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1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

1.1. Területfelhasználás 
A  településszerkezeti  terv  a  település  igazgatási  területét  építési  szempontból  beépítésre  szánt 

területekbe  (amelyen  belüli  építési  övezetekben  az  építési  telek  megengedett  legnagyobb 

beépítettsége legalább 5%) és beépítésre nem szánt területekbe (amelyen belüli övezetekben a telkek 

megengedett legnagyobb beépítettsége legfeljebb 5%) sorolja. 

A  településszerkezeti  terv az egyes  területeket  szerepkörük,  jellegük, beépítettségi  intenzitásuk és 

használatuk  szerint  differenciáltan  területfelhasználási  egységekbe  sorolja.  A  területfelhasználási 

egységek a településszerkezeti terv M = 1: 10 000 méretarányú tervlapján kerültek meghatározásra. 

A tervlap az alábbi területfelhasználási kategóriákat tartalmazza: 

 Lakóterületek: kisvárosias lakóterület (Lk), kertvárosias lakóterület (Lke). 

 Vegyes területek: településközpont (Vt), intézményterület (Vi). 

 Gazdasági területek: kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz), ipari terület (Gip). 

 Üdülőterületek: üdülőházas terület (Üü), hétvégiházas terület (Üh). 

 Különleges  beépítésre  szánt  területek:  nagykiterjedésű  sportolási  célú  terület  (K‐Sp), 

nyersanyagkitermelés (bánya) céljára szolgáló terület (K‐B), hulladékkezelő, ‐lerakó terület (K‐Hull), 

közlekedéshez  kapcsolódó  épület  elhelyezésére  szolgáló  terület  (K‐Közl),  temető  terület  (K‐T), 

sporthorgászat céljára szolgáló terület (K‐Ho). 

 Közlekedési területek: közúti terület (KÖu), kötöttpályás terület (KÖk). 

 Zöldterület (Z). 

 Erdőterületek:  védelmi  erdőterület  (Ev),  gazdasági  erdőterület  (Eg),  közjóléti  erdőterület  (Ek), 

erdőterület – természeti terület (Ett). 

 Általános mezőgazdasági terület (Má). 

 Vízgazdálkodási  terület:  folyóvizek medre és parti  sávja  (Vf), állóvizek emdre és parti  sávja  (Vá), 

közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja (Vcs). 

 Különleges  beépítésre  nem  szánt  területek:  temető  terület  (Kb‐T),  burkolt  vagy  fásított  köztér, 

sétány (Kb‐Kt), egyéb zöldfelület (Kb‐Ze). 

Az  egyes  beépítésre  szánt  területfelhasználási  egységekre  vonatkozóan  meghatározásra  került  a 

beépítési sűrűség és a közüzemi közművesítettség mértéke, amelyet az egyes területfelhasználási 

egységek alábbi leírása tartalmaz. 

A beépítésre szánt területfelhasználási egységek egy részén az ütemezett igénybevétel érdekében a 

terv  meghatározza  a  terület  igénybevételének  feltételét.  A  feltétellel  igénybevehető  területek 

lehatárolását a településszerkezeti terv tervlapja tartalmazza, az egyes területekhez tartozó feltételek 

az alábbi leírásban kerülnek meghatározásra. 

A  területfelhasználási  egységek  egy  részét  érintően  kijelölésre  kerültek  távlati  területhasználatok, 

amelyek a város hosszú távú fejlődése szempontjából kedvezőek, azonban  jelenleg még nem állnak 

rendelkezésre  a  feltételek  a  távlatilag  célzott  területfelhasználás  kijelöléséhez.  A  távlati 

területhasználat a településszerkezeti terv tervlapján került kijelölésre. 
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1.1.1 Beépítésre szánt területek 

Kisvárosias lakóterület – Lk 

A sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m‐es beépítési magasságot 

meg nem haladó elsősorban  lakó  rendeltetésű épületek elhelyezésére  szolgáló  területfelhasználási 

egység. 

Kialakult kisvárosias lakóterület a Kinizsi utca melletti lakótelep.  

Korábban kijelölt és részben beépült, de további fejlesztési tartalékkal rendelkezik a Kinizsi lakótelep 

mellett, a Baktay Ervin utca túloldalán, a piac szomszédságában elhelyezkedő terület, a Paál László utca 

és Csontváry utca közötti, vasútvonal melletti tömb, a Némedi út és Golgota utca találkozásánál lévő 

terület, valamint a Somogyvári Gyula utca, Baradlay János utca, Haraszthy Ferenc utca és Kós Károly 

utca által határolt négy tömb alkotta egység. Ezeken a helyeken – a vasút melletti terület kivételével – 

már  épültek  házak,  azonban  további  beépíthető  telkek,  illetve  üres, megosztható  területek  állnak 

rendelkezésre. 

Új kisvárosias lakóterület kerül kijelölésre a Somogyváry Gyula utca – Kós Károly utca által határolt, 

7760 hrsz.‐ú telken, településközponti terület helyett. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 1,5. 

 Közüzemi  közművesítettség  szükséges  mértéke:  teljes  közművesítettség,  a  közüzemi 

energiaszolgáltatás megújuló energiát hasznosító berendezés beépítésével helyettesíthető. 

Kertvárosias lakóterület – Lke 

A laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m‐es 

beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgáló 

területfelhasználási egység. Ide tartozik a város lakóterületeinek túlnyomó többsége.  

A  város belső  lakóterületei mindenütt összefüggően  kialakultnak  tekinthetőek. A Dózsa György út 

mentén  a  központi  funkciók  kiterjedéséhez  igazodóan  kertvárosias  lakóterület  helyett 

településközponti terület kerül kijelölése a Baktay Ervin tértől a vasúti területig. A DMTK sportpályája 

helyén korábban kijelölt kertvárosias lakóterület és zöldterület különleges sportterületbe kerül. A HÉV 

vágányai és járműtelepe mögötti lakóterület helyett intézményi terület kerül kijelölésre. 

A  lakóterületek  szélein  mindenütt  jelentős  tartalékok  állnak  rendelkezésre  beépíthető  telkek 

formájában: az Óvárostól délre a Lilaakác köz mentén, az Óvárostól északra az M0 és a vasút által 

közrezárt  területen, a  Ligetvárostól északra a Határ út mentén, a Némedi úttól délre, a  gazdasági 

területekhez  kapcsolódó  sávban  és  a  Paál  László  utca mellett,  a  temető  utáni  területen.  További 

jelentős számú beépíthető telek áll rendelkezésre a hagyományos belterülettől távolabb, az Újhegyi 

dűlő Budapesthez közeli területén. Az Újhegyi dűlő M0‐hoz közelebbi területe és a Kertváros temetőtől 

délre  eső  területe  további  nagy  tartalékot  jelent  a  közterületek  és  közművek  kialakítása  és  a 

telekalakítások megtörténte után. 

Új kertvárosias  lakóterület kerül kijelölésre a Templom utca két oldalán a településközponti terület 

helyén. Az Újhegyi  dűlő  területén  keresztül  haladó  gázvezeték  védőtávolságán  belül  a  zöldterület 

helyett  kertvárosias  lakóterület  kerül  kijelölésre.  Az  51.  sz.  főúttól  keletre,  a Némedi  úttól  délre 

hétvégiházas üdülőterület helyett kertvárosias lakóterület kerül kijelölésre. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 0,6. 

 Közüzemi  közművesítettség  szükséges  mértéke:  teljes  közművesítettség,  a  közüzemi 

energiaszolgáltatás megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beépítésével helyettesíthető. 
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Településközpont terület – Vt 

A területfelhasználási egység elsősorban  lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló 

épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.  

Kialakult  településközpont  terület  a  hagyományos  városközpont  a  Fő  út  nyugati  oldalán  a Nádor 

utcától a Sportszigetre vezető lejáróig, a Fő út keleti oldalán a Fő út 164‐től (a Hunyadi János Általános 

Iskola vonalától) a Mindszenty József utcáig. Kisebb kialakult településközponti területek találhatóak a 

Dózsa György út mellett, a Hősök tere és a Baktay Ervin tér szomszédságában. A Temető utca mentén 

elhelyezkedő településközponti terület kertvárosias lakóterületbe kerül átsorolásra. 

Korábban kijelölésre került, még nem kialakult településközponti terület van a Somogyvári Gyula utca 

és Haraszthy Ferenc utca között, az Egry József utca illetve a Baradlay János utca mellett. A Somogyváry 

Gyula  utca  –  Kós  Károly  utca  által  határolt,  7760  hrsz.‐ú  telek  kisvárosias  lakóterületbe  kerül 

átsorolásra. 

Új településközpont terület kerül kijelölésére kertvárosias  lakóterület helyett a Dózsa György út két 

oldalán a Baktay Ervin tértől a vasúti területig. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 2,0. 

 Közüzemi  közművesítettség  szükséges  mértéke:  teljes  közművesítettség,  a  közüzemi 

energiaszolgáltatás megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beépítésével helyettesíthető. 

Intézményterület – Vi 

Elsősorban  a  lakosság  ellátását  szolgáló  nagyobb  intézmények  –  igazgatási,  nevelési,  oktatási, 

egészségügyi,  szociális  rendeltetést  szolgáló  épületek  –  elhelyezésére  szolgáló  területfelhasználási 

egység.  

Jellemző  kialakult  intézményterületnek  tekinthető  a  piac,  az  iskolák,  az  óvodák  és  az  egyházi 

intézmények  területe.  További,  szintén  kialakult  területek  az  intézményitől  eltérő  –  iroda, 

kereskedelmi, szolgáltató – rendeltetést töltenek be: a Baktay Ervin tér környezetében lévő területek, 

a vasútállomás melletti terület, az Iparterületek szomszédságában a Némedi út mellett lévő terület és 

a Fűzfa utca melletti terület.  

Fejlesztési  tartalékot  jelentenek  azok  a már  korábban  kijelölt  intézményterületek,  amelyek még  a 

korábbi, gazdasági felhasználás nyomait viselik, és még nem alakultak át: a temetővel szemben a Paál 

László utca melletti terület és a Duna‐parton a HÉV járműtelep mögötti volt DPMV telephely.  

A Duna utca melletti Duna‐parti területen az M0‐tól délre, a volt hajógyár területét távlatban tervezett 

intézményterületbe  sorolni.  Jelenleg  új  intézményterület  kerül  kijelölésére  a  HÉV  vágányai  és 

járműtelepe által elzárt lakóterület helyén. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 1,5. 

 Közüzemi  közművesítettség  szükséges  mértéke:  teljes  közművesítettség,  a  közüzemi 

energiaszolgáltatás megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beépítésével helyettesíthető. 
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Kereskedelmi, szolgáltató terület – Gksz 

Elsősorban  a  környezetre  jelentős  hatást  nem  gyakorló  gazdasági  tevékenységi  célú  épületek 

elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység.  

Kialakult  kereskedelmi,  szolgáltató,  logisztikai,  raktározást,  termelést  szolgáló  terület  van  a 

lakóterületek között a Soroksári út és a Duna utca között a Duna köz mellett, az M0‐tól délre a Dr. 

Pósta Sándor utcában, a Dr. Pósta Sándor utca és a Szondi György utca között a vasút mellett, a Dózsa 

György úttól délre a vasút mellett, a Temető utcában a Földvári utca kereszteződésénél, a Fő út, Duna‐

Tisza‐csatorna, Király utca által határolt  tömbben, a  Kőrisfa utcában.  Ezek a  kisebb  területű, nem 

zavaró hatású gazdasági területek hosszabb távon is megtarthatóak.  

Fejlesztési  tartalékkal  rendelkezik  az  510.  sz.  út  mellett,  a  Duna‐Tisza‐csatorna  és  a  taksonyi 

közigazgatási határ közötti területen korábban kijelölt terület. További jelentős tartalékok vannak az 

51. sz főút mentén kialakított iparterületi zónában. Az Északi Iparterületek jelentős részben kialakultak, 

itt a  lakóterületek és a Bláthy Ottó utca közötti terület  jelent még tartalékot.   A Déli  Iparterületek 

nagyrészt beépítetlenek, nagy területek állnak rendelkezésre.  

Új kereskedelmi, szolgáltató terület kerül kijelölésre a korábbi  ipari terület helyén az 51. sz. főúttól 

keletre. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 1,5. 

 Közüzemi  közművesítettség  szükséges  mértéke:  teljes  közművesítettség,  a  közüzemi 

energiaszolgáltatás megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beépítésével helyettesíthető. 

Ipari terület – Gip 

A területfelhasználási egység területén olyan gazdasági célú ipari építmények helyezhetőek el, amelyek 

más területfelhasználási egység területén nem helyezhetőek el, zavaró hatásúak.  

A Déli  Iparterületen, az 51. sz. főúttól keletre került sor  ipari terület kijelölésére, amely rendelkezik 

fejlesztési tartalékkal, csak részben beépített. Az Északi  Iparterületen korábban kijelölt  ipari terület 

kereskedelmi, szolgáltató területbe kerül átsorolásra. 

Új ipari terület nem kerül kijelölésre. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 1,2. 

 Közüzemi  közművesítettség  szükséges  mértéke:  teljes  közművesítettség,  a  közüzemi 

energiaszolgáltatás megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beépítésével helyettesíthető. 

Üdülőházas terület – Üü 

A  területfelhasználási  egység  a  több  üdülőegységet  magába  foglaló  üdülőépületek,  üdülőtábor, 

kemping elhelyezésére szolgál.  

Üdülőházas területek a Sportszigeten vannak kijelölve, amelyek közül kialakultnak tekinthető a sziget 

déli végében lévő evezős telep és a sziget északi végében lévő terület.  

A kikötőtől északra, a Duna‐parton lévő üdülőházas terület fejlesztési tartalékkal rendelkezik.  

Új üdülőházas terület kerül kijelölésre a Kikötő sétány déli végén, az evezős teleppel szemben a 6458 

és 6459 hrsz.‐ú telkeken. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 1,0. 

 Közüzemi  közművesítettség  szükséges  mértéke:  teljes  közművesítettség,  a  közüzemi 

energiaszolgáltatás megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beépítésével helyettesíthető. 
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Hétvégiházas terület – Üh 

Elsősorban a  6,0 m beépítési magasságot meg nem haladó,  legfeljebb  két üdülőegységet magába 

foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység.  

Ide  tartoznak  a  már  kialakult  üdülők  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna  menti  zónában,  a 

Paradicsomszigeten, a Hókony területén, a Sportszigeten és a HÉV járműtelep mögötti parti sávban.  

A Tavak területén, az átalakulóban lévő kiskertek helyén szintén hétvégiházas terület került korábban 

kijelölésre. Ez a terület még további tartalékkal rendelkezik.  

Új hétvégiházas terület kerül kijelölésre az Universum üdülőközpont területén a korábbi különleges 

beépítésre szánt sportterület egy részén, a tó három oldalán. 

 Beépítési  sűrűség  megengedett  mértéke:  általános  esetben  0,2,  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna 

melletti jelölt területeken 0,25 (… számú OTÉK eltérési engedély alapján). 

 Közüzemi  közművesítettség  szükséges  mértéke:  teljes  közművesítettség,  a  közüzemi 

energiaszolgáltatás megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beépítésével helyettesíthető. 

Nagykiterjedésű sportolási célú terület – K‐Sp 

A  város  területén  lévő  és  újonnan  kijelölt  nagykiterjedésű  sportterületek  tartoznak  ebbe  a 

területfelhasználási  egységbe. Az  51‐es  úttól  keletre,  volt  kavicsbánya  területén  vízi  sportközpont 

alakult ki  (jetski, vízisí,  strand), amely egy  részén hétvégiházas üdülőterület kerül kijelölésre. Fenti 

területtől  keletre  jelenleg  még  kavicsbánya  működik  (Dunaharaszti  II.  Kavicsbánya).  A  termelés 

megszüntetése után a rehabilitálandó terület szintén sportolási célra alakítható ki.   

Újonnan nagykiterjedésű sportolási célú területbe kerül besorolásra a DMTK sportpályája a jelenlegi 

használatnak megfelelően. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 0,8. 

 Közüzemi közművesítettség szükséges mértéke: részleges közművesítettség. 

Nyersanyagkitermelés (bánya) területe – K‐B 

Kavicsbányaként hasznosítható  terület  céljaira  szolgáló  területfelhasználási egység. A közigazgatási 

terület dél‐keleti határában, a Répaföldek dűlőben tervezett bányaterület  feltétellel  igénybevehető 

fejlesztési  terület. A bányahasznosítás  csak abban az esetben  kezdhető meg, ha a működő bánya 

területének 70%‐án a rekultiváció befejeződött, a pormentesített szállító utak megépítésre kerültek és 

a Duna–Tisza‐csatorna mentén legalább 50 m széles előfásított véderdősáv létesítése megtörtént.  

Új nyersanyagkitermelés (bánya) terület nem kerül kijelölésre. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 0,1. 

 Közüzemi közművesítettség szükséges mértéke: közmű kiépítése nem szükséges. 

Hulladékkezelő,‐ lerakó területe – K‐Hull 

Folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére szolgáló terület a város szennyvíztisztító telepe, amely 

az 51. számú főút és Duna‐Tisza‐csatorna keresztezésénél épült meg. Komposztáló telep működik a 

szennyvíztisztítóval  szomszédos  telken,  ahol  a  térségben  keletkező  szerves  trágyát,  valamint  a 

szennyvíztisztító telep víztelenített iszapját hasznosítják.  

Új hulladékkezelő,‐ lerakó terület nem kerül kijelölésre. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 0,8. 

 Közüzemi közművesítettség szükséges mértéke: részleges közművesítettség. 
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Közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület – K‐Közl 

A Fő út mellett, Dunaharaszti külső megállóhely szomszédságában kialakított HÉV járműtelep tartozik 

a területfelhasználási egységbe.  

Új közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület nem kerül kijelölésre. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 0,8. 

 Közüzemi közművesítettség szükséges mértéke: teljes közművesítettség. 

Temető terület – K‐T 

A  Temető  utcában  jelenleg  is  működő  temető  és  a  keleti  irányban  hozzá  csatlakozó  tervezett 

temetőbővítési terület tartozik ebbe a területfelhasználási egységbe. A temetők, temetőrészek a város 

zöldfelületi rendszerének is részét képezik.  

Új temetőterület nem kerül kijelölésre. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 0,1. 

 Közüzemi közművesítettség szükséges mértéke: részleges közművesítettség. 

Sporthorgászat céljára szolgáló terület – K‐Ho 

A  kizárólag  horgásztóként  hasznosított  vízgazdálkodási  területbe  tartozó  tavakhoz,  illetve  azok 

partjaihoz közvetlenül kapcsolódó területek tartoznak ebbe a területfelhasználási egységbe, amelyek 

a tavakkal szoros egységet képeznek. A településszerkezeti tervben három rekultivált kavicsbányató 

mellett  kerültek  kijelölésre  korábban  ezek  a  területek:  a Némedi  út  térségében  lévő  egy‐egy  volt 

kavicsbányató  és  a  Temető  utca  mentén  lévő  horgásztavak  mellett.  A  területen  kizárólag  a 

sporthorgászattal összefüggő építmények helyezhetők el.  

Új sporthorgászat céljára szolgáló terület nem kerül kijelölésre. 

 Beépítési sűrűség megengedett mértéke: 0,1. 

 Közüzemi közművesítettség szükséges mértéke: részleges közművesítettség. 

 

1.1.2 Beépítésre nem szánt területek 

Közúti közlekedési terület – KÖu 

Közúti  közlekedési  területek  hálózzák  be  a  város  egészét,  amelyek  jelentősen  meghatározzák  a 

településszerkezetet. A közúti közlekedési területet a közúthálózati hierarchia magasabb szintű elemei 

(II. rendű főútvonalak, gyűjtő utak), valamint a felszíni parkolók, üzemi létesítmények (üzemanyagtöltő 

állomások)  alkotják.  A  főútvonalak  és  a  gyűjtőutak  foglalják  magukba  az  autóbusz  közlekedés 

legfontosabb  útvonalait,  továbbá  a  kerékpáros  közlekedés  meghatározó  elemeit  és  a  gyalogos 

közlekedés felületeinek egy részét. 

Új közúti közlekedési terület nem kerül kijelölésre. 

Kötöttpályás közlekedési terület – KÖk 

Kötöttpályás közlekedési területek tagolják a város területét. E műszaki infrastruktúra nyomvonalai és 

területei  –  üzemeltetési  sajátosságuk  folytán  –  markáns  elválasztó  hatást  fejtenek  ki  a 

városszerkezetben. Ezen belül helyezkednek el a vasúti közlekedés vonala a személyszállítást szolgáló 

állomással és megállóhellyel, továbbá ide sorolható a gyorsvasúti vonal (HÉV) szakasza. 

Új kötöttpályás közlekedési terület nem kerül kijelölésre. 
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Zöldterület – Z 

Közterületi  zöldfelületek  területe,  amelyek  a  város  zöldfelületi  rendszerének  az  alapját  képezik,  a 

település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést 

és testedzést szolgálják. Ide tartoznak a közparkok és a közkertek: a Hősök tere, a Baktay Ervin tér és a 

Tulipán tér parkjai, A Sportsziget zöldfelületei, valamint a Temető utca menti kegyeleti park. 

Új,  nagykiterjedésű  közparkterület  lett  kijelölve  a  korábbiakban  a  Paál  László  utca  mentén  a 

Horgásztavak térségében a tervezett településközponti vegyes területhez kapcsolódva. Kisebb közpark 

került  korábban  kijelölésre  az  Universum  üdülőcentrum  melletti  lakóterülethez  kapcsolódóan, 

nagyobb kiterjedésű az Őrtorony utcánál. 

Újonnan  zöldterületbe  kerül  átsorolásra  a  Temető  utca  – Móricz  Zs.  utca  kereszteződésénél  lévő 

megépült  sportpályák  területe,  a  Knézich  utcában  és  a  Szent  István  utca  –  Kölcsey  Ferenc  utca 

kereszteződésénél lévő megvalósult játszóterek területe. 

A DMTK sportpályájának helyén korábban kijelölt kertvárosias  lakóterület és zöldterület különleges 

sportterületbe kerül átsorolásra. Az Újhegyi dűlő területén a gázvezeték védőtávolságán belül  lévő 

zöldterületként  megjelölt  sáv  kertvárosias  lakóterületbe  kerül.  Az  Universum  üdülőközpontnál 

korábban kijelölt, még nem kiépített zöldterület áthelyezésre kerül. 

Védelmi erdőterület – Ev 

Védelmi erdők  területe, amelyek egyrészt védelmi, elválasztó  funkciót  töltenek be  (pl. M0 autóút, 

illetve az 51‐es számú főút mentén, Budapest közigazgatási határa mellett, vagy Taksony közelében 

lévő  talajvédelmi  erdők),  másrészt  a  védett  területen  (országos  jelentőségű  védett  természeti 

területen)  találhatók.  Általában  jelentősebb  közhasználatú  funkcióval  nem,  vagy  kevésbé 

rendelkeznek.  

Új erdőterületek az Országos Erdőállomány Adattár besorolásának megfelelően kerültek kijelölésre. 

Gazdasági erdőterület – Eg 

Gazdasági  erdők  területe,  amelyeknél  a  gazdasági  haszonvétel  (faanyag‐,  szaporítóanyag‐termelés 

stb.) a meghatározó.  

Új erdőterületek az Országos Erdőállomány Adattár besorolásának megfelelően kerültek kijelölésre. 

Közjóléti erdőterület – Ek 

A rekreációs, turisztikai funkciójú erdők területe. Az 51‐es számú főúttól keletre található rekreációs 

területekhez (Különleges, nagykiterjedésű sportolási célú terület) kapcsolódnak egybefüggő közjóléti 

erdőterületek, ezenkívül a Sport‐szigeten található erdő tölt be hasonló funkciót. 

Új közjóléti erdőterület nem kerül kijelölésre. 

Erdőterület – természeti terület – Ett 

Természetközeli állapotú, spontán kialakult, elsősorban gyepszinten fedett területek. Ide tartoznak a 

vízfolyások, csatornák mentén kialakult nádasok, üde rétek, mocsaras, turjános területek, hókonyok. 

Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak ezen belül az országos jelentőségű védett természeti 

területek:  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna‐part  hókonyai  (úszólápjai)  és  a  Dunaharaszti  turjános  az 

Alsónémedi‐csatorna  mentén,  az  Alsónémedi‐csatorna  mentén  lévő  helyi  védelemre  tervezett 

nádasok,  illetve a volt öntözőgödrök  térsége és a keleti határban  fekvő,  lefolyástalan Nagy‐mocsár 

területe. Ezeken a területeken a meglévő, kialakult állapot megőrzése, a vizes élőhelyek fennmaradása 

a cél.  

Új erdőterület – természeti terület nem kerül kijelölésre. 
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Általános mezőgazdasági terület – Má 

Alapvetően  a  növénytermesztés  és  állattenyésztés  céljaira  szolgáló  területek.  Ide  tartoznak  az 

intenzíven  hasznosított  szántók,  a  rét‐legelő  területek  és  a  tervezett  birtokközpontok  területei. A 

szántóterületek hasznosítása az 51. sz. főút két oldalán eltérően tervezett. A mezőgazdasági területek 

az alapvető hasznosítás  jellege alapján a szabályozás során tovább tagolódnak, és a szabályozásban 

kerül lehatárolásra a birtokközpontok helye is.  

Új általános mezőgazdasági területet a terv nem jelöl ki. 

Folyóvizek medre és parti sávja – Vf 

Ebbe  a  területfelhasználási  egységbe  a  Ráckevei  (Soroskári)–Duna  medre  és  partja  valamint  a 

hullámtere tartozik. 

Új folyóvizek medre és parti sávja nem kerül kijelölésre. 

Állóvizek medre és parti sávja – Vá 

A  korábbi  kavicsbányászat  következtében  kialakult  tavak  egy  része  ebbe  a  területfelhasználási 

egységbe  sorolt.  A  vízfelületek  utóhasznosítás  szempontjából  fürdőtóként  és  horgásztóként 

funkcionálnak, különleges – sporthorgászat céljára szolgáló területek kapcsolódnak hozzájuk. 

Új állóvizek medre és parti sávja nem kerül kijelölésre. 

Közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja – Vcs 

Ebbe a  területfelhasználási egységbe Dunaharaszti második  legjelentősebb vízfolyása, a Duna‐Tisza 

csatorna, a Nagy‐Némedi mocsár térségében található vízfolyások és az Alsónémedi‐csatorna tartozik. 

Új közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja nem kerül kijelölésre. 

Temető terület – Kb‐T 

Újonnan bevezetésre kerülő területfelhasználási egység.  

A korábban a  zöldterületek között  szereplő Árpád utcai  lezárt  izraelita  temető  tartozik  ide, ahol a 

kegyeleti  szempontok  figyelembe  vételével  különleges  park  alakítható  ki.  Területén  építés  hosszú 

távon sem lehetséges és nem is szükséges. 

Burkolt vagy fásított köztér, sétány – Kb‐Kt 

Újonnan bevezetésre kerülő területfelhasználási egység.  

Ide tartoznak a fásított zöldfelületekkel kísért, jellemzően gyalogos és kerékpáros közlekedésre szánt, 

zöldfelület  domináns  közterületek:  a Duna  parti  sétányok,  a Mandula  utca melletti  sáv.  Ezeken  a 

területeken cél a zöldfelületi jelleg fenntartása. 

Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület – Kb‐Ze 

Újonnan bevezetésre kerülő területfelhasználási egység.  

A  közhasználatra  nem  szánt,  közlekedési  területek  által  közrefogott  kondicionáló  zöldfelületek 

tartoznak ide, amelyek környezeti okokból funkcionális zöldfelületként fenntartandók. 
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1.2. Zöldfelületi rendszer, tájrendezés és természetvédelem 
A településszerkezeti tervben ábrázolásra kerültek a táj‐ és természetvédelmi elemek, a táj, az épített 

és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos korlátozások területi 

lehatárolása és a védelemre javasolt területek, objektumok. 

A  tájrendezés,  természetvédelem  túlnyomórészt magasabb  rendű  jogszabály  által meghatározott 

elemek útján érvényesül a településen. A természeti értékekre, területekre és tájra vonatkozó alapvető 

előírásokat  és  célkitűzéseket  a  természetvédelmi  törvény  írja  elő,  de  egyéb  jogszabályok  is 

tartalmaznak előírásokat az előbbi elemekre vonatkozóan. 

 

A település területén bányászati tevékenység céljára területet csak ütemezetten lehet igénybe venni. 

Az ásványi nyersanyag kitermelést szolgáló területhasználat mértéke a közigazgatási területre vetítve 

egy időben összesen nem haladhatja meg a 100 ha‐t.  

 

1.2.1 Más jogszabállyal érvényesülő elemek 

„Ex lege” védett természeti értékek (Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján): 

A  törvény  (természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény)  erejénél  fogva  védelem  alatt  áll 

valamennyi  láp,  barlang,  forrás,  földvár.  Az  „ex  lege”  védett  természeti  értékek  határvonalát  a 

környezetvédelmi  felügyelőség állapítja meg, az érintett helyrajzi  számokat a  természetvédelemért 

felelős minisztérium tájékoztatója tartalmazza.  

„Ex lege” védett láp  

Olyan  földterület,  amely  tartósan  vagy  időszakosan  víz  hatásának  kitett,  illetőleg  amelynek  talaja 

időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek 

találhatók,  vagy  a  talaját  változó  kifejlődésű  tőzegtartalom,  illetve  tőzegképződési  folyamatok 

jellemzik. Dunaharasztiban a Ráckevei (Soroksári)Duna hókonyai és a Dunaharaszti turjános. 

"Ex lege" védett forrás 

A forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 

liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad. A források nem csupán víztani, felszínalaktani és tájképi 

értéket  képviselnek, de  sajátos élőhelyként,  illetve a belőlük  táplálkozó  vízfolyások  révén  jelentős 

szerepet  töltenek be a biológiai  sokféleség megőrzésében  is. Dunaharasztiban  ilyen ex  lege védett 

források az Alsó‐Duna utcában, valamint az Eötvös utca, Jókai Mór utca között tömbben találhatók. 

Natura 2000 (Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján): 

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a 

közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség 

megóvását. A Natura 2000 területek lehatárolását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet tartalmazza. 

A kormányrendelet rendelkezései értelmében Natura 2000 területen csak olyan területfelhasználási 

kategória,  illetve  infrastrukturális szerkezeti elem  jelölhető ki, amely (jelentős közérdek kivételével) 

nem veszélyezteti, vagy nem sérti a terület fenntartási céljainak elérését. 
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Dunaharasztiban  található a HUDI20042  kóddal  jelölt Natura 2000  terület a Ráckevei  (Soroksári)–

Dunát és mellékágait, a Sport‐szigetet, valamint a Haraszti‐sziget és Taksony‐sziget területét fedi le. 

Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterület (Pest Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály adatszolgáltatása alapján): 

Az  adattári  erdőterületek  az  adatszolgáltatásnak  megfelelően  a  körzeti  erdőtervben  szereplő 

elsődleges rendeltetésük szerint kerültek megkülönböztetésre, védelmi, közjóléti, gazdasági és egyéb 

kategóriákba.  Az  adattár  szerinti  erdőterületekre  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény előírásai vonatkoznak.  

Az  erdőterületek  rendeltetésének  (rendeltetéseinek) megváltoztatása,  igénybevétele  az  erdészeti 

hatóság által előírt tervek alapján lehetséges. Az OTrT 7. § (1) bekezdése értelmében az adattár szerint 

erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben  legalább 95%‐ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

Dunaharaszti területén 257,7 ha Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterület található. 

OTrT‐ben meghatározott országos, kiemelt térségi és megyei övezetek: 

E kategóriába tartoznak az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) 

megállapított országos, kiemelt térségi és megyei övezetek. 

Az OTrT módosítása során új országos, kiemelt térségi és megyei övezetek kerültek meghatározásra. 

Az OTrT átmeneti  rendelkezései  szerint ezen új övezeteket – amelyek a kiemelt  térségi és megyei 

területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra – a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos 

állásfoglalásra  kötelezett  államigazgatási  szervek  köréről  szóló  kormányrendelet  szerint,  az  abban 

meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 

Országos Ökológiai Hálózat (Duna‐Ipoly Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján): 

Az Országos területrendezési tervben (OTrT) megállapított övezet, amelybe az országos  jelentőségű 

természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók 

egységes, összefüggő rendszere tartozik, amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a 

pufferterületek.  

Az OTrT‐ben rögzítettek szerint országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan területfelhasználási 

kategória  jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 

kapcsolatait  nem  veszélyezteti.  Az  egyes  övezetekre  vonatkozó  szabályokat  az  OTrT  és  a  BATrT 

együttesen tartalmazza. 

Magterület övezetbe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott 

területre  jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani 

képesek, és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.  

Az OTrT és a BATrT rendelkezései szerint magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető 

ki, kivéve, ha a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 

vagy a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és a kijelölést más jogszabály nem 

tiltja. 

Dunaharasztiban  található  ex  lege  védett  lápok  az  országos  Ökológiai  Hálózat  magterületébe 

tartoznak. 
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Ökológiai  folyosó  övezetbe  olyan  területek  (többnyire  lineáris  kiterjedésű,  folytonos  vagy 

megszakított  élőhelyek,  élőhelysávok,  élőhelymozaikok,  élőhelytöredékek,  élőhelyláncolatok) 

tartoznak,  amelyek  döntő  részben  természetes  eredetűek,  és  alkalmasak  az  ökológiai  hálózathoz 

tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.  

Az OTrT‐ben rögzítettek szerint ökológiai folyosó övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 

kivéve, ha a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

Az Országos Ökológiai Hálózat határa a Duna‐Ipoly Nemzeti Park  Igazgatósággal történt egyeztetés 

alapján az 5236 hrsz.‐ú telek esetében módosul. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (Duna‐Ipoly Nemzeti 

Park adatszolgáltatása alapján): 

Az OTrT  szerint  az  övezet  az  „országos  területrendezési  tervben megállapított,  kiemelt  térségi  és 

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, 

valamint  az  emberi  tevékenység  kölcsönhatása,  változása  következtében  kialakult  olyan  területek 

tartoznak,  amelyek  a  táj  látványa  szempontjából  sajátos  és  megkülönböztetett  fontosságú, 

megőrzésre  érdemes  esztétikai  jellemzőkkel  bírnak”. Az OTrT‐ben  lehatárolt  övezet  pontosítása  a 

Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal történt egyeztetés alapján történt. 

Az új  lehatárolás a budapesti, a Ráckevei  (Soroksári)–Duna menti és a taksonyi közigazgatási határ, 

valamint a Soroksári út, Fő út és a Duna–Tisza‐csatorna menti beépítés vonala közti területet érinti. 

Az  előírások  szerint  a  pontosított  lehatárolása  által  érintett  területre  a  tájképi  egység  és  a 

hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni 

a  területhasználatra  és  az  építmények  tájba  illeszkedésére  vonatkozó  szabályokat. A  helyi  építési 

szabályzat az építmények tájba  illeszkedésének bemutatására  látványterv készítését  írhatja elő és a 

készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

1.2.2 Tervi elemek 

Helyi jelentőségű természetvédelmi oltalomra javasolt terület és érték: 

Helyi  védelemre  javasoltként  olyan  természeti  oltalom  alatt  nem  álló,  de  természetvédelmi 

szempontból értékes területek kerültek  lehatárolásra, amelyek védelmét helyi rendeletben  javasolt 

biztosítani.  Ezeken  a  területeken  elsősorban  a  meglévő  természetes  állapot  megőrzése  a  cél,  a 

szerkezeti tervben beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe kerültek besorolásra (Ett). 

Helyi védelemre  javasolt az Alsónémedi‐csatorna mentén kialakult nádasos, üde rétes területsáv az 

országos  jelentőségű  védett  természeti  területtel,  a  Dunaharaszti  turjánossal  összekapcsolódva. 

Védelemre tervezett, természeti és kultúrtörténeti  jelentősége és vizes élőhely szerepe miatt  is két 

volt öntözőgödör és a Kálvária‐domb területe. 
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1.3. Örökségvédelem 

1.3.1 Más jogszabállyal érvényesülő elemek 

Műemlék (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

adatszolgáltatása alapján): 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a műemék olyan nyilvántartott 

műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 

Dunaharaszti területén négy országosan védett műemlék található: 

 

Műemléki környezet (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ adatszolgáltatása alapján): 

A  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  alapján  a műemlék  jogszabályban 

meghatározott környezete műemléki környezetnek minősül. 

Dunaharaszti területén az alábbi műemléki környezetek kerültek lehatárolásra: 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhely (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján): 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a régészeti lelőhely földrajzilag 

körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók, 

nyilvántartott régészeti lelőhely a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján általános védelem 

alatt álló régészeti lelőhely. 

   

név (műemlék)  cím  törzsszám azonosító hrsz EOV X  EOV Y

Községháza  Fő út 152. 7003 7007 1 223323  652745

Nepomuki Szent János‐szobor  Fő út 69. 7004 7006 5287/2  223269  652637

Laffert‐kastély  Fő út 172. 11072 11212 35 223126  652627

német nemzetiségi lakóház  Zöldfa utca 39. 11481 14911 1001 222444  652385

név (műemléki környezet) törzsszám azonosító hrsz

Községháza  ex‐lege  műemléki 
környezete 

7003  29106 104, 110,  111, 112, 2,  5250, 5282,  5283/1, 
5284, 5285/5, 108, 109 

Nepomuki  Szent  János‐szobor 
ex‐lege műemléki környezete 

7004  29104 5286, 5287/1, 5288, 5250, 4, 5, 14, 23

német  nemzetiségi  lakóház 
műemléki környezete 

11481  18498 1000, 1002, 1005/4, 1006, 1015, 1017, 958
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Dunaharaszti területén 6 nyilvántartott régészeti lelőhely található: 

név  lelőhely  azonosító  hrsz EOV X  EOV Y

Hatápi‐dűlő  1  27010  0201/5, 0201/6, 0201/7 219705  655944

Laffert‐kúria  2  37509  35 223101  652649

Baktay tér  3  39855  256, 3587, 144, 3695, 3522, 3530, 3531, 
3694/2, 3694/1, 3699, 3526, 3700, 3703, 
3528,  3524,  3525,  3527,  3529,  3532, 
3533,  471,  3562/2,  3571,  3563,  3536, 
3564, 454, 3535, 3565, 3559, 3556, 3570, 
3562/1,  140,  141,  3557,  142/1,  142/2, 
3534/3, 3534/5, 3550, 3551, 3538, 3537, 
3548,  3544,  3552,  3545,  3539,  3543, 
3534/6,  3549,  3547,  3546,  3542,  3553, 
3534/4,  3554,  3555,  3541,  3540,  3696, 
442, 464, 3534/2, 465/1, 413, 465/2, 440, 
443, 463, 447, 446, 445, 461, 460, 462, 
444, 448, 459, 466, 470, 150, 148, 149, 
453, 147, 143, 455, 457, 456, 458, 452, 
451, 450, 449 

223399  653268

Kender‐föld  4  44142  571/5,  571/1,  571/11,  571/3,  571/4, 
571/6, 571/12, 571/13, 571/17 

222606  653264

Bányatelek II.  7  63474  0201/20 218927  656087

Bányatelek III.  8  63476  0201/26,  0201/22,  0201/23,  0201/24, 
0201/21, 0201/39, 0201/38 

218574  656069

 

1.3.2 Tervi elemek 

Helyi védelemre javasolt érték 

Helyi  védelemre  javasolt  értékként  olyan műemléki oltalom  alatt  nem  álló,  de  az  épített  örökség 

védelme szempontjából értékes épületek és területek kerültek lehatárolásra, amelyek védelmét helyi 

rendeletben javasolt biztosítani. Ezeken a területeken elsősorban az értékek megőrzése a cél. 

Dunaharaszti területén 7 érték javasolt helyi védelemre: 

 Kálvária kápolna, 

 Római katolikus templom, 

 MÁV Vasútállomás épülete, 

 Általános iskola, Rákóczi Ferenc utca 28., 

 Kegyeleti park, 

 Lakóház, Petőfi Sándor utca 23., 

 Lakóház, Móra Ferenc utca 9. 
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1.4. Közlekedés 
A város működését biztosító közlekedési rendszert településrendezési szempontból a közlekedéssel 

összefüggő  területfelhasználási  egységek  területe,  valamint  a műszaki  infrastruktúra meglévő  és 

tervezett elemei együttesen határozzák meg az alábbiak szerint: 

 országos gyorsforgalmi, fő‐ és mellékutak valamint helyi jelentőségű gyűjtőutak vonalai, 

 jelentősebb különszintű és szintbeni közlekedési csomópontok, 

 kerékpáros és gyalogos nyomvonalak, 

 jelentős közhasználatú parkolók, 

 vasútvonal és közúti gyorsvasút (HÉV) vonala, 

 szintbeni közúti‐vasúti keresztezések, 

 meglévő és tervezett hidak és aluljárók, 

 vasúti pályaudvar és megálló, 

 HÉV megállói, 

 járműtelep. 

 

1.5. Közműellátás 
A településszerkezeti tervben ábrázolásra kerültek a közműellátás nagyobb átmérőjű vezetékei és a 

felszíni vízelvezetés befogadói, melyek az ellátás szempontjából  jelentősek, vagy a környezetükben 

folytatható tevékenységeket korlátozzák. 

Ilyen vezetékek a következők: 

 DN 400 mm‐es ivóvíz betápláló vezeték Soroksár felől, 

 DN 400 mm‐es és DN 300 mm‐es ivóvízvezetékek a Ráckevei (Soroksári)‐Duna HÉV hídján, 

 Víztermelő kutak a Coca‐Cola Magyarország területén, 

 Szennyvíztisztító telep Dunaharaszti délnyugati területén, 

 Duna‐Tisza‐csatorna, 

 Alsónémedi‐csatorna, 

 Csepeli erőmű‐Soroksár távvezeték (M0 főközlekedési út mentén), 

 Százhalombatta‐Soroksár távvezeték (51 sz. út mentén), 

 Dunaújváros‐Soroksár távvezeték (Dunaharaszti délkeleti területén), 

 DN 400 mm –es gázkörvezeték Vecsés‐Kereszthegy között (M0 főközlekedési úttól északra), 

 DN  600  mm‐es  Ercsi‐Vecsés  között  üzemelő  nagynyomású  gázvezeték  (Dunaharaszti  délkeleti 

területén), 

 DN 400 mm‐es Barátság I. gázvezeték (Dunaharaszti délkeleti területén), 

 DN 600 mm‐es Barátság II. kőolajvezeték (Dunaharaszti délkeleti területén), 

 DN  150 mm‐es  kerozin  termékvezeték DUFI  (Dunai  Finomító  Százhalombatta)  –  Budapest  Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér között (Dunaharaszti délkeleti területén). 

Ábrázolásra kerültek a vezeték nélküli elektronikus hírközlés antennatartó tornyai. 
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1.6. Környezetvédelem 
A  településszerkezeti  tervben  ábrázolásra  kerültek  a  környezetvédelmi  szempontjából  releváns 

elemek. 

1.6.1 Más jogszabállyal érvényesülő elemek 

Országos vízminőség‐védelmi terület (Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján) 

Az OTrT módosítása új országos övezetként határozza meg az országos vízminőség‐védelmi területet, 

amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi 

művek,  továbbá  a  halak  életfeltételeinek  biztosítása  érdekében  kijelölt  vizek megóvását  szolgáló 

védelem alatt álló területek tartoznak. 

Dunaharaszti teljes területe beletartozik az Országos vízminőség‐védelmi terület övezetébe. 

1.6.2 Tájékoztató elemek 

Küszöbérték alatti veszélyes üzem (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

adatszolgáltatása alapján) 

A  tervben  az  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  2015‐ös  nyilvántartása  alapján  kerültek 

feltüntetésre az alsó‐küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területe, ahol a jelen 

lévő  veszélyes  anyagok  mennyisége  a  vonatkozó  jogszabály  alapján  meghatározható  alsó 

küszöbértéket nem éri el. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos  súlyos balesetek elleni védekezésről 

szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet tartalmazza a vonatkozó előírásokat. 

Ezek az üzemek a következők: 

Üzem  érintett telek hrsz.  Telephely címe  Tevékenységi kör 

Sto Építőanyag Kft.  6880  Jedlik Ányos utca 17.   Építőipar 

Coca‐Cola HBC Magyarország Kft.  6848  Némedi út 104.   Egyéb 

Hódút Freeway Kft.  8606  Ganz Ábrahám utca  Építőipar 

ORGOTEM Vegyipari, Felületvédelmi Kft.  6898  Határ út 132  Általános vegyipar 

 

   



Dunaharaszti Településszerkezeti Terv  Jóváhagyandó munkarész
 

– 18 – 

1.7. Védőterületek, védősávok és korlátozások 

Bányatelkek és megkutatott területek 

A  településszerkezeti  tervben  feltüntetésre  kerültek  a  nyilvántartott  bányatelkek  és megkutatott 

területek. A  településen a következő bányatelkek  találhatók  (Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály adatszolgáltatása): 

 Dunaharaszti II. – homok, kavics, 

 Dunaharaszti III. – homok, kavics, 

 Dunaharaszti IV. – kavics, homok, 

 Dunaharaszti V. – kavics. 

 Kutatási engedéllyel rendelkező terület: 

 Dunaharaszti (Haraszti erdő) (0120/2‐3 hrsz.) – homok, kavics, 

 Dunaharaszti (0186/2‐3, 5, 7‐15, 18‐19, 21‐23 hrsz.) – homok, kavics, 

 Dunaharaszti (0120/22, 0121, 0122/1‐10, 0197, 0198, 0201/1, 0201/3‐7, 0201/11‐26, 0201/54 59 
hrsz.) – homok és kavics. 

 

Vízmű kutak 

A  Coca‐Cola  üzem  technológiai  célra  saját  kutakat  létesített,  melyek  feltüntetésre  kerülnek  a 

településszerkezeti tervben. A kutak a 6846, 6847 és 6848 hrsz‐ú ingatlanokon létesültek. 

 

Közművezetékek 

Dunaharaszti  területén  több 120  kV‐os  távvezeték halad  keresztül, melyek biztonsági  sávja építési 

korlátozást jelent: 

 Csepeli Erőmű–Soroksár MAVIR távvezeték (M0 főközlekedési út mentén), 

 Százhalombatta–Soroksár ELMŰ távvezeték (51 sz. út mentén), 

 Dunaújváros–Soroksár ELMŰ távvezeték (Dunaharaszti délkeleti területén). 

Dunaharaszti  településszerkezeti  tervén  feltüntetésre  kerültek  a  település  területén  lévő  jelentős 

gázvezetékek,  kőolajvezetékek  és  termékvezetékek,  melyek  környezetének  védelme,  zavartalan 

üzemeltetése,  ellenőrzése,  karbantartása,  javítása  és  üzemzavar‐elhárítás  biztosítására  biztonsági 

övezetet kell megállapítani, melyet a bányakapitányság határozatban rögzít: 

 DN 400 mm‐es gázkörvezeték Vecsés–Kereszthegy között (M0 főközlekedési úttól északra), 

 DN  600 mm‐es  Ercsi–Vecsés  között  üzemelő  nagynyomású  gázvezeték  (Dunaharaszti  délkeleti 

területén), 

 DN 400 mm‐es Barátság I. gázvezeték (Dunaharaszti délkeleti területén), 

 DN 600 mm‐es Barátság II. kőolajvezeték (Dunaharaszti délkeleti területén), 

 DN  150 mm‐es  kerozin  termékvezeték DUFI  (Dunai  Finomító  Százhalombatta)  –  Budapest  Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér között (Dunaharaszti délkeleti területén). 
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Gyorsforgalmi út és főútvonalak külterületi szakaszainak védőtávolsága 

A közutak miatt a szomszédos területeken korlátozással érintett sáv szélességét az 1988 évi I. törvény 

a közúti közlekedésről 42/A. § (1) bekezdése tartalmazza. 

Külterületen a közút tengelyétől számított 50‐50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100‐

100  méteren  belül  építmény  elhelyezéséhez,  bővítéséhez,  rendeltetésének  megváltoztatásához, 

nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi 

nyersanyag  kitermeléséhez,  valamint a  közút  területének határától  számított 10 méter  távolságon 

belül fa ültetéséhez vagy kivágásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. 

A  közutakon  folyó  forgalom nagyságából adódó érdemi  zavarás,  légszennyezés, por,  rezgés és  zaj 

terhelés  csak  az  autóút  és  főútvonal  esetében  jelentkezik,  ezen  közlekedési  elemek  esetében  a 

védőtávolságon belül épületek vagy egyéb létesítmények elhelyezésének korlátozása indokolt. 

 

Vasútvonalak védőtávolsága 

A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 38. § (10) bekezdése meghatározza a vasútvonalak működése 

miatt a szomszédos területeken korlátozással érintett sáv szélességét. 

Dunaharaszti területét két részre osztó vasútvonal tekintetében országos érvényű jogszabály határoz 

meg a környezet használatát korlátozó vasúti védőtávolságot. Eszerint az országos törzshálózat vasúti 

pályái  szélső  vágányától  számított  50 m  távolságon  belül  építmény  csak  a  vasút  üzemeltetői  és 

közlekedési szakhatósági hozzájárulás szerint helyezhető el a vasúti közlekedésből fakadó elektromos 

és rövidhullámú zavarás, por, rezgés és zajterhelésre figyelemmel. 

A város észak‐nyugati területét érinti a HÉV vonala, amelyre nem vonatkozik a fenti országos érvényű 

jogszabály, azonban a vasúti vonatforgalomhoz hasonlóan ennek a működése  szintén eredményez 

káros por‐, rezgés‐ és zajterhelést. Ennek megfelelően a gyorsvasúti vonal védőtávolsága – mint helyi 

jogszabályként meghatározott  korlátozás – biztosíthatja a  környezet megfelelő használatát. A HÉV 

szakaszain zajló vonatforgalom miatt a velük szomszédos területek beépítése esetén általánosan 12 

m‐es védőtávolság előírása indokolt, melyen belül csak kezelői hozzájárulással helyezhető el építmény. 
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2. VÁLTOZÁSOK 
A  településszerkezeti  terv  a  korábbi  tervhez  képest  jelentős  eltéréseket  tartalmaz  a megváltozott 

jogszabályi  környezetnek  való  megfelelés  érdekében,  és  kisebb  változtatásokat  tartalmaz  az  új 

településrendezési elhatározások szerint. 

 

Jogszabályi megfelelőség: 

A  területfelhasználási  kategóriák megnevezése és  jelölése a magasabb  rendű  terveknek megfelelő 

megnevezéssel és jelöléssel szerepel. 

Különleges  beépítésre  nem  szánt  területfelhasználási  kategóriában  szerepel  zöldterület  helyett  a 

temető terület, a burkolt vagy fásított köztér, sétány és az egyéb zöldfelület.  

Beépítési  sűrűség értékek kerülnek meghatározásra  szintterület  sűrűség helyett a beépítésre  szánt 

területfelhasználási egységekre vonatkozóan. 

A  gyűjtőútnál alacsonyabb  rendű utak nem  jelennek meg önálló elemként a  szerkezeti  tervlapon, 

területük a csatlakozó területfelhasználási egységek területébe kerül beszámításra. 

A  szerkezeti  tervlapon  alkalmazott  jelölések  a  magasabb  rendű  tervekben  meghatározott 

jelmagyarázatnak megfelelően kerülnek alkalmazásra.  

 

Új településrendezési elhatározások: 

A Sportszigeten Üü jelű üdülőházas terület kerül kijelölésre Üh jelű hétvégiházas terület helyett a 6458 

hrsz‐ú és 6459 hrsz‐ú telkek 719 m2‐es területén. 

A  Somogyváry  Gyula  utca  és  a  Kós  Károly  utca  mellett  kisvárosias  lakóterület  kerül  kijelölésre 

településközpont terület helyett a 17943 m2‐es 7760 hrsz‐ú telek területén. 

A Dózsa György  út mentén    11336 m2 Vt  jelű  településközponti  terület  kerül  kijelölésre  Lke  jelű 

kertvárosias lakóterület helyett, a Templom utca mentén 15939 m2 Lke jelű kertvárosias lakóterület 

kerül kijelölésre Vt jelű településközponti terület helyett. 

A HÉV mellett, az 5233 hrsz‐ú telek 4208 m2‐es területe Vi jelű intézményi területbe kerül besorolásra 

Lke jelű kerrtvárosias lakóterület helyett. 

A  Dunaharaszti  északi  szélén  keresztülhaladó  gázvezeték  védőtávolságán  belüli  Z  jelű  zöldterület 

nagyobb részt Lke jelű kertvárosias lakóterületbe, kisebb részt Vi jelű intézményi területbe és Má jelű 

mezőgazdasági  területbe  kerül  besorolásra,  a  gázvezeték  és  a  közigazgatási  határ  közötti  E  jelű 

erdőterület Má jelű mezőgazdasági területbe kerül besorolásra. 

érintett telek  terület (m2)  hatályos TSZT  tervezett TSZT 

4915  560  Z  Vi 

4916  280  Z  Vi 

4917  421  Z  Vi 

8039  436  Z  Lke 

8040  425  Z  Lke 

8058  908  Z  Lke 
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8059  393  Z  Lke 

8073  231  Z  Lke 

8074  572  Z  Lke 

8085  432  Z  Lke 

8086  371  Z  Lke 

8103  402  Z  Lke 

8104  401  Z  Lke 

8113  401  Z  Lke 

8114  402  Z  Lke 

8134  262  Z  Lke 

8135  673  Z  Lke 

8141  466  Z  Lke 

8142  466  Z  Lke 

8160  858  Z  Lke 

8161/2 része  495  Z  Lke 

03/333 része  932  Z  Má 

03/334 része  64  Z  Má 

03/331 része  134  Z  Má 

03/326 része  688  Z  Má 

03/327 része  174  Z  Má 

03/333 része  204  E  Má 

03/334 része  1670  E  Má 

03/331 része  428  E  Má 

03/326 része  1959  E  Má 

03/327 része  476  E  Má 

03/41  354  E  Má 

03/336  2155  E  Má 

összesen  1261  Z  Vi 

összesen  8594  Z  Lke 

összesen  1992  Z  Má 

összesen  7246  E  Má 

 

A Mindszenty József utca – Arany János utca – Sport köz által határolt területen található sportpálya 

4156  hrsz‐ú,  19166 m2‐es  telke  K‐Sp  jelű  sportterületbe  kerül  besorolásra  Lke  jelű  kertvárosias 

lakóterület és Z jelű zöldterület helyett. 

Az  Északi  Iparterületeken Gip  jelű  ipari  terület Gksz  jelű  kereskedelmi,  szolgáltató  területbe  kerül 

besorolásra. 

érintett telek  terület (m2)  hatályos TSZT  tervezett TSZT 

7605/1  10635  Gip  Gksz 
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6842/1  69742  Gip  Gksz 

6843  3572  Gip  Gksz 

6844  565  Gip  Gksz 

6845  127863  Gip  Gksz 

8642 része  6031  Gip  Gksz 

8643 része  19252  Gip  Gksz 

8644 része  5513  Gip  Gksz 

8645 része  3137  Gip  Gksz 

8646 része  3125  Gip  Gksz 

8647 része  7785  Gip  Gksz 

8648 része  8504  Gip  Gksz 

8649 része  7642  Gip  Gksz 

8650 része  6302  Gip  Gksz 

8651  13723  Gip  Gksz 

8652  3571  Gip  Gksz 

8653  3651  Gip  Gksz 

8654  7779  Gip  Gksz 

8655 része  29340  Gip  Gksz 

8656 része  8405  Gip  Gksz 

8657  11336  Gip  Gksz 

8658  1279  Gip  Gksz 

054/54 része  814  Gip  Gksz 

054/5 része  1510  Gip  Gksz 

összesen  361076  Gip  Gksz 

 

Megvalósult sportpálya (hrsz. 571/5, 4247 m2) és játszótér (hrsz. 1850/1, 608 m2) Z jelű zöldterület 

kategóriába kerül átsorolásra Vk jelű központi vegyes és Lke jelű kertvárosias  lakóterület besorolásból. 

Az  Országos  Erdőállomány  Adattárban  szereplő  erdőtagok  erdőterületbe  kerülnek  besorolásra 

mezőgazdasági terület helyett. 

érintett telek  terület (m2)  hatályos TSZT  tervezett TSZT 

0164/2 része  14645  Má  Ev 

0201/55  30000  Má  Eg 

0201/56 része  22563  Má  Eg 

0203/16 része  12573  Má  Eg 

03/169  12016  Má  Eg 

054/51  3295  Má  Ev 

054/52  3310  Má  Ev 

054/66 része  2323  Má  Eg 

054/67 része  2139  Má  Eg 
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érintett telek  terület (m2)  hatályos TSZT  tervezett TSZT 

054/68 része  1454  Má  Eg 

054/69 része  1574  Má  Eg 

054/70 része  1891  Má  Eg 

054/71 része  3193  Má  Eg 

056/4 része  1662  Má  Eg 

069 része  5064  Má  Ev 

073/29  7322  Má  Ev 

 

Távlati területfelhasználásként Vi jelű intézmény terület kerül jelölésre az M0 gyorsforgalmi úttól délre, 

a Ráckevei  (Soroksári)–Duna partján elhelyezkedő 5150/2 hrsz‐ú, 24671 m2‐es Gksz  jelű gazdasági 

terület helyén. 

Duna‐parton végigvezető gyalogos útvonal és Duna‐part közelében vezető kerékpáros útvonal kerül 

kijelölésre. Gyalogos kishíd kerül jelölésre a keresztező holtágon és a Duna–Tisza‐csatornán, valamint 

kerékpáros kishíd kerül jelölésre a Duna–Tisza‐csatornán. 

Universum üdülőközpont területén különleges beépítésre szánt sportterület egy részén hétvégiházas 

üdülőterület,  hétvégiházas  üdülőterület  helyén  kertvárosias  lakóterület  kerül  kijelölésre,  és 

módosításra kerül a zöldterület elhelyezkedése. 

érintett telek  terület (m2)  hatályos TSZT  tervezett TSZT 

9002 része, 9069 része, 9071 része  75775  K‐Sp  Üh 

9011 része, 9015  2435  Z  Lke 

9030 része  5849  Üh  Lke 

9030 része  7049  Üh  Z 
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3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

Területfelhasználási egység neve  jele  területe (ha)

Beépítésre szánt területek összesen  1398,43

Kisvárosias lakóterület  Lk  19,36

Kertvárosias lakóterület  Lke  663,19

Településközpont terület  Vt  23,49

Intézményterület  Vi  20,96

Kereskedelmi, szolgáltató terület  Gksz  268,91

Ipari terület  Gip  54,84

Üdülőházas terület  Üü  2,17

Hétvégiházas terület  Üh  47,24

Nagykiterjedésű sportolási célú terület  K‐Sp  149,81

Nyersanyagkitermelés (bánya) területe  K‐B  110,65

Hulladékkezelő,‐ lerakó területe  K‐Hull  13,00

Közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület  K‐Közl  1,63

Temető terület  K‐T  10,24

Sporthorgászat céljára szolgáló terület  K‐Ho  12,37

Beépítésre nem szánt területek összesen  1518,11

Közúti közlekedési terület  KÖu  119,07

Kötöttpályás közlekedési terület  KÖk  27,14

Zöldterület  Z  17,85

Védelmi erdőterület  Ev  117,06

Gazdasági erdőterület  Eg  152,17

Közjóléti erdőterület  Ek  50,34

Természetközeli állapotú terület  Ett  94,12

Általános mezőgazdasági terület  Má  788,12

Folyóvizek medre és parti sávja  Vf  33,01

Állóvizek medre és parti sávja  Vá  42,16

Közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja  Vcs  70,77

Temető terület  Kb‐T  0,15

Burkolt vagy fásított köztér, sétány  Kb‐Kt  1,70

Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület  Kb‐Ze  5,05

Közigazgatási terület összesen  2917 ha
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4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

IGAZOLÁSA 
A korábbi  településszerkezeti  tervhez képest  területfelhasználási változással az alábbi módosítások 

járnak: 

1. Sportszigeten üdülőterületek átsorolása, 

2. Somogyváry Gyula utcánál településközpont terület átsorolása kisvárosias lakóterületbe, 

3. Településközpont terület felülvizsgálata, 

4. HÉV melletti terület intézményi területbe sorolása, 

5. Gázvezeték melletti zöldsáv lakóterületbe, erdőterület mezőgazdasági területbe sorolása, 

6. Sportpálya különleges sportterületbe sorolása, 

7. Ipari terület kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolása, 

8. Sportpályák, játszóterek beépítésre nem szánt területbe sorolása, 

9. Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőtagok erdőterületbe sorolása, 

12. Universum üdülőközpont területén módosítások. 

Az Országos Területrendezési Tervről  szóló 2003. évi XXVI.  törvény  (a  továbbiakban: OTrT) 31/B. § 

határozza meg a kiemelt térségi terveknek az OTrT‐vel való összhangba hozataláig a településrendezési 

eszközök  készítésénél  alkalmazandó  átmeneti  rendelkezéseket.  A  Dunaharasztit  érintő  Budapesti 

Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban BATrT) OTrT‐vel 

való összhangba hozatalára még nem került sor, ezért az OTrT 31/B. § rendelkezéseit kell figyelembe 

venni. 

4.1. Országos és térségi területfelhasználási kategóriák 
Az OTrT országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait a megyei és kiemelt térségi 

területrendezési tervek készítése során kell érvényesíteni. 

Az OTrT 31/B. § c) pontja szerint a BATrT térségi területfelhasználási kategóriáin belül a BATrT térségi 

területfelhasználási  kategóriákra  vonatkozó  előírásait  kell  alkalmazni  a  vízgazdálkodási  térség 

kivételével, amelyre az OTrT 6. § (2) e) pontja az irányadó. 

A  BATrT  1/3.  számú  melléklete  Dunaharaszti  közigazgatási  területét  térségi  területfelhasználási 

kategóriákba  sorolja.  A  település  közigazgatási  területére  vonatkozóan  Dunaharaszti 

településszerkezeti  tervének  a  kiemelt  térségi  területrendezési  tervvel  való  összhangjának 

megállapítására  (összhang  igazolásra)  területrendezési  hatósági  eljárás  került  lefolytatásra. A  Pest 

Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi,  Hatósági,  Oktatási  és  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály 

Építésügyi Osztálya (a továbbiakban PMKH) PE/AF/16‐1/2016 ügyiratszámú határozatában adta meg 

az összhang igazolását, miszerint  

 a TSZT szerint KÖk területfelhasználási egységbe sorolt Budapest–Kelebia vasútvonal és HÉV vonal 
területe (hrsz. 011/1, 011/2, 0248) a BATrT szerinti városias települési térség kategóriába sorolandó 

(4,25 ha),  

 a TSZT szerint KÖu területfelhasználási egységbe sorolt M0 és 51. sz. főút területe (hrsz. 6991/1, 

05/5, 04/3, 05/6, 04/4, 03/244, 03/242, 03/240, 03/215, 03/47, 03/222, 03/228, 03/223, 03/224, 
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03/201,  6946/1,6988,  011/1,  013/33,  012/2,  0170/6,  0173/18,  0168/16,  0181/56,  0181/55, 

0181/54, 0181/53, 0181/72, 0178/39, 0178/40, 0137/50, 0137/49, 0203/3) a BATrT szerinti városias 

települési térség kategóriába sorolandó (17,91 ha),  

 a TSZT szerint Vf területfelhasználási egységbe sorolt Duna–Tisza‐csatorna területe (hrsz. 0234/1, 
0202) a BATrT szerinti vízgazdálkodási térség kategóriába sorolandó (54,15 ha), 

 a TSZT szerint Ett, erdőterület – természeti terület területfelhasználási egységbe sorolt területek 

(hrsz. 0260, 0229/111, 0247, 0265, 0245, 0264/2, 0236, 0246, 0221/10, 0242/13, 0242/12, 0242/11, 

0242/10, 0242/9, 0242/8, 0242/7, 0242/5, 0242/4, 0242/3, 0242/2, 0240/1, 054/7, 056/11, 056/13, 

056/18,  0135/3,  0135/5,  0135/4,  0135/1,  0131/4,  0133/14,  0133/12,  0133/7,  0133/6,  0133/5, 

0133/4, 0133/3, 0133/2, 0201/3, 0201/54) a BATrT szerinti erdőgazdálkodási térség kategóriába 

sorolandók (76,49 ha). 

A fentiek alapján Dunaharaszti a következő területfelhasználási kategóriákba van besorolva: 

területfelhasználási kategóriák  BATrT szerint  PMKH határozat szerint 

városias települési térség  1243,60 ha (42,64%)  1265,76 ha (43,40%) 

magas  zöldfelületi  arányú  települési 
térség 

243,63 ha (8,35%)  243,63 ha (8,35%) 

erdőgazdálkodási térség  306,39 ha (10,50%)  382,88 ha (12,63%) 

mezőgazdasági térség  966,67 ha (33,14%)  813,88 ha (27,82%) 

különleges rendeltetésű térség  110,54 ha (3,79%)  110,54 ha (3,79%) 

építmények által igénybe vett térség  13,38 ha (0,46%)  13,38 ha (0,46%) 

vízgazdálkodási térség  32,45 ha (1,11%)  86,60 ha (2,97%) 

 

A változtatások közül az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 12. jelű módosítások a városias települési térséget, 

a 9.  jelű erdők átsorolása az erdőgazdálkodási és a mezőgazdasági térséget, a 12.  jelű módosítás a 

magas zöldfelületi arányú települési térséget érinti. 

4.1.1 Városias települési térség 

BATrT  „5.  §  (2) Városias  települési  térségben  és  a  hagyományosan  vidéki  települési  térségben  új 

lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 

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

b) táj‐ és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 

árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és 

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

terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.” 

Az 1. jelű tervezett üdülőterületek közvetlenül kapcsolódnak a meglévő üdülőterületekhez, beépítésre 

szánt területek között helyezkednek el. 

A  2.  jelű  kisvárosias  lakóterület  közvetlenül  csatlakozik  a  tervezett  kisvárosias  lakóterületekhez, 

illeszkedik a tervezett településszerkezethez. 

A 3.  jelű módosítás  során  kijelölt  kertvárosias  lakóterület és  településközponti  terület a  település 

meglévő szerkezetébe illeszkedik, a település kialakult városszövetének megfelel. 

A 4. jelű intézményterület kijelölés intézményterülethez kapcsolódik. 
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Az  5.  jelű  változtatás  során  kijelölt  területfelhasználások  szintén  közvetlenül  kapcsolódnak  a 

szomszédos azonos területfelhasználási egységekhez. 

A 6. jelű kijelöléssel kapcsolatban nem tartalmaz megkötést a BATrT. 

A  7.  jelű  módosítás  a  gazdasági  területek  kategóriáján  belüli  módosítást  jelent,  és  a  környező 

területfelhasználási egységekhez illeszkedik. 

A 8. jelű elhatározással kapcsolatban nem tartalmaz megkötést a BATrT. 

A  12.  jelű  változtatás  során  a  hétvégiházas  üdülőterület  helyén  kijelölt  kertvárosias  lakóterület 

közvetlenül  kapcsolódik  a  szomszédos  azonos  területfelhasználási  egységhez,  a  zöldterület  és 

kertvárosias lakóterület elhelyezkedésének módosítása nem befolyásolja a városias települési térség 

kijelölést. 

A városias települési térségen belüli területfelhasználási változások megfelelnek a BATrT előírásainak. 

4.1.2 Magas zöldfelületi arányú települési térség 

BATrT „5. § (8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek 

a)  legfeljebb  30%‐án  beépítésre  szánt  üdülőterület,  illetve  ‐  a  beépítésre  szánt  különleges  terület 

területfelhasználási egység köréből ‐ oktatási, egészségügyi és sport célú terület, 

b) legalább 70%‐án beépítésre nem szánt terület 

alakítható ki.” 

A magas zöldfelületi arányú települési térség területét a 12. jelű változás érinti. Itt 7,58 ha területen 

különleges beépítésre nem szánt sportterület helyett hétvégiházas üdülőterület kerül kijelölésre, ami 

összhangban  van  a  BATrT  által  a  magas  zöldfelületi  arányú  települési  térségben  kialakítható 

területfelhasználási  egységek  körével. A  beépítésre  szánt  területfelhasználási  egységek mértéke  a 

magas  zöldfelületi  arányú  települési  térség  30%‐át  meghaladja,  azonban  a  jelenlegi 

területfelhasználási egységek a BATrTMód. hatályba lépése előtt kerültek kijelölésre. 

A magas zöldfelületi arányú települési térségbe eső beépítésre szánt területek aránya 69,2%, amely 

nagyobb, mint a BATrT 5. §  (8)  szerinti 30%‐os arány, azonban a BATrT 22. §  (3)  szerint ezeket a 

korábban  beépítésre  szánt  területnek  nyilvánított  területeket  továbbra  is  ilyen  területnek  kell 

tekinteni, viszont új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Az érintett területekkel kapcsolatban az 

Állami  Főépítész 2008.  július 08‐án  kiadott hatósági bizonyítványában  is megállapítást nyert, hogy 

ebben az esetben külön területrendezési hatósági eljárásra nincs szükség. A BATrT 22. § (3) alapján az 

érintett Ksp és Kho területeken is fennáll a TSZT és a BATrT összhangja. 

4.1.3 Erdőgazdálkodási térség 

BATrT  „6.  §  (1)  Az  erdőgazdálkodási  térséget  legalább  85%‐ában  erdőterület  területfelhasználási 

egységbe,  illetve természetközeli terület  (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási 

egységbe  kell  sorolni.  A  védelmi  elsődleges  rendeltetésű  erdőterületként  és  a  természetközeli 

területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet. 

(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága ‐ a 

település közigazgatási területére vetítve ‐ összességében nem csökkenhet.” 

A korábbi tervhez képest erdőterületek kerülnek kijelölésre mezőgazdasági terület helyett az Országos 

Erdőállomány  Adattárnak  megfelelően,  ennek  eredményeképpen  az  erdőterületek  közigazgatási 

területre vetített nagysága nő (299,84 ha‐ról 319,57 ha‐ra).  
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A korábbi településszerkezeti terv nem különböztette meg az erdőterületeket elsődleges rendeltetés 

szerint, jelen tervben megkülönböztetésre kerül a védelmi, gazdasági és közjóléti erdőterület. 

A BATrT által lehatárolt erdőgazdálkodási térség 99,5 %‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe 

kerül  besorolásra.  Az  előírásoknak  megfelelően  14,5%‐ban  egyéb  területfelhasználási  egység 

kijelölhető (az egyéb jogszabályban foglalt feltételek mellett). 

4.1.4 Mezőgazdasági térség 

BATrT „7. § (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%‐át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli 

terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%‐án bármely 

települési területfelhasználási egység kialakítható.” 

A  korábbi  tervhez  képest  12,5  ha  erdőterület  kerül  kijelölésre mezőgazdasági  terület  helyett  az 

Országos Erdőállomány Adattárnak megfelelően. 

A  BATrT  által  lehatárolt  és  a  PMKH  összhang  igazolása  alapján módosított mezőgazdasági  térség 

területén  (813,88 ha) belül a nem mezőgazdasági és  természetközeli  terület  (beleértve az Ett  jelű 

területeket) területfelhasználási egységbe sorolt területek aránya 0,7 %. Az előírásoknak megfelelően 

9,3%‐ban  egyéb  területfelhasználási  egység  kijelölhető  (az  egyéb  jogszabályban  foglalt  feltételek 

mellett). 

4.1.5 Különleges rendeltetésű térség 

BATrT „8. § (1) A különleges rendeltetésű térség teljes területén a településrendezési eszköz készítése 

során beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység 

jelölhető ki.” 

Újonnan beépítésre  szánt  területfelhasználási egység kijelölésére a különleges  rendeltetésű egység 

területén nem kerül sor.   

A település területén  lévő különleges rendeletetésű térségbe tartozó terület a BATrTMód. hatályba 

lépése  előtt  került  beépítésre  szánt  különleges  nyersanyagkitermelés  (bánya)  területe 

területfelhasználási egységbe, amely a korábbi jelölés szerint KNy, a tervezett jelölés szerint K‐B jelű. 

A  BATrT  22.  §  (3)  szerint  ezeket  a  korábban  beépítésre  szánt  területnek  nyilvánított  területeket 

továbbra is ilyen területnek kell tekinteni. 

4.1.6 Építmények által igénybe vett térség 

OTrT „6. § (2) f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

A BATrT az építmények által igénybe vett térséggel kapcsolatban előírást nem tartalmaz. 

Új kijelölésre a térség területén nem kerül sor.  

A terület különleges beépítésre szánt hulladékkezelő,‐  lerakó területe területfelhasználási egységbe 

van sorolva a korábbi Kh jel helyett újonnan K‐Hull jelöléssel. 

4.1.7 Vízgazdálkodási térség 

OTrT  „6.  §  (2)  e)  a  vízgazdálkodási  térséget  legalább  85%‐ban  vízgazdálkodási  terület  vagy 

természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni” 

Új kijelölésre a térség területén nem kerül sor. 
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A BATrT által lehatárolt és a PMKH összhang igazolása alapján módosított vízgazdálkodási térség 100 

%‐ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe sorolt. Az előírásoknak megfelelően 15%‐

ban egyéb területfelhasználási egység kijelölhető (az egyéb jogszabályban foglalt feltételek mellett). 

 

4.2. Országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra‐

hálózatok és egyedi építmények 
Az  OTrT  31/B.  §  a)  pontja  szerint  a  BATrT‐nek  az  OTrT‐vel  való  összhangba  hozataláig  a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT által kijelölt országos  jelentőségű 

műszaki  infrastruktúra‐hálózatokat az OTrT 1/1‐11. melléklete, 9. §  (7) bekezdése, valamint 10. §‐a 

előírásainak alkalmazásával kell kijelölni. 

Az  Ország  Szerkezeti  Tervén  ábrázolt  és  az  OTRT  1/1.‐1/11.  mellékleteiben  nevesített  országos 

jelentőségű műszaki  infrastruktúra‐hálózatok és egyedi építmények közül Dunaharasztit az alábbiak 

érintik:  

 Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei (1/1. melléklet)  listájában a gyorsforgalmi 

utak (1.) közül az M0 és a főúthálózat elemei (2.1.) között felsorolt 51. sz. főút.  

 Az országos törzshálózati vasúti pályák (1/4. melléklet) listájában a Budapest – Kelebia – (Szerbia) 

vonal. 

 Az  országos  kerékpárút‐törzshálózat  elemei  (1/6.  melléklet)  listájában  az  Alsó‐Dunamente 

kerékpárút (6‐os jelű Euro Velo) balparti ága. 

 Az országos szénhidrogén‐szállító vezetékek (1/10. melléklet) listájában a földgázszállító vezetékek 

közül a Taksony – Budapest (XXI. kerület) vezeték, a kőolajszállító vezetékek közül a Barátság I. és 

Barátság  II.  vezetékek, a  termékvezetékek  közül a  Százhalombatta – Vecsés és a Tiszaújváros  – 

Százhalombatta vezetékek. 

 Az  országos  jelentőségű  vízi  létesítmények  (1/11. melléklet)  listájában  az  országos  jelentőségű 

csatornák között szereplő Duna–Tisza‐csatorna. 

 

Fentieknek megfelelően a Dunaharasztit érintő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatok 

és egyedi építmények az OTrT‐nek megfelelően kerültek ábrázolásra a településszerkezeti terven.  

Az  Alsó‐Dunamente  kerékpárút  (6‐os  jelű  Euro  Velo)  bal  parti  ága  kivételével  valamennyi  elem 

megvalósult, azokat változás nem érinti. Ennek megfelelően valós térbeli helyzetüknek megfelelően 

kerülnek ábrázolásra. 

Az Alsó‐Dunamente kerékpárút (6‐os jelű Euro Velo) bal parti ága nyomvonala meghatározásra került 

a  településszerkezeti  terven  az  országos  szerkezeti  tervnek megfelelően,  biztosítva  a  szomszédos 

települések határán a kapcsolódás lehetőségét. 
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4.3. Országos és térségi övezetek 
Az OTrT  31/B.  §  alapján meghatározásra  kerültek  azok  a Dunaharasztit  érintő  országos  és  térségi 

övezetek, amelyeket az OTrT alkalmaz. Azokat az övezeteket, amelyeket az OTrT megszüntetett, nem 

kell vizsgálni. Azok, amelyek módosultak vagy felülírásra kerültek, az államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatása alapján kerültek lehatárolásra. 

Az országos övezetek közül Dunaharasztit nem érinti: kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,  jó 

termőhelyi adottságú szántóterület, nagyvízi meder és a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése keretében 

megvalósuló  vízkár‐elhárítási  célú  szükségtározók  területe,  kiemelt  fontosságú honvédelmi  terület. 

Dunaharaszti  területét  érinti:  országos  ökológiai  hálózat,  kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület, 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, világörökségi és világörökségi várományos 

terület, országos vízminőség‐védelmi terület.  

A  kiemelt  térségi  övezetek  közül Dunaharasztit  nem  érinti:  pufferterület,  rendszeresen  belvízjárta 

terület, földtani veszélyforrás területe, honvédelmi terület. Dunaharaszti területét érinti: magterület, 

ökológiai folyosó, erdőtelepítésre javasolt terület, ásványi nyersanyag‐vagyon terület, tájrehabilitációt 

igénylő terület. 

4.3.1 Országos ökológiai hálózat övezete 

OTrT  „13.  §  (1)  Az  országos  ökológiai  hálózat  övezetben  csak  olyan  kiemelt  térségi  és  megyei 

területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes 

és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2)  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  folytatni  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 

magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.” 

Az övezet területe a Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal történt egyeztetés alapján az OTrT által 

lehatárolt területnél (345,3 ha) 92 m2‐rel kisebb. 

4.3.2 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

OTrT „14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki.  

(2)  Az  övezetben  külszíni  bányatelket megállapítani  és  bányászati  tevékenységet  engedélyezni  a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” 

Az övezetet nem érinti változás, új kijelölésre nem kerül sor. 

4.3.3 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

OTrT  „14/A.  §  (1)  A  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület  övezete  területét  a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a 

megye  területrendezési  tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a  tájjelleg 

helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 

megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 
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valamint  a  tájképi  egység  és  a  természeti  adottságokhoz  igazodó  hagyományos  tájhasználat  helyi 

jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a 

hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni 

a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését 

írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5)  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni. 

(6)  Az  övezetben  a  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra‐hálózatokat,  erőműveket  és 

kiserőműveket  a  tájképi  egység megőrzését  és  a  hagyományos  tájhasználat  fennmaradását  nem 

veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.” 

A tájképvédelmi övezet lehatárolása a településszerkezeti tervben pontosításra került. A Duna‐Ipoly 

Nemzeti Park  Igazgatósággal  egyeztetett  új  lehatárolás  a  Ráckevei  (Soroksári)–Duna menti  terület 

esetében a Soroksári út – Fő út menti beépítést  tekintette határnak, a Duna–Tisza‐csatorna menti 

területeknél a  jelenlegi gazdasági terület kikerült, az összefüggő erdőterület pedig teljes egészében 

belekerült a módosított tájképvédelmi övezetbe. 

A  tájképi  egység  és  a  hagyományos  tájhasználat  fennmaradása  érdekében  az  építési  övezetek  és 

övezetek  esetében  olyan  paraméterek  kerültek  meghatározásra,  amelyek  az  építmények  tájba 

illeszkedését szolgálják. 

4.3.4 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

OTrT „14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen: 

a)  a  területfelhasználás módjának  és mértékének  összhangban  kell  lennie  a  világörökségi  kezelési 

tervben meghatározott célokkal, 

b) új külszíni művelésű bányatelek nem  létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe 

nem bővíthető, 

c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a kulturális 

és  természeti  örökségi  értékek  sérelme  nélkül,  területi  egységüket  megőrizve,  látványuk 

érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.” 

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján 

Dunaharasztit nem érinti ez az övezet. 

Dunaharaszti településszerkezeti tervén ábrázolásra kerülnek az ismert régészeti lelőhelyek. 

4.3.5 Országos vízminőség‐védelmi terület övezete 

OTrT „15. § (1) Az országos vízminőség‐védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 

történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 

kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.  
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(2) Az övezetbe  tartozó  települések  településrendezési eszközeinek készítése  során ki kell  jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 

vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3)  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni.” 

A Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján a vízminőség‐védelmi terület a 

teljes közigazgatási területet érinti.  

A helyi építési szabályzatban meghatározásra kerülnek a vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó 

szabályok. 

4.3.6 Magterület övezete és Ökológiai folyosó övezete 

OTrT „18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai 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 

az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 

kapcsolatok zavartalan működése. 

 (4) Az övezetben a  közlekedési és energetikai  infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala, az 

erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 

műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

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

bányatelek nem bővíthető.” 

BATrT „16. § (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

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

b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és 

c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában 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. 

Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés csak 

a történelmi sportterületeken belül történhet.” 

Magterület és ökológiai folyosó övezetében újonnan beépítésre szánt terület kijelölése nem tervezett. 

4.3.7 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

OTrT  „19/A.  §  A  településrendezési  eszközökben  az  erdőtelepítésre  javasolt  terület  övezetét  az 

erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.” 

Az erdőterületek kijelölésénél az erdőtelepítésre javasolt terület övezete figyelembe vételre került. 
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4.3.8 Ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezete 

OTrT „19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

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

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

távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 

Az  ásványi  nyersanyagvagyon‐terület  a  településszerkezeti  tervben  lehatárolásra  került.  K‐B  jelű 

Különleges nyersanyagkitermelés (bánya) terület területfelhasználásba van besorolva a terület. 

4.3.9 Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

OTrT  „27/C.  §  (1)  A  megye  területrendezési  tervében  tájrehabilitációt  igénylő  terület  övezete 
kijelölhető. 

(2)  A megye  területrendezési  terve  rendelkezhet  az  övezet  által  érintett  terület  újrahasznosítási 
céljáról. 

(3) Az újrahasznosítási  cél  figyelembevételével a megye  területrendezési  terve  rendelkezhet arról, 

hogy  az  övezet  által  érintett  területet  a  településrendezési  eszközök  készítése  során  milyen 

területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

BATrT „14. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet területén az érintett települések 

településszerkezeti  tervének  készítése  és  módosítása  során  a  térségi  összefüggéseket, 

környezetvédelmi és tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő tájrendezési tervet kell készíteni.” 

Az övezet csak nevében változott. A BATrT előírásának megfelelő tájrendezési terv készült. 

4.4. Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterület 
OTrT  „7.  §  (1)  Az  Országos  Erdőállomány  Adattár  szerint  erdőterületnek  minősülő  területet  a 

településszerkezeti terv legalább 95%‐ban csak erdőterület területfelhasználási egységbe sorolhatja.” 

A  Településszerkezeti  terv  az  Országos  Erdőállomány  Adattár  szerint  erdőterületnek  minősülő 

területén belül összesen 243,24 ha területet sorol erdőterület területfelhasználási egységbe. Ez 95%‐

os arány. 

 
 

4.5. Szőlő termőhelyi kataszter és gyümölcs termőhely kataszter 
OTrT  „8.  §  (1)  Borvidéki  település  szőlő  termőhelyi  katasztere  I‐II.  osztályú  területeihez  tartozó 

földrészlet ‐ a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ beépítésre szánt területté nem 

minősíthető.” 

Dunaharaszti területén  találhatóak szőlő  termőhelyi kataszter  I‐II. osztályú területek, azonban nem 

borvidéki település, így az előírás nem vonatkozik rá. Ettől függetlenül beépítésre szánt terület szőlő 

termőhelyi kataszter I‐II. osztályú területen újonnan nem kerül kijelölésre. 

OTrT  „8.  §  (2)  Az  Országos  Gyümölcs  Termőhely  Kataszter  I.  és  II.  osztályú  területeihez  tartozó 

földrészlet ‐ a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ beépítésre szánt területté nem 

minősíthető.” 

Dunaharaszti  területét érintő gyümölcs  termőhelyi kataszterről nem állnak  rendelkezésre hivatalos 

adatok, azonban gyümölcsös területén beépítésre szánt terület újonnan nem kerül kijelölésre. 
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5. A BIOLÓGIAI AKTIVTÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 
Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  törvény  szerint  (7.  §  (3)  b)  pont)  újonnan 

beépítésre  szánt  területek kijelölésével egyidejűleg a  település közigazgatási  területének – a külön 

jogszabály alapján számított – biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 

nem csökkenhet. 

Az aktivitásérték számítását a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) 

ÖTM rendelet alapján kell elvégezni. 

A hatályos településszerkezeti terv biológiai aktivitásértékének (BAÉ) számítása az alábbiakban látható: 

Hatályos  TSZT  területfelhasználási 

egységek 
Jele  Terület (ha)  Értékmutató  BAÉ 

Kisvárosias lakóterület  Lk  12,31  1,2  14,8 

Kertvárosias lakóterület  Lke  572,11  2,7  1544,7 

Településközponti vegyes terület  Vt  23,95  0,5  12,0 

Központi vegyes terület  Vk  20,12  0,5  10,1 

Kereskedelmi, szolgáltató terület  Gksz  252,86  0,4  101,1 

Ipari terület  Gip  52,60  0,4  21,0 

Hétvégiházas üdülőterület  Üh  32,86  3,0  98,6 

Üdülőházas üdülőterület  Üü  1,95  2,7  5,3 

Nagykiterjedésű sportolási célú terület   KSp  152,85  3,0  458,6 

Sporthorgászat  Kho  12,17  3,0  36,5 

Hulladékkezelők, ‐lerakók területe  Kh  12,22  0,1  1,2 

Járműtelep  (Közlekedéshez  kapcsolódó 

épületek elhelyezésére szolgáló terület) 
Kj  1,62  0,5  0,8 

Temetők területe  Kt  9,71  3,0  29,1 

Nyersanyaglelőhely  Kny  109,67  0,1  11,0 

Közúti közlekedési terület (Autóút, főút)  Köu  43,15  0,5  21,6 

Közúti  közlekedési  terület  (országos 

mellékutak,  helyi  gyűjtőutak, 

kiszolgálóutak, kerékpár‐ és gyalogutak) 

Köu  240,85  0,6  144,5 

Kötöttpályás közlekedési terület  KÖk  26,60  0,6  16,0 

Zöldterület (Közkert, közpark 3 ha alatt)  Z  22,18  6,0  133,1 
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Hatályos  TSZT  területfelhasználási 

egységek 
Jele  Terület (ha)  Értékmutató  BAÉ 

Erdőterület  E  299,84  9,0  2698,6 

Természetközeli terület (Mocsár, nádas)  Ett  78,42  8,0  627,4 

Természetközeli  terület  (Rét,  legelő, 

ligetesen fás terület)* 
Ett*  14,01  6,0  84,0 

Általános mezőgazdasági terület  Má  777,52  3,7  2876,8 

Folyóvizek medre és partja  Vf  33,00  6,0  198,0 

Állóvizek medre és partja  Vá  42,18  6,0  253,1 

Közcélú nyílt csatornák medre és partja  Vb  71,16  6,0  427,0 

Összesen        9824,9 

* felületminőség alapján megállapított érték 

A biológiai aktivitásérték számításáról szóló rendeletben felsorolt területfelhasználási egységek között 

nem  minden  esetben  található  olyan  aktivitásértékkel  rendelkező  kategória,  amelynek 

megfeleltethetők az új településszerkezeti tervben javasolt területfelhasználási egységek, ezért több 

esetben  a  rendelettől  eltérő  metódus  használata  szükséges.  Ilyen  például  az  erdőterület 

területfelhasználási  egységbe  tartozó  természeti  területek,  amelyek  jellemzően  nem  erdősült  és 

természetvédelmi okokból kifolyólag távlatban sem erdősítendő területek. Ezeknél az ex lege védett 

lápok, egyéb értékes vizes élőhelyek esetében a rendeletben természetközeli területek között szereplő 

mocsár, nádas; a  ligetes és rét  jellegű területeknél a rendeletben szereplő differenciált számításhoz 

megadott, a valós állapotot leginkább kifejező érték (rét, legelő = 6,0) lett figyelembe véve. 

 

Az új településszerkezeti terv a hatályos tervhez képest új metodikával és a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő  módon  készül.  A  hatályos  településszerkezeti  tervben,  amely  a  korábbi  jogszabályi 

környezetnek megfelelően készült, a települést tagoló úthálózat elemei közül az alacsonyabb rendűek 

övezet nélküli közterületi kategóriába tartoznak. Az új jogszabályoknak megfelelően (314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet  9.  §  (8)  pontja)  a  területfelhasználási  kategória  területébe  beleszámítanak  a 

településszerkezetet nem meghatározó, területfelhasználási kategóriába önállóan nem sorolt határoló 

közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak). 

   



Dunaharaszti Településszerkezeti Terv  Jóváhagyandó munkarész
 

– 36 – 

Az új településszerkezeti terv biológiai aktivitásértékének (BAÉ) számítása az alábbiakban látható: 

TSZT területfelhasználási egységek  Jele  Terület (ha)  Értékmutató  BAÉ 

Kisvárosias lakóterület  Lk  19,36  1,2  23,2 

Kertvárosias lakóterület  Lke  663,19  2,7  1790,6 

Településközponti vegyes terület  Vt  23,49  0,5  11,7 

Intézményterület  Vi  20,96  0,5  10,5 

Kereskedelmi, szolgáltató terület  Gksz  268,91  0,4  107,6 

Ipari terület  Gip  54,84  0,4  21,9 

Hétvégiházas üdülőterület  Üh  2,17  3,0  6,5 

Üdülőházas üdülőterület  Üü  47,24  2,7  127,5 

Nagykiterjedésű sportolási célú terület   K‐Sp  149,81  3,0  449,4 

Sporthorgászat  K‐Ho  12,37  3,0  37,1 

Hulladékkezelő, ‐lerakó területe  K‐Hull  13,00  0,1  1,3 

Közlekedéshez  kapcsolódó  épületek 

elhelyezésére szolgáló terület 

K‐Közl  1,63  0,5  0,8 

Temetők területe  K‐T  10,24  3,0  30,7 

Nyersanyaglelőhely  K‐B  110,65  0,1  11,1 

Közúti közlekedési terület (Autóút, főút)  Köu  43,15  0,5  21,6 

Közúti  közlekedési  terület  (országos 

mellékutak,  helyi  gyűjtőutak, 

kiszolgálóutak, kerékpár‐ és gyalogutak) 

Köu  75,92  0,6  45,6 

Kötöttpályás közlekedési terület  KÖk  0,6  0,0 

Zöldterület (Közkert, közpark 3 ha alatt)  Z  27,14  6,0  162,8 

Védelmi erdőterület  Ev  17,85  9,0  160,7 

Gazdasági erdőterület  Eg  117,06  9,0  1053,5 

Közjóléti erdőterület  Ek  152,17  9,0  1369,5 

Természetközeli terület (Mocsár, nádas)  Ett  78,42  8,0  627,4 

Természetközeli  terület  (Rét,  legelő, 

ligetesen fás terület)* 

Ett*  14,01  6,0  84,0 
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TSZT területfelhasználási egységek  Jele  Terület (ha)  Értékmutató  BAÉ 

Általános mezőgazdasági terület  Má  788,12  3,7  2916,0 

Folyóvizek medre és partja  Vf  33,01  6,0  198,1 

Állóvizek medre és partja  Vá  42,16  6,0  253,0 

közcélú nyílt csatornák medre és partja  Vcs  70,77  6,0  424,6 

Burkolt vagy fásított köztér, sétány  Kb‐Kt  1,70  1,2  2,0 

Temető területe  Kb‐T  0,15  6,0  0,9 

Kondicionáló  célú,  jelentős  zöldfelületű 

terület 

Kb‐Ze  5,05  3,2  16,2 

Összesen        9965,9 

* felületminőség alapján megállapított érték 

A biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest növekszik (9824,9 ‐‐> 9965,9). 

A településszerkezeti terv módosítása során összességében 2,33 ha‐ral növekszik a beépítésre szánt 

területek nagysága. A biológiai aktivitásérték szinten tartása településszerkezeti tervben új erdő‐ és 

zöldterületek kijelölésével biztosítható. 

Biológiai aktivitásérték számítással érintett területek: 
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1. 

 
2a.  2b. 3.

 
4.  5.  6.

 

 

7.   
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1. 

Z  Vi  0,13  6,0  0,5  0,76  0,06  ‐0,69 

Z  Lke  1,11  6,0  2,7  6,65  2,99  ‐3,66 

KÖu  Lke*  0,18  0,6  0,6*  0,11  0,11  0,00 

2.a 

E  Má  0,73  9,0  3,7  6,53  2,68  ‐3,84 

KÖu  Má*  0,14  0,6  0,6*  0,08  0,08  0,00 

Z  Má  0,20  9,0  3,7  1,19  0,74  ‐0,46 

2.b  Má  Ev  0,66  3,7  9,0  2,44  5,94  3,50 

3.  Z  K‐Sp  0,45  6,0  3,0  2,67  1,34  ‐1,34 

KÖu  K‐Sp*  0,06  0,6  0,6*  0,04  0,04  0,00 

Lke  K‐Sp  1,22  2,7  3,0  3,30  3,67  0,37 

KÖu  K‐Sp  0,13  0,6  3,0  0,08  0,38  0,30 

4.  Vk  Z  0,42  0,5  6,0  0,21  2,55  2,34 

5.  Lke  Z  0,06  2,7  6,0  0,17  0,37  0,21 

KÖu  Z*  0,04  0,6  0,6*  0,02  0,02  0,00 

6.  Má  Eg  1,26  3,7  9,0  4,65  11,32  6,67 

7.  Z  Lke  0,24  6,0  2,7  1,44  0,65  ‐0,79 

Üh  Z  0,70  2,7  6,0  1,89  4,20  2,31 

Összesen:                4,91 

*A szabályozási tervben Közlekedési övezetbe sorolt telekrészek, értékmutatójuk ennek megfelelően alakul 

 


