnek. 

ÚJ LAKÓTERÜLET KERÜL 
KIJELÖLÉSRE AZ ALÁBBIAK 
SZERINT: 
- hétvégi házas területből 
kertvárosias lakóterület 
- különleges beépítésre szánt 
sport területből kertvárosias 
lakóterület (csupán a kialakított 
új telekmegosztás 
következtében) 
Az új lakóterületek üdülőházas 
területeken, már kijelölt 
kertvárosias lakóterületekhez 
közvetlenül csatlakozva 
kerülnek kijelölésre. A tervezett 
funkció ellátásához szükséges 
műszaki infrastruktúra-
kapacitás kiépítésre kerül. 

A módosítás a TrTv.-ben foglalt, a térségi területfelhasználást és infrastruktúrát érintő 

követelményeknek megfelel. 

 

4.7 Országos és kiemelt térség övezetekkel kapcsolatos követelmények teljesülése 

Az OTrT és a BATrT Övezeti Tervének övezeti tervlapjait a TrTv. 3/1.-3/5. mellékletei tartalmazzák, 

míg a jó termőhelyi adottságú szántók övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, a 

tájképvédelmi terület övezetének, a vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen 

belvízjárta terület övezetének tervlapjait, valamint az ásványi nyersanyagvagyon övezete által 

érintett településeket és a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket a 

területrendezésért felelős miniszter külön,  

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendeletben állapítja meg. 

Az OTrT és BATrT övezetei közül a településszerkezeti változással járó módosítások nem érintik a 

kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetet, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezetet, erdőtelepítésre javasolt terület övezetet, a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetet, a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 

megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetét, valamint a kiemelt 

fontosságú honvédelmi terület övezete által érintett területeket.  
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A területrendezési követelmények a módosításhoz kapcsolódóan az érintett térségi övezetek 

tekintetében: 

Az OTrT és BATrT övezetei közül a településszerkezeti változással járó módosítás tervezési terülét 

a határvonala mentén kis mértékben érinti az országos ökológiai hálózat magterülete, ahol az 

országos jelentőségű természetvédelmi terület („ex lege” láp),  

a Dunaharaszti turjános területének egy kis része található. 

Az TrTv. 17.§-a szerint: 

„17.§ (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológaiai folyosó körülzárja, 

és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 

terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 

hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 

működése. 

(3)  

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 

nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

(5) 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 

bányatelek nem bővíthető.” 

A TrTv. 43.§ (1) bekezdése szerint: 

„43. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a következő előírások 

alkalmazandók: 

a) az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

aa) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, 

ab) az ökológiai hálózat magterületének övezetében történelmi sportterületek találhatók, 

vagy 

ac) az övezetben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl; 

b) az a) pont aa) alpontjában vagy a) pont ab) alpontjában szereplő kivételek fennállása 

esetén beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 

területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 

biztosított-e az ökológiai hálózat magterületének és az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 

ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az a) pont ab) alpontjában szereplő feltételek 

fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet.” 
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OTrT Ökológiai hálózat övezetének kivonata 

Forrás: 2003. évi XXVI. törvény 

Új OTrT Ökológiai hálózat övezeteinek térképi 
kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

A Trtv. 92. § (2) bekezdése szerint: 

„92. § (2) A Budapesti Agglomeráció tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, 

amelyet az elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt már beépítésre 

szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a terület 

a) a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti országos 

jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy 

b) a 7. melléklet szerinti Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében a 10. melléklet szerinti 

térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények 

területére esik.” 

  
Új BATrT Szerkezeti Tervének térképi kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

Új OTrT Ökológiai hálózat magterületének 
övezete által érintett területek térképi 
kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

JÓVÁHAGYNADÓ MUNKARÉSZ 

 

 

102 

A TrTv. alapján új beépítésre szánt 

terület kijelölése nem történik a 

területen, ugyanis a teljes tervezési 

terület már a TrTv. hatályba lépése 

előtt beépítésre szánt területként 

került meghatározásra  Dunaharaszti 

Város Településszerkezeti Tervében. 

A törvény azt is kimondja, hogy az 

ökológiai hálózat magterületének 

övezetében abban az esetben 

kijelölhető beépítésre szánt terület, 

ahol az Új BATrT Szerkezeti Terve 

települési térséget jelöl. 

 
Az ökológiai hálózat magterület övezeti lehatárolásának 
javasolt pontosítása  

Forrás: saját szerkesztésű ábra 

A fentiek figyelembe vételével, az ökológiai hálózat magterületének pontosítása javasolt az 

érintett területen azon területrészek tekintetében, ahol a BATrT szerkezeti tervén települési 

térség került meghatározásra. 

  
OTrT Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezetének kivonata 

Forrás: 2003. évi XXVI. törvény 

Új OTrT világörökségi és világörökség 
várományos területek által érintett területek, 
érintett települések térképi kivonata 

Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

Az OTrT és BATrT övezetei közül a településszerkezeti változással járó 5. módosítás tervezési 

terülét érinti a Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete. 

A Trtv. 31.§- a határozza meg a kapcsolódó követelményeket:  

„31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület 
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övezetén: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről 

szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses 

művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni 

kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 

erőműveket a kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket 

megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek 

megfelelően kell elhelyezni.” 

Dunaharaszti hatályos (2017‐ben elfogadott) Településszerkezeti Tervében a 

településszerkezeti leírásban rögzítésre került, hogy a 

„Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása 

alapján Dunaharasztit nem érinti ez az övezet.” 

Az előzetes véleményezési szakaszban beérkezett adatszolgáltatás alapján a tervezési terület 

nem része a világörökségi illetve a világörökségi várományos területeknek, így a módosítás 

megfelel a Trtv. előírásainak. 

  
BATrT térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezetének térképi kivonata 

Forrás: 2005. évi LXIV. törvény 

Országos Övezeti Terv részét képező 
Tájképvédelmi terület övezetének térképi 
kivonata 

Forrás: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

Az OTrT és BATrT övezetei közül a településszerkezeti változással járó 5. módosítás tervezési 

területét nem érinti a tájképvédelmi terület övezete. 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4.§ (1)-(4) bekezdése szerint 

 

„4.§ (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének 

megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint 

a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó 

vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 

valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
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(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép 

védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 

rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 

szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 

településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 

követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 

hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 

alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

  
OTrT Országos vízminőség védelmi terület 
övezetének kivonata 

Forrás: 2003. évi XXVI. törvény 

Országos Övezeti Terv részét képező 
Vízminőség-védelmi terület övezetének 
kivonata 

Forrás: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdése szerint 

„5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, 

illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében 

rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 

vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 

szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

JÓVÁHAGYNADÓ MUNKARÉSZ 

 

 

105 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.” 

A 2017‐ben elfogadott Helyi Építési Szabályzatban meghatározásra kerületek a vízvédelemmel 

érintett területek vonatkozásában betartandó előírások, melyekkel a tervezett módosítások nem 

ellentétesek. 

  
BATrTásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
övezetének térképi kivonata 

Forrás: 2005. évi LXIV. törvény 

Budapesti Agglomeráció Övezeti Terv részét 
képező Ásványi nyersanyagvagyon övezete által 
érintett települések 

Forrás: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8.§ (1)-(2) bekezdése szerint 

„8.§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 

területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 

nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 

Településszerkezeti Terv pontosan lehatárolja az ásványi nyersanyagvagyon‐területét, mely 

különleges nyersanyagkitermelés (bánya) terület területfelhasználásként került feltüntetésre, 

továbbá feltüntetésre kerültek a bányatelkek, valamint az „Ásványi nyersanyag tekintetében 

megkutatott terület”, azonban jelen módosítással érintett területet ezen jelkulcsi elemeket nem 

érintik. 
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Összefoglaló a területrendezési tervek és a módosítás tekintetében 

 

 TRTV ÉRINTETTSÉG ÖSSZHANG 

Ú
J 

O
TR

T erdőgazdálkodási térség NEM - 

mezőgazdasági térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

vízgazdálkodási térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

Ú
J 

B
A

TR
T 

erdőgazdálkodási térség NEM - 

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség NEM - 

mezőgazdasági térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

kertes mezőgazdasági térség NEM - 

vízgazdálkodási térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

Ö
V

EZ
ET

EK
 

ökológiai hálózat magterületének övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

NEM - 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete NEM - 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

NEM - 

jó termőhelyi adottságú szántók övezete NEM - 

erdők övezete NEM - 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete NEM - 

tájképvédelmi terület övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

IGEN BIZTOSÍTOTT 

vízminőség-védelmi terület övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

rendszeresen belvízjárta terület övezete NEM - 

nagyvízi meder övezete NEM - 

ásványi nyersanyagvagyon övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

földtani veszélyforrás terület övezete NEM - 

honvédelmi és katonai célú terület övezete NEM - 

 

Dunaharaszti tekintetében a térségi területi mérleg nem változik, az ökológiai hálózat 

magterületének övezeti lehatárolásának pontosítása javasolt a már kijelölt BATrT szerinti települési 

térség figyelembe vételével. 
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A …/2019. (……..) sz. Kt. határozat 2. melléklete: 

 

Dunaharaszti Város 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének 

Szerkezeti Tervlapja a …/2019. (……..) sz. Kt. határozattal az alábbiak szerint módosul 

 

TSZT-M5 (M 1:10.000) 

 

 

 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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JELMAGYARÁZAT 

 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT 

TERÜLET, EGYÉB ELEMEK 
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Rendelettervezet 

Dunaharaszti Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének…/2019. (…. ….) rendelete 

Dunaharaszti Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

3/2017. (III. 1.)rendelet módosításáról 

 

 

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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  

32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban, annak 9. számú mellékletében megjelölt 

véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a 

partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével Dunaharaszti Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2017. (III. 1.) rendeletét a 

következők szerint módosítja: 
 

1.§ Jelen rendelet mellékletei: 
a) 1. sz. melléklet: „4.4. melléklet: Az SZT-M17 – SZT-M31 jelű és sorszámú módosító 

Szabályozási Terv részletek”; 

b) 2. sz. melléklet: „1. melléklet: Az Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei”. 

 
2.§ Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
3/2017. (III. 1.) rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. § (3) bekezdésének d) pontja az alábbi dd) 
alponttal egészül ki: 

„dd) 4.4 melléklet: Az SZT-M17 – SZT-M31 jelű és sorszámú módosító Szabályozási Terv 
részletek.” 

 

3.§ A HÉSZ 2.§-a kiegészül a 9. ponttal: 

„9. Épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága: az épületnek a nézőpont felé 

eső legkülső pontjára illesztett függőleges felületre vetített, a terepcsatlakozása feletti rész 

legmagasabb pontja.” 

 

4.§ A HÉSZ 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A kettőnél több építési telek kiszolgálására alkalmas vagy a 60 m-nél hosszabb magánút 

legalább 8 m telekszélességgel alakítható ki, kivéve, ha a 8,0 méter széles magánút 

kialakításával a fennmaradó építési telkek beépíthetősége ellehetetlenül, ebben az esetben 

a magánút minimális telekszélessége 3,0 méter.” 

 

5.§ A HÉSZ 13.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Lakófunkció esetén – amennyiben az övezeti előírás másképpen nem rendelkezik - 150 

m2 és annál kisebb nettó alapterületű lakásméretig 2 db, 150 m2 lakásméret felett legalább 

3 db személygépjármű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani minden egyes lakás után a 

telken belül. Lakófunkció esetén nem alkalmazható a járművek pakolási rendjének egyes 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet 4.§-a.” 

 

6.§ A HÉSZ 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„14.§ (1) Lakófunkció rendeltetésszerű használatához – amennyiben az övezeti előírás 

másképpen nem rendelkezik - a lakásonként szükséges személygépjármű elhelyezési 

lehetőséget az alábbiak betartásával kell biztosítani: 

a) legfeljebb 100 m2 nettó alapterületű lakásméretig épületen belüli gépjárműtároló és 

felszíni tároló hely is kialakítható,  

b) 100 m2-nél nagyobb, de legfeljebb 150 m2 nettó alapterületű lakásméretnél a lakáshoz 

tartozó 

ba) legalább 1 db épületen belüli és 1 db telken belüli felszíni gépjárműtároló hely 

elhelyezése esetén az 1. mellékletben meghatározott beépítés megengedett legnagyobb 

mértéke alapján számított beépíthető alapterület teljes mértékben figyelembe vehető, 

bb) 2 db telken belüli felszíni gépjárműtároló hely elhelyezése esetén az 1. mellékletben 

meghatározott beépítés megengedett legnagyobb mértéke alapján számított beépíthető 

alapterületet lakásonként 30 m2-rel kell csökkenteni, 

c) 150 m2-nél nagyobb nettó alapterületű lakásméretnél 

ca) legalább 2 db épületen belüli gépjárműtároló elhelyezése esetén az 1. mellékletben 

meghatározott beépítés megengedett legnagyobb mértéke alapján számított beépíthető 

alapterület teljes mértékben figyelembe vehető, 

cb) 1 db épületen belüli és 1 db telken belüli felszíni gépjárműtároló hely elhelyezése esetén 

az 1. mellékletben meghatározott beépítés megengedett legnagyobb mértéke alapján 

számított beépíthető alapterületet lakásonként 30 m2-rel kell csökkenteni, 

cc) 2 db felszíni tároló hely elhelyezése esetén az 1. mellékletben meghatározott beépítés 

megengedett legnagyobb mértéke alapján számított beépíthető alapterületet lakásonként 60 

m2-rel kell csökkenteni.  

(2) Nem lakófunkció rendeltetésszerű használatához, a 13.§ (1) alapján keletkező gépjármű 

elhelyezési kötelezettség egésze – a (3) bekezdésben foglaltak szerint - az ingatlan előtti 

közterületen is kialakítható a közterület tulajdonosának engedélyével. 

(3) Nem lakófunkció rendeltetésszerű használatához, a 13. § (1) alapján keletkező gépjármű 

elhelyezési kötelezettség személygépjárművek esetén, az ingatlannal határos 

közútszakaszon, - az ingatlan telekhatárától mért legfeljebb 250 m-en belül, is biztosítható, 

továbbá egyéb gépjárművek elhelyezése esetén a telek határaitól mért legfeljebb 100 

méteren belüli más építési telken is biztosítható, amennyiben az alábbi korlátozások 

valamelyike fennáll: 

a) a telek számára ki- és behajtás forgalomtechnikai okok miatt nem engedélyezhető, 

b) a telek meglévő beépítése miatt a telken belül létesítendő tároló hely számára a közúti 

csatlakozás nem biztosítható, 
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c) a telek közterületi szélessége nem éri el a 10 métert, 

d)2 a telek területe nem éri el a 300 m2-t, 

e)2 a telken lévő már védett növényzet, vagy egyéb műszaki okok miatt a telken belül 

létesítendő tároló hely nem helyezhető el. 

(4) Felszíni gépjármű tároló hely céljára csak burkolt felület vehető figyelembe.” 

 

7. § A HÉSZ 16.§-a kiegészül a (6) bekezdéssel: 

„(6) Településközpont vegyes, kisvárosias és kertvárosias lakóterületek építési övezeteiben 

egynél több lakó rendeltetési egység egy épületben történő elhelyezésének feltétele, hogy 

a legkevesebb 4x4 m bruttó alapterületi mérettel rendelkező önálló rendeltetési egységek, 

egymáshoz legalább 4 m-es alaprajzi szakaszon közvetlenül csatlakozzanak.” 

 

8.§ A HÉSZ 24.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Amennyiben az övezeti előírás másképpen nem rendelkezik, az építési övezetekben az 

épület utcai homlokzatfelületének magassága nem haladhatja meg az építési övezetben 

megengedett legnagyobb épületmagasságot.” 

 

9.§ A HÉSZ 28.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Lke/4 jelű építési övezetben a 28/A. § szerint legfeljebb kétlakásos, az Lke/5 és 

Lke/6 jelű építési övezetben legfeljebb négylakásos, az Lke/7 és Lke/8 jelű építési övezetben 

legfeljebb hatlakásos lakóépület helyezhető el a (2) és (3) bekezdések figyelembe vételével.” 

10.§ A HÉSZ kiegészül a 28/A.§-al: 

„28/A. § (1) Az Lke-4 jelű építési övezetre vonatkozó egyedi előírásokat jelen § tartalmazza. 

Az Lke-4 építési övezetre a 28. § és a 24. § (4) – (11) bekezdések előírásait nem kell 

alkalmazni. 

(2) Az építési övezetben  

a) az építési telken belül legfeljebb egy épület helyezhető el, 

b) az építési telken összesen legfeljebb két önálló rendeltetési egység, a telek területének 

minden 400 m2-e után egy lakás, de legfeljebb 2 lakás telepíthető. 

(3) Az építési övezetben  

a) az előkert nagysága 6,0 méter, azzal, hogy a magánút felőli építési határvonal és a telek 

homlokvonala közötti területsáv is előkertnek minősül; 

b) az oldalkert nagysága a telepítési távolság fele, de legalább 3,5 méter; 

c) a hátsókert nagysága 6,0 méter, illetve 

d) a tó ingatlanával közös telekhatártól az építési határvonal 6,0 méter. 

(4) Az épület telepítési helyét (az építési helyen belüli elhelyezésének módját) a vonatkozó 

előírások és – amennyiben az erre vonatkozó szabályt tartalmaz - a településképi 

rendeletben foglalt követelmények szerint kell meghatározni. 

(5) Az építési övezetben „az épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága” 9,0 

méter. 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

JÓVÁHAGYNADÓ MUNKARÉSZ 

 

 

112 

(6) Az építési helyen kívül  

a) az előkertben a kerítéssel egybeépített, rendeltetési egységenként legfeljebb 1,5 m2 

bruttó alapterülettel hulladéktartály tároló,  

b) a hátsókertben – a tó ingatlanjához közvetlenül csatlakozó építési telek kivételével - 

kerti építmény 

helyezhető el.” 

 

11. § A HÉSZ 42.§-a kiegészül a (4) bekezdéssel: 

„(4) A II. és IV. Bányatelek feltárásához, megközelítéséhez új országos közúti csatlakozás, 

magánúttal nem alakítható ki.” 

 

12. § A HÉSZ kiegészül a 46/A. címmel és 46/A.§-al: 

 

„46/A. Rekreációs strand terület (K-Rek/1) előírásai 

 

46/A. § (1) A K-Rek/1 építési övezet magánstrand területe. Az építési övezetben önálló 

építményként kizárólag 

a) sport, 

b) szabadidő eltöltést szolgáló, 

c) turisztikai, 

d) iroda 

rendeltetés, és ezen rendeltetések rendeltetésszerű használatát biztosító kiszolgáló 

funkciók helyezhetők el. 

(2) Az építési övezetben az építési helyet a szabályozási terv határozza meg, az építési 

helyen kívül, a közlekedési területtel szomszédos telekhatárok mentén fa- és 

cserjeállománnyal együttesen kialakított zöldsávot kell létesíteni. Parkolófelület ezzel a 

sávval párhuzamosan létesíthető, a zöldsáv fenntarthatóságának biztosításával. 

(3) A vízpartot a hasznosításnak megfelelő rézsűhajlásszöggel, mérnökbiológiai 

módszerekkel, természetes anyagok felhasználásával kell kialakítani.  

(4) A tó körbejárhatóságát szolgáló gyalogos járdát kell kiépíteni és fenntartani.  

(5) Az építési övezetben az új építmények, önálló rendeltetési egységek építése, meglévő 

építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében a rendeltetésszerű 

használathoz a gépjármű elhelyezési lehetőségét telken belül kell biztosítani.” 

 

13. § A HÉSZ kiegészül a 46/B. címmel és 46/B.§-al: 

 

„46/B. Rekreációs szálloda terület (K-Rek/2) előírásai 

 

46/B. § (1) A K-Rek/2 építési övezet wellness központ és szálloda területe. Az építési 

övezetben önálló építményként kizárólag 
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a) sport, 

b) szabadidő eltöltést szolgáló, 

c) turisztikai, 

d) szállás, 

e) iroda 

rendeltetés, és ezen rendeltetések rendeltetésszerű használatát biztosító kiszolgáló 

funkciók helyezhetők el. 

(2) Az építési övezetben az építési telken belül legfeljebb egy épület helyezhető el.  

(3) Az építési övezetben az építési helyet a szabályozási terv határozza meg, az építési 

helyen kívül épület nem helyezhető el.  

(4) Az építési övezetben az új építmények, önálló rendeltetési egységek építése, meglévő 

építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében a rendeltetésszerű 

használathoz a gépjármű elhelyezési lehetőségét telken és épületen belül kell biztosítani, az 

előírt személygépjármű-tároló szám legfeljebb 50%-a helyezhető el az épületen kívül, de a 

telken belül felszíni parkolóban. 

(5) Az épület telepítési helyét (az építési helyen belüli elhelyezésének módját) a vonatkozó 

előírások és – amennyiben az erre vonatkozó szabályt tartalmaz - a településképi 

rendeletben foglalt követelmények szerint kell meghatározni. 

(6) Az építési övezetben „az épület homlokzatfelületének legnagyobb magassága” 14,5 

méter.” 

 

14. § A HÉSZ kiegészül a 46/C. címmel és 46/C.§-al: 

 

„46/C. Rekreációs közösségi zöldfelület (K-Rek/3) előírásai 

 

46/C. § (1) A K-Rek/3 övezet a közhasználattól elzárható közösségi zöldfelületek területe.  

(2) Az övezet területén épületet elhelyezni nem lehet.” 

 

15.§ A HÉSZ 47.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3)2 A közúti közlekedési célú közterületeket a szabályozási terv KÖu-1, KÖu-2 jelű övezetbe 

és övezetbe nem sorolt közlekedési célú közterületként határozza meg. A szabályozási 

terven a „közút” felületi szabályozó a meglévő és tervezett közterületeket ábrázolja.” 

 

16. § A HÉSZ kiegészül a 71/A. címmel és 71/A.§-al: 

 

„71/A. Kondicionáló célú, közösségi zöldfelület (Kb-Ze/2) előírásai 

 

71/A. § (1) A Kb-Ze/2 övezet a közhasználattól elzárható közösségi zöldfelületek területe. 

Az építési övezetben önálló építményként kizárólag 

a) sport, 
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b) szabadidő eltöltést szolgáló, 

rendeltetés, és ezen rendeltetések rendeltetésszerű használatát biztosító kiszolgáló 

funkciók helyezhetők el. 

(2) Az övezetben az építési helyet a szabályozási terv határozza meg. Építmény az építési 

helyen belül helyezhető el, kivéve a közmű-becsatlakozási műtárgy, a közműpótló műtárgy 

és a hulladéktartály-tároló melléképítményeket, amelyek építési helyen kívül is 

elhelyezhetők.  

(3) Az építési övezetben az új építmények, önálló rendeltetési egységek építése, meglévő 

építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében a rendeltetésszerű 

használathoz a gépjármű elhelyezési lehetőségét telken belül kell biztosítani.” 

 

 

17. § A HÉSZ  

a) 8. § (2) bekezdésében a „K-Sp/2,” szöveg helyébe a „K-Sp/1, „K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3,”; 
b) 11. § (1) bekezdésében a „K-Sp/2,” szöveg helyébe a „K-Sp/2, K-Rek/1, K-Rek/2” 
c) a 21. § (2) bekezdésében a „és Kb-T jelű övezetek, K-Ho, K-Sp/1, K-Sp/2 és K-Sp/3 jelű” 

szöveg helyébe a „és Kb-T és Kb-Ze/2 jelű övezetek, K-Ho, K-Sp/1, K-Sp/2, és K-Sp/3 és K-
Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3 jelű”; 

d) 26. § (1) bekezdés bevezető szövegében az övezetekben” szöveg helyébe az „övezetekben, 
amennyiben az övezeti előírás másképpen nem rendelkezik:”, 

e) 26. § (2) bekezdésében „A közterületre” szöveg helyébe „Amennyiben az övezeti előírás 
másképpen nem rendelkezik a közterületre”, 

szöveg kerül. 

 

18.§ Hatályát veszti a HÉSZ 

a) 7.§-ának (2) bekezdésében a „kivéve, ha a jelenleg közterületi kapcsolattal nem 
rendelkező telkek közterületi kapcsolata más módon nem biztosítható” szöveg; 

b) 11.§-ának (1) bekezdésében az „Üh/3” szöveg; 
c) a 38. fejezetcímben az „ , Üh/3” szöveg; 
d) 38.§-ának (2) bekezdés b) pontja; 
e) 38.§-ának (4) bekezdésében az „Üh/3 jelű építési övezetben 6,0 méter,” szöveg; 
 

 
18.§ A HÉSZ 73. §-a a következő (2) - (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Jelen rendeletnek a …… Ök. rendelettel megállapított módosításának a hatálybalépésével 
a HÉSZ 3. mellékletének B-2, B-3, C-3, B-4, C-4, A-5, C-5, B-6, C-6, D-6, B-7, C-7, D-7, E-7 és D-
8 jelű és sorszámú Szabályozási Tervlapjai a HÉSZ 4.4. mellékletét képező - SZT-M17 – SZT-
M31 jelű és sorszámú Szabályozási Tervlapjainak a „Módosítással érintett terület határa” 
jellel jelölt területére, és az ott meghatározott szabályozási tartalommal módosulnak. A 
hatálybalépést követően indult ügyekben a „Módosítással érintett terület határa” által 
érintett területre a HÉSZ 4.4. melléklete szinti szabályozási tartalom alkalmazható. 
(3) Jelen rendeletnek a … Ök. rendelettel megállapított módosításának a hatálybalépésével, 
jelen rendelet 1. melléklete helyébe, a … Ök. rendelettel megállapított 2. melléklet lép, 
amelyet a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 
19. § A HÉSZ 1. sz. melléklet 1., 4., 5. és 10. táblázata kiegészül e rendelet 2. számú melléklete 

szerinti normatartalommal. 
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20. § Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének a járművek parkolási rendjének 

egyes szabályairól szóló 20/2018. (XI. 5.) rendeletének 4. § (a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 42. § (11) bekezdésben foglaltak szerint a helyi építési szabályzatban meghatározott  
gépjármű-várakozóhely kialakítás megvalósítható a jegyző által kijelölt helyen, az adott közterület 
vagy magánút tulajdonosának a hozzájárulásával, polgárjogi megállapodásban rögzített feltételek 
szerint. 
21.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 

 

 

 

  ........................................   ........................................  

 Dr. Szalay László Kiss Gergely 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetve 2019. …-én. 

 

Dunaharaszti, 2019. … 

    ........................................  

  Kiss Gergely 

  jegyző  
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…. ….) rendeletének 1. sz. melléklete 

 

„4.4. melléklet: Az SZT-M17 – SZT-M31 jelű és sorszámú módosító Szabályozási Terv részletek” 

SZT-M17 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV B-2 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 

SZT-M18 
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DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV B-3 ÉS C-3 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK 

MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M19 

 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C-3 ÉS C-4 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK 

MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M20 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV B-4 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M21 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C-4 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M22 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV A-5 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M23 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C-5 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M24 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV B-6 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M25 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV B-6 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M26 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV B-6, B-7 ÉS C-6 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK 

MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M27 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C-6, C-7 és D-6 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK 

MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 

 



PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

JÓVÁHAGYNADÓ MUNKARÉSZ 

 

 

127 

SZT-M28 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV D-6 ÉS D-7 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK 

MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M29 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C-7 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M30 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV D-7 ÉS D-8 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK 

MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M31 

 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV D-6 ÉS D-7 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK 

MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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SZT-M32 
 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV D-7 ÉS E-7 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK 

MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 
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DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JELMAGYARÁZATA 

 

 

 

 Módosítással érintett terület határa 
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…. ….) rendeletének 2. sz. melléklete 

 

 

Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei 

Jelmagyarázat 

 

 A B 

 rövidítés, 
hivatkozás 
sorszáma 

magyarázat, leírás 

1 SZ szabadonálló beépítési mód 

2 O oldalhatáron álló beépítési mód 

3 Z zártsorú beépítési mód 

4 E ezer 

5 1 beépítés megengedett legnagyobb mértéke a 14. § (1) bekezdés figyelembe 
vételével számítandó 

6 2 oromfal kialakítása esetén 0,5 méterrel nagyobb érték vehető figyelembe 

7 3 saroktelek esetén 60% 

8 4 templomtorony kialakítása esetén 6,0 méterrel nagyobb érték vehető 
figyelembe 

9 5 gyümölcsös művelési ág esetén a legkisebb beépíthető telek terület 10.000 
m2 

10 6 a 60. § (10) bekezdés szerinti birtokközpont esetén a kialakítható legkisebb 
telek területe 3500 m2 

11 7 kizárólag a mezőgazdasági technológia egyes gazdasági építményrészei 
haladhatják meg 

12 8 birtokközpont esetén a telek beépítésének megengedett legnagyobb 
mértéke 25 % 
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1. táblázat: Kisvárosias és kertvárosias lakóterületek építési övezeteinek paraméterei 
 

 

A B C D E F G H I J K 

építési 
övezet 

jele 

kialakítható legkisebb telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedet
t 

legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelül
e-tének 
legkiseb

b 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

terület 
széle
sség 

mélysé
g 

terep
-szint 
felett

1 

terep-
szint 
alatti 

legkiseb
b 

legnagyo
bb 

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

1 Lk/1 600 20 30 SZ 30 40 1,0 35 4,5 8,0 

2 Lk/2 1000 25 30 SZ 30 40 1,0 35 4,5 8,0 

3 Lk/3 1000 20 30 SZ 40 50 1,5 30 4,5 8,0 

4 Lk/4 2000 30 50 SZ 40 50 1,7 30 5,0 11,0 

5 Lke/1 400 12 30 O 30 40 0,5 50 3,5 5,02 

6 Lke/2 600 14 30 O 30 40 0,6 50 3,5 5,52 

7 Lke/3 800 16 35 O 30 40 0,6 50 3,5 5,52 

8 Lke/4 800 14 25 SZ 30 30 - 50 - 6,5 

9 Lke/5 600 16 35 SZ 30 40 0,6 50 3,5 7,0 

10 Lke/6 800 18 35 SZ 30 40 0,6 50 3,5 6,0 

11 Lke/7 1600 30 35 SZ 30 30 0,6 50 3,5 7,5 

12 Lke/8 2000 30 40 SZ 30 40 0,75 50 5,0 7,5 

13 Lke/9 300 10 25 Z 30 40 0,75 50 3,5 7,0 

14 Lke/10 300 10 25 Z 30 40 0,75 50 3,5 7,0 

 
4. táblázat: Üdülőterületek építési övezeteinek paraméterei 
 

 

A B C D E F G H I J K 

építési 
övezet 

jele 

kialakítható legkisebb telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedet
t 

legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelül
e-tének 
legkiseb

b 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

terület 
széless

ég 
mélysé

g 

terep
-szint 
felett

1 

terep-
szint 
alatti 

legkiseb
b 

legnagyo
bb 

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

1 Üh/1 300 12 - SZ 20 20 0,3 60 3,5 4,52 

2 Üh/2 800 14 - SZ 20 20 0,2 60 3,5 5,0 

3 Üh/3 800 14 25 SZ 20 20 0,25 60 3,5 6,0 

4 Üü 5000 40 - SZ 30 40 1,0 40 4,0 7,5 
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5. táblázat: Különleges beépítésre szánt területek építési övezeteinek paraméterei 
 

 

A B C D E F G H I J K 

építési 
övezet jele 

kialakítható legkisebb 
telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedet
t 

legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelül
e-tének 
legkiseb

b 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

terület 
széle
sség 

mély
ség 

terep
-szint 
felett

1 

terep-
szint 
alatti 

legkiseb
b 

legnagyo
bb 

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

1 K-Sp/1 40E 100 - SZ 20 20 0,4 40 4,5 7,5 

2 K-Sp/2 15E 40 - SZ 20 20 0,4 40 4,5 7,5 

3 K-Sp/3 25E 100 - SZ 30 30 0,8 40 4,5 10,0 

4 K-Sp/4 10E 40 - SZ 10 10 0,1 40 3,5 6,5 

5 K-B 50E 10 - SZ 10 0 0,1 40 3,0 8,0 

6 K-Hull 4000 40 - SZ 40 60 0,8 40 4,0 10,0 

7 K-Közl 5000 10 - SZ 40 40 0,8 40 4,0 8,0 

8 K-T 10E 100 - SZ 10 20 0,1 40 2,5 5,0 

9 K-Ho 10E 20 - SZ 10 10 0,1 50 3,0 4,5 

10 K-Rek/1 190E - - SZ 10 20 - 70 3,5 3,5 

11 K-Rek/2 20E - - SZ 40 50 - 40 3,5 14,0 

12 K-Rek/3 5000 -  SZ 10 0 - 90 3,5 3,5 

 

 
10. táblázat: Különleges beépítésre nem szánt területek övezeteinek paraméterei4 

 

A B C D E F G H I J K 

övezet jele 

Legki
sebb 
beép
íthet

ő 
telek 
terül

et 

kialakítható 
legkisebb telek 

beépíté
si mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengede
tt 

legnagyobb 
mértéke 

telek 
zöldfelül
e-tének 
legkiseb

b 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

szélesség 
mélysé

g 

terep
-szint 
felett

1 

terep-
szint 
alatti 

legkiseb
b 

legnagyo
bb 

(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 - - 

4 Kb-Ze/2 - - - - 10 10 - 70 - 3,5 
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VII. MELLÉKLETEK 

Képviselő-testületi döntés a településrendezési eszközök eseti módosításáról 

 


