
 

2/2004. (I. 27.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 

Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről 

(Egységes szerkezetben) 

Dunaharaszti Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 

törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

módosított 1997. évi LXXVIII törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 

megalkotja Dunaharaszti területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletet 

(továbbiakban: HÉSZ).2 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

A rendelet hatálya 

1. § (1)2,6 A jelen rendelet hatálya Dunaharaszti teljes közigazgatási területére terjed ki. 

(2)2,5 Jelen rendelet  

- 1. számú melléklete a Dunaharaszti belterületére vonatkozó BELTERÜLETI 

SZABÁLYOZÁSI TERV című M=1:2000 léptékű (21db szelvényű) tervlap,  

- 2. számú melléklete a Dunaharaszti külterületére vonatkozó KÜLTERÜLETI 

SZABÁLYOZÁSI TERV című M=1:10000 léptékű tervlap,  

- a területi lehatárolást tartalmazó 3. számú melléklete,  

- a fogalom-meghatározásokat tartalmazó 4. számú melléklete, 

- melléképítmények elhelyezésére vonatkozó 5. számú melléklete. 

SZT előírásainak alkalmazása 

2. § (1)2, 4  

A terület felhasználása 

3. § (1)4 A beépítésre szánt terület-felhasználási egységek a következő építési övezetekbe 

tartoznak: 

a) Lakóterületek 

Kisvárosias lakóterület 

aa) Lk-SZ Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető kisvárosias lakóterület Kertvárosias 

lakóterület 

ab) Lke-SZ/1 Nagytelkes, több épület elhelyezésére alkalmas szabadonálló beépítési mód 

szerint beépíthető lakóterület 

ac) Lke-SZ/2 Szabadonálló beépítés mód szerint beépíthető, családi házas lakóterület 

ad) Lke-SZ/K Kialakult, szabadonálló beépítési mód szerint beépített ill. beépíthető 

lakóterület 

ae) Lke-O/1 Nagytelkes, oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 

af) Lke-O/2 Kistelkes, oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 

ag) Lke-O/DP Duna-parti, oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 

ah) Lke-Z Zártsorú beépítésű lakóterület 

ai) Lke-INT A lakóterület alapintézményeinek elhelyezésére szolgáló terület 

aj)2 Lke-SZ/3 Alacsony intenzitású lakóterület. 

b) Vegyes terület 

Településközpont vegyes terület 
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ba) Vt-Z Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépített ill. beépíthető városközponti 

terület 

bb) Vt-SZ/1 Szabadonálló beépítési mód szerint beépített ill. beépíthető hagyományos 

városközponti terület 

bc) Vt-SZ/2 Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető új városközponti terület Központi 

vegyes terület 

bd) Vk-K Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépített, kialakult központi vegyes 

terület 

be) Vk-O Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépített ill. beépíthető központi 

vegyes terület 

bf) Vk-Sz Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető központi vegyes terület 

c)4 Gazdasági terület 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 

ca) Gksz-1 Nagytelkes gazdasági terület 

cb) Gksz-2 Közepes teleknagyságú gazdasági terület 

cc) Gksz-3 Kistelkes gazdasági terület 

cd) Gksz-4 Nagytelkes gazdasági terület 

ce) Gksz-KV Kisvállalkozások számára kijelölt gazdasági terület 

cf) Gksz-KL Lakóterülettel határos, meglévő gazdasági terület Ipari terület 

cg) Gip Ipari terület 

ch)2, 4  

d) Üdülőterület 

Hétvégi házas terület 

da) Üh/DP Duna-parti üdülőterület 

db) Üh/KE Kertes üdülőterület 

Üdülőházas terület 

dc) Üü Üdülőházas terület 

e) Különleges terület 

ea) Kt Temető területe 

eb)1 Ksp-1, Ksp-2 Nagykiterjedésű sportolási célú terület 

ec) Kho Sporthorgászat céljára szolgáló terület 

ed) Kh Hulladékkezelők,- lerakók területei 

ee) Kny Nyersanyaglelőhelyek (bányák) területe 

ef) Kj Járműtelep területe 

(2) A beépítésre nem szánt területek a következő övezetekbe tartoznak:  

a) Közlekedési és közmű terület 

KÖu Általános közlekedési terület 

Kök Vasúti terület 

b) Zöldterületek 

Z-KP Közpark 

Z-KK Közkert jellegű zöldfelület 

Z-KEGY Kegyeleti park 

Z-EZ Egyéb zöldfelület 

c) Erdőterületek 

ca) E-g Gazdasági erdők területe 

cb)4 E-e Egészségügyi - szociális-turisztikai erdők területe 

cc) E-v/1 Védelmi, védett erdők területe 

cd) E-v/2 Védelmi, védő erdők területe 

ce) Ett Természeti terület 

d) Mezőgazdasági területek 

da) Má-sz/1 Korlátozott szántó 

db) Má-sz/2 Szántó 
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dc) Má-r Rét 

dd) Má-n Nádas 

de) Má-bk Birtokközpont 

e) Vízgazdálkodási területek 

ea) Víf Folyóvizek medrei és parti sávjai 

eb) Vía Állóvizek területei és parti sávjai 

ec)4 Vík Közcélú csatornák medre és parti sávjai 

4. § Belterület 

(1) A tervezett belterületi határvonalat az SZT rögzíti. 

(2)1 Tervezett belterületen lakóépületre vonatkozó építési engedély csak a belterületbe vonás 

után adható ki. 

(3) Az egyes területek belterületbe vonását az önkormányzat feltételekhez kötheti.  

5. § Telekalakítás 

(1)1, 4 A telekalakítás csak úgy végezhető, hogy a telektömbön belül lévő, de a telekalakítással 

nem érintett területek később az övezetre előírtak szerint hasznosíthatók maradjanak. 

(2)1,6  

(3) A település beépítésre szánt területén nyúlványos telek nem alakítható, kivéve, ha jelenleg 

közterületi kapcsolattal nem rendelkező telkek közterületi kapcsolata más módon  

(pl. telekösszevonás) nem biztosítható. A teleknyúlvány mellett visszamaradó telek szélessége min. 

14,0 m kell legyen. 

(4)1, 2, 4  

(5)4  

6. §3 

7. § Kerítések, hirdető berendezések 

(1)1,3,4,6 Közterülettel határos kerítés az utcai járdaszinttől, az egyéb telekhatáron álló kerítés a 

hozzá magasabban csatlakozó terepszinttől számított max. 1,90 m magasságig épülhet. 

(2)6  

(3)4 Az Má-sz/1, Má-sz/2, Má-r, Má-n, E-g, E-e, E-v/1, E-v/2, Ett jelű övezetek területén csak 

áttört, természetes anyagból készült, karámszerű, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építhető. Kivételt 

képez ez alól a vadvédelmi célú kerítés létesítése. 

(4)6  

(5)2 Óriásplakát a település lakó-, és üdülőterületén nem helyezhető el. 

(6)2,6 Óriásplakát, cégtábla tartószerkezete és hordozófelülete csak 

a. az építési helyen belül, az övezetre megengedett építménymagasságig, legfeljebb a 

közterület felőli homlokzat 30%-ának eltakarásával, vagy  

b. a közterülettel határos kerítés síkjában 1,90 m magasságig a teljes kerítéshosszon, 

1,90-2,50 m magasság között a kerítéshossz harmadán létesíthető. 

(7)2,6  

(8)2, 4  

8. § Telek beépítésének általános feltételei1 

(1)4  

(2)1, 4  

(3)5,6 400 m2-nél kisebb telken új lakóépület nem helyezhető el, ez alól kivételt képez az LKe-

O/DP építési övezet és a zártsorú beépítésű kertvárosias lakóterületek.  

(4)1 Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületet az északi irányba néző oldalsó telekhatárral 

párhuzamos építési vonalra kell illeszteni, amely attól 

a) 1,0 m távolságra, 

b) kialakult beépítésű területen a szomszédos beépítésnek megfelelően 0-1,0 m távolságra lehet, 
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(5)1 Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert mérete 3 m-nél kevesebb nem lehet. 

(6)1, 4 

(7)1,6  

(8)5,6 Ahol az 1. számú mellékletben a távlati vasútbővítés miatt be nem építhető terület jelölés 

szerepel, ott a jelölt területen közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény nem építhető. 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

LAKÓTERÜLETEK 

9. §1 Lakóterületek általános előírásai 

(1) A kertvárosias és kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el sem önálló épületként, sem a 

lakóépülethez kapcsolódó önálló rendeltetési egységként: 

a) üzemanyagtöltő, 

b)6  

c)6  

d) gépjárművek karosszéria-javító és festőműhelyei, gépjármű-bontó, 

e) nagykereskedelmi üzletek, raktárak, 

f) fém- és hulladékkereskedelem, ill. tárolás építményei, telephelyei, 

g)4  

h)2,4,6  

i)2, 4 gépjárműjavítás. 

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

vagy használati módjának rendeltetésének megváltoztatásának igénye esetén is alkalmazni kell. 

(3)2,5  

(4)1,3,5  

(5)1, 3 A kerti építmények közül kerti épített tűzrakó hely csak kertvárosias területen helyezhető 

el. 

(6) 3 Csak építési helyen belül építhető: 

a) lábon álló kerti tető, kerti pavilon, 

b) kerti épített tűzrakó hely (pl. háztartási célú kemence, kerti grill, húsfüstölő, stb.), 

c) ideiglenes vagy végleges levegővel felfújt vagy feszített fedés (sátorszerkezet), 

d)5 100 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 6,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, 

emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény, 

e)6  

f) állatkifutó, állat ól, 

g)5 kereskedelmi, vendéglátó célú építmények, 

h)5 szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal, 

i)5 az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-

csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m vagy annál kisebb kiállású vagy 

30,0 m² vagy annál kisebb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet, 

j)5 az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 2,0 m-nél nem 

nagyobb kiállású vagy 25,0 m²-nél nem nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, 

k)5 50,0 m³-nél nem nagyobb térfogatú vagy 1,0 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti 

víz-, fürdőmedence, épített kerti tó. 

(7)1, 3 Az Lke-INT építési övezet kivételével az épület utcai homlokzatának párkánymagassága 

nem haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasságot. 

(8)1 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. 

(9)1 Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél az 1. számú táblázatban meghatározott 

építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
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(10)2, 4 Az Lke-Sz/1, Lke-Sz/2, Lke-O/1, Lke-O/2 jelű építési övezetek területén a 100 m2 

bruttó szintterületet meghaladó újonnan épülő lakás(ok)hoz épületen belüli gépkocsi tárolót kell 

építeni. Ez a kötelezettség nem vonatkozik jelen rendelet módosításának hatálybalépése előtt épített 

és használatbavételi engedéllyel rendelkező lakás bővítésére, ha a lakás bruttó szintterülete a bővítés 

következtében haladja meg a bruttó 100 m²-t. 
(11)3, 4 Lke-O jelű építési övezetekben az épület keskenyebb oldalkertre néző homlokzatának 

párkánymagassága nem haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb 

építménymagasságot. 

Kisvárosias lakóterületek 

10. §1 Szabadon álló beépítési mód szerint beépíthető kisvárosias lakóterület (Lk-SZ) 

(1) Az építési övezet a kisvárosias lakóterület szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető, 

többlakásos része. 

(2)1,5 Az építési övezetben – közvetlenül országos közút mentén elhelyezésre kerülő épületek 

kivételével - önálló főfunkcióként csak lakóépület helyezhető el, egyéb rendeltetési egységek csak a 

lakóépületek földszintjén alakíthatók ki. Az egyéb jogszabály alapján számított szükséges gépkocsi 

férőhely legalább 25%-át épületen belül (pinceszinten vagy földszinten) kell elhelyezni, gépkocsi 

tárolás céljára külön épület nem építhető. 

(3)5 2004 februárja előtt épült, meglévő beépítés esetén a fő rendeltetés szerinti épülettől 

különállóan telkenként csak egy, a lakófunkcióhoz tartozó járműtároló, vagy/és egyéb tároló 

létesíthető. 

(4)1 Egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 800 m2-t. 

(5)3 Az épület minden megkezdett bruttó 90 m² szintterülete után egy lakás létesíthető. 

11. §1 Kertvárosias lakóterületek általános előírásai 

(1)1 Az építési övezetekben beépítésre kerülő telektömb esetében: 

a)5 az előkert mérete: 5,0 m, a 13. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

b)2 a hátsókert mérete: 6,0 m, amennyiben az SZT-ben másképpen nem került meghatározásra. 

(2)1, 2 A közterületre néző homlokzat síkját (építési vonal) a közterületi telekhatártól mért 5,0 és 

7,0 m közötti sávban kell elhelyezni, kivétel a 13. § (4) bekezdésben említett telkek esetében. 

(3)1 A saroktelek minimális szélessége 3,0 m-rel nagyobb, mint az építési övezetre előírt 

legkisebb telekszélesség. 

(4)1, 2, 3 A rendelet 3. számú mellékletében meghatározott területek kivételével a kertvárosias 

lakóterületen a főfunkciót kiszolgáló, vagy kiegészítő épület nem építhető. Az ilyen épületek 

létesítésének további előírása, hogy bruttó alapterületük a főfunkciót tartalmazó épület bruttó 

földszinti alapterületének 50%-át, építménymagasságuk a 3,5 m-t nem haladhatja meg és telkenként 

csak 1 db helyezhető el. 

12. § Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület (Lke-Sz) 

(1) Az építési övezetek a kertvárosias lakóterület jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint 

beépült, ill. beépíthető része. 

(2)1, 2, 3 Az Lke-SZ/1 és Lke-SZ/4 építési övezetben legfeljebb hatlakásos, az Lke-SZ/2 és Lke-

SZ/K építési övezetben legfeljebb négylakásos, az Lke-Sz/3 építési övezetben legfeljebb kétlakásos 

lakóépület helyezhető el. Ezen felül a közterületi telekhatár mérete is meghatározza az építhető 

lakások számát: minden leghosszabb közterületi telekhatár 7 fm-e után 1 lakás helyezhető el. 

Meglévő nyeles telek esetén az utcával párhuzamos telekszélességet kell figyelembe venni. 

(3)1, 2 Telkenként annyi fő rendeltetés szerinti épület helyezhető el, ahányszor a telek területe az 

építési övezetben előírt minimális telekterületet meghaladja. Egy épület bruttó alapterülete nem 

haladhatja meg a 450 m2-t. 
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13. § Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület (Lke-O) 

(1) Az építési övezetek a kertvárosias lakóterület azon részei, ahol a telkek jellemzően 

oldalhatáros beépítési mód szerint épültek be, ill. építhetők be. 

(1/A)5 A 3. számú mellékletben az „előkert mérete 0,0 m” jellel lehatárolt területeken, a 

közterületi telekhatártól mért 5,0 m-es teleksávban kizárólag személygépkocsi tárolására szolgáló, 

lábon álló, legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított kerti tető, vagy az épület részét képező 

lábon álló előtető építhető. 

(2)2 Az építési övezetekben a telek minden 200 m²-e után egy, de legfeljebb négy lakást 

tartalmazó lakóépületek helyezhetők el. Ezen felül a közterületi telekhatár mérete is meghatározza az 

építhető lakások számát: minden leghosszabb közterületi telekhatár 7 fm-e után 1 lakás helyezhető el. 

Meglévő nyeles telek esetén az utcával párhuzamos telekszélességet kell figyelembe venni. 

(3)1, 2 Telkenként annyi fő rendeltetés szerinti épület helyezhető el, ahányszor a telek területe az 

építési övezetben előírt minimális telek területet meghaladja. Egy épület bruttó alapterülete nem 

haladhatja meg a 450 m2-t. 

(4)1 Az építési övezetekben kialakult beépítésű területen ha egy ingatlan mindkét szomszédos 

telke 5 m-nél kisebb, vagy 7 m-nél nagyobb méretű előkerttel rendelkezik, az előkert méretét ebben 

az esetben az építési hatóság a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló 

elvi építési engedélykérelem alapján határozza meg. 

(5)1 18,0 m telekszélességet meghaladó, meglévő telken (saroktelek esetén 21,0 m felett) az 

épület szabadonállóan is elhelyezhető, amennyiben ez a szomszédos ingatlanok az építési övezetnek 

megfelelő beépítését nem korlátozza. 

14. §1, 2 Zártsorú beépítésű lakóterület (Lke-Z) 

(1) Az építési övezetek a kertvárosias lakóterület azon része, ahol a telkek zártsorúan építhetők 

be. 

(2) Az építési övezetekben telkenként 1 db lakás helyezhető el. 

(3) Az Lke-Z/1 építési övezetben a főfunkciót kiszolgáló épület nem helyezhető el. 

(4) A zártsorúan csatlakozó épületeket egységes építészeti koncepció alapján, azonos anyag- és 

színhasználattal lehet elhelyezni. Fentieket elvi engedély alapján kell meghatározni. 

(5)4 

15. §1 A kertvárosias lakóterület alapintézményeinek elhelyezésére szolgáló terület  

(Lke-INT) 

(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület alapintézmények elhelyezésére szolgáló része. 

(2) Az építési övezet területén: 

a) oktatási épületek, 

b)4 művelődési célú épületek, 

c) egészségügyi épületek, 

d) igazgatási épületek, 

e) legfeljebb 500 m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi funkciójú épületek helyezhetők el. 

(3) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni. 

1. sz. táblázat1, 2, 3, 5 

Az építési 

övezet jele 

A telek Az épület 

legkisebb kialakítható legnagyobb  

legkisebb 

zöldfelü-

leti 

mértéke 

legkisebb 
leg-

nagyobb 

terüle-

te 

széles-

ség 

mély-

ség 

beépí-

tési 

mérték 

szintte-

rületi 

terepszint 

alatti építmény 

magassága mutatója 
beépítési 

mértéke 

m2 m % m2/m2 % % m 

Lk-SZ 2000 30 50 40 1,20 50 30 5,0 10,5 

Lk-SZ/1 1000 25 30 40 1,20 50 30 5,0 10,5 
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Lk-SZ/2 1000 25 30 30 0,6 40 35 4,5 7,5 

Lk-SZ/3 600 20 30 30 0,6 40 35 4,5 7,5 

Lk-SZ/4 1000 20 30 40 1,0 50 30 4,5 7,5 

Lke-SZ/1 2000 30 40 30 0,75 40 50 5,0 7,5 

Lke-SZ/2 800 18 35 30 0,50 40 50 3,5 5,5 

Lke-SZ/3 800 14 25 20 0,30 20 60 3,5 5,0 

Lke-SZ/4 2000 30 35 25 0,50 30 50 3,5 7,5 

Lke-SZ/K 600 16 35 30 0,50 40 50 3,5 6,5 

Lke-O/1 800 16 35 30 0,50 40 50 3,5 5,5 

 

Az építési 

övezet jele 

A telek Az épület 

legkisebb kialakítható legnagyobb  

legkisebb 

zöldfelü-

leti 

mértéke 

legkisebb 
leg-

nagyobb 

terüle-

te 

széles-

ség 

mély-

ség 

beépí-

tési 

mérték 

szintte-

rületi 

terepszint 

alatti építmény 

magassága mutatója 
beépítési 

mértéke 

m2 m % m2/m2 % % m 

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

Lke-O/DP 400 12 30 30 0,40 40 50 3,5 5,0 

Lke-Z/1 300 10 25 30 0,75 40 50 3,5 6,5 

Lke-Z/2 800 16 35 30 0,50 40 50 3,5 5,5 

Lke-INT 1000 20 40 30 0,75 40 40 4,0 7,5 

 

VEGYES TERÜLETEK 

Településközpont vegyes terület 

16. § Településközpont vegyes terület általános előírásai1 

(1) A településközponti vegyes területek építési övezeteiben nem helyezhető el sem önálló 

épületben, sem más funkciójú épületben önálló rendeltetési egységként: 

a) ipari- és raktárépület, ill. tevékenység, 

b) kisüzemi és kertészeti termelő és tároló építmények, ill. tevékenység, 

c) üzemi jellegű szolgáltató építmény, ill. tevékenység, 

d) nagykereskedelmi raktár, 

e) üzemanyagtöltő állomás, 

f)2, 4 gépjármű-kereskedelem  

g)2, 4 gépjárműjavítás 

h)2, 4 gépjárműalkatrész-kereskedelem. 

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

vagy használati módjának, rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell. 

(3)3,5  

(4)1 Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 2. számú táblázatban meghatározott 

építési övezeti jellemzők és határértékeket kell alkalmazni. 
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17. §1 Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépített, illetve beépíthető 

városközponti terület (Vt-Z) 

(1) Az építési övezet a településközpont általában több rendeltetési egységet magába foglaló 

lakó- és intézményi, ill. vegyes funkciójú épületek elhelyezésére szolgáló, jellemzően zártsorú 

beépítési mód szerint beépíthető területe. 

(2)6  

(3)6 Az építési övezetben a Fő út, a Baktay tér és a Dózsa György út mentén új épületek építése 

elhelyezett új épületek építése, meglévő közterületi határvonalon álló épületek bővítése, átalakítása, 

illetve használati mód változtatása esetén a földszint utcafronti részének legalább 50%-án 

kereskedelmi, szolgáltatási funkció közönségforgalmi helyiségei alakítandók ki, a közterület felé. 

üzletportál jellegű kialakítással. 

(4)6 Amennyiben új épület elhelyezése, vagy meglévő épület bővítése esetén a telek nem teljes 

szélességében épül be, az oldalsó telekhatár és az épület közötti távolság min. 3,0 m. Ebben az 

esetben az épületet tűzfallal és oromfallal kell kialakítani.  

(5) Új ill. bővülő épület párkánymagasságát a szomszédos épületekhez kell illeszteni.  

Az eltérés mértéke max. 1,0 m lehet. Azon épületeket, amelyek jelenlegi kialakításukkal az építési 

övezet építménymagasságra vonatkozó előírásoknak nem felelnek meg, figyelmen kívül kell hagyni. 

Ebben az esetben a megengedett max. érték érvényesíthető. 

(6)4 Új épület elhelyezése, meglévő épület bővítése vagy átalakítása esetén az épület főgerincét 

az utcával párhuzamosan kell kialakítani. Kivétel ez alól a Vt-Z/1 építési övezet, ahol több épület 

elhelyezése esetén ez csak az utcai telekhatárhoz közelebb eső épületre vonatkozik. 

(7)4 Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonallal érintett telkek esetében az épület 

homlokzatának az építési vonaltól számított 1,5 m-en belül kell állnia. 

(8)4 A Vt-Z/1 építési övezetben az egyes homlokzatok magassága nem haladhatja meg a  

7,5 m-t. 

(9)4 A Vt-Z/1 építési övezetben árufeltöltés és felszíni parkolás csak a telkek azon részén 

megengedett, ahol a szabályozási tervlapon jelöltek szerint lakó funkció nem helyezhető el. 

18. §1 Szabadonálló beépítési mód szerint beépített ill. beépíthető hagyományos 

városközponti terület (Vt-SZ/1) 

(1) Az építési övezet a meglévő, Fő út menti városközpont szabadonállóan beépített része. 

(2) Az építési övezetben új lakás nem építhető. 

(3) Az építési övezetben: 

a) az előkert mérete 5,0 m, 

b) az oldalkert mérete 5,0 m, 

c) a hátsókert mérete 10,0 m. 

19. §1 Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető új városközponti terület (Vt-Sz/2) 

(1) Az építési övezet az "új" településközpont általában több rendeltetési egységet magába 

foglaló intézményi, ill. vegyes funkciójú épületek elhelyezésére szolgáló, szabadonállóan beépíthető 

területe. 

(2) Az építési övezetben lakás csak intézményi rendeltetést is magába foglaló épület emeleti 

szintjén létesíthető. 

(3) Az építési övezetben - kivéve, ahol a Szabályozási Terv ettől eltérően konkrét építési 

vonalat határoz meg: 

a) az előkert 5,0 m, 

b) az oldalkert 5,0 m, 

c) a hátsókert 10,0 m. 

(4) Az építési övezetben telekalakítás csak az övezet összefüggő területének egészére 

(telektömbönként) engedélyezhető. 

(5) Az ingatlanok utcafronti szélessége 50 m-nél kevesebb nem lehet. 

(6) Árufeltöltés, ill. rakodóudvar az épületnek a Z-KP jelű közpark felőli oldalán nem 

alakítható ki. 
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19/A. §3 Szabadon álló beépítési mód szerint beépíthető új városközponti terület alapfokú 

ellátást biztosító létesítmények számára (Vt-SZ/A) 

(1) Az építési övezet az „új” településközpont alapfokú ellátást biztosító épületek elhelyezésére 

szolgáló, szabadon állóan beépíthető területe. 

(2) Az építési övezetben lakás nem létesíthető. 

(3) Az építési övezetben – kivéve, ahol a Szabályozási Terv ettől eltérően építési vonalat 

határoz meg: 

a) az előkert 5,0 m, 

b) az oldalkert 5,0 m, 

c) a hátsókert 10,0 m. 

(4) Az ingatlanok utcafronti szélessége 50 m-nél kevesebb nem lehet. 

(5) Árufeltöltés, ill. rakodóudvar az épületnek a Z-KP jelű közpark felőli oldalán nem 

alakítható ki. 

Központi vegyes területek 

20. § Központi vegyes területek általános előírásai1 

(1)6  

(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás (a tulajdonos és a használó számára szolgáló lakások 

kivételével) nem létesíthető. 

(3)1 Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 2. számú táblázatban meghatározott 

építési övezeti jellemzők és határértékeket kell alkalmazni. 

21. §1, 2 Jellemzően szabadon álló beépítési mód szerint beépített, kialakult központi 

vegyes terület (Vk-K), zártsorú beépítési mód szerint beépíthető központi vegyes terület (Vk-Z) 

(1) Az építési övezetek elsősorban az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és 

egyházi funkciók elhelyezésére szolgál, a Vk-K építési övezetben szabadon álló, a Vk-Z építési 

övezetben zártsorú beépítési mód kötelező. 

(2)6  

22. §1 Szabadonálló beépítési mód szerint beépített ill. beépíthető központi vegyes terület 

(Vk-Sz) 

(1) Az építési övezet elsősorban az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és 

egyházi funkciók jellemzően szabadonálló beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben nem helyezhető el önálló épületként és más funkciójú épülethez 

kapcsolódó önálló rendeltetési egységként: 

a) üzemanyagtöltő, 

b) 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei. 

(3) Az építési övezetben, kivéve ha a Szabályozási Terv ettől eltérően konkrét építési vonalat 

vagy építési helyet határoz meg: 

a) az előkert 5,00 m, 

b)1 az oldalkert 5,00 m, 

c)1 a hátsókert 10,00 m. 

22/A. §3 Szabadon álló beépítési mód szerint beépíthető központi vegyes terület alapfokú 

ellátást biztosító létesítmények számára (Vk-SZ/A) 

(1) Az építési övezet elsősorban az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és 

egyházi funkciók jellemzően szabadon álló beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben nem helyezhető el önálló épületként és más funkciójú épülethez 

kapcsolódó önálló rendeltetési egységként: 

a) lakás, 

b) üzemanyagtöltő, 
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c) 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei. 

(3) Az építési övezetben, kivéve ha a Szabályozási Terv ettől eltérően építési vonalat vagy 

építési helyet határoz meg: 

a) az előkert 5,00 m, 

b) az oldalkert 5,00 m, 

c) a hátsókert 10,00 m. 

(4)5 Védett természeti, illetve Natura 2000 területek mentén növénytelepítés kizárólag a 

termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos növényfajokkal vagy azok termesztett fajtáival 

történhet. 

23. §1 Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépített ill. beépíthető központi 

vegyes terület (Vk-O) 

(1) Az építési övezet elsősorban kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek elhelyezésére 

szolgál. 

(2)6  

 
2. sz. táblázat1, 2, 3, 4, 5 

Az építési 

övezet jele 

A telek Az épület 

legkisebb 

kialakítható 
legnagyobb 

legkisebb 

zöldfelü-

leti mértéke 

legkisebb 
leg-

nagyobb 

területe 
széles-

sége 

beépí-

tési 

mérték 

szint-

területi 

terepszint 

alatti 
építmény-magassága 

mutatója 
beépítési 

mértéke 

m2 m % m2/m2 % % m 

Vt-Z 600 12 50* 1,0* 60 20 5,0 7,5 

Vt-Z/1 800 16 45 0,8 60 25 3,5 7,5 

Vt-Z/2 800 16 50 1,0 60 25 3,5 7,5 

Vt-Sz/1 1000 25 40 1,2 50 30 5,0 12,0 

Vt-Sz/2 2000 40 40 1,5 50 30 5,0 10,5 

Vt-Sz/A 2000 40 40 1,5 50 30 5,0 10,5 

Vk-K 800 14 40 0,6 40 30 3,5 6,0 

Vk-Sz 2000 40 40 1,0 50 30 5,0 7,5 

Vk-Sz/A 4000 40 40 1,0 50 30 5,0 9,0 

Vk-O 600 12 40 0,6 50 30 3,5 6,0 

Vk-Z 600 12 40 0,6 40 30 3,5 6,0 

* saroktelek esetén 60%, ill. 1,4 m²/m² 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 

24. § Gazdasági területek általános előírásai1 

(1)1,2,5 Közvetlenül lakóterülettel szomszédos gazdasági területen belül, annak lakóterület felőli 

telekhatára mentén, min. 10,0 m széles, háromszintű növénytelepítéssel kialakított zöldsáv (gyep, 

cserje, lombkoronaszint) létesítendő a gazdasági terület új beépítése esetén. A zöldsáv a behajtás 

miatt kialakított útfelülettel megszakítható. 
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(2)2 A gazdasági területeken az épületeket szabadonálló beépítési mód szerint kell elhelyezni. 

Ahol a gazdasági terület közvetlenül lakóterülettel szomszédos, az üzemi és áruforgalmi épületrészek 

nyitható nyílászárói a lakó- és vegyes területtel ellentétes oldalon helyezendők el. 

(3)1 Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 3. számú táblázatban meghatározott 

építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 

25. §1 Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

(1) Az építési övezetek területei elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi 

célú épületek elhelyezésére szolgálnak. 

(2) Az építési övezetek területein: 

a) egyházi, 

b) egészségügyi és 

c) szociális  

épület nem helyezhető el. 

(3) Lakóterület telekhatárától mért 100 m távolságon belül üzemanyagtöltő állomás nem 

létesíthető. 

(4)3,5   

(4/A)5 Védett természeti terület mentén, a Szabályozási Terven be nem építhető telekterületként 

jelölt részen burkolt felület nem létesíthető, lábazat nélküli áttört kerítés kivételével új építmény nem 

helyezhető el, továbbá terepfeltöltés nem megengedett. A be nem építhető területsávban többszintes 

növényállomány telepítendő. 

(5) A Gksz-1 és Gksz-2 építési övezetekben: 

a) az előkert mérete 10,00 m, 

b) a hátsókert mérete 10,00 m, 

c)1 az oldalkert mérete 6,00 m, 

amennyiben a SZT másképpen nem rendelkezik. 

(6) A Gksz-3, Gksz-KV és Gksz-KL jelű építési övezetekben: 

a) az előkert mérete 6,00 m, 

b) a hátsókert mérete 8,00 m, 

c)1 az oldalkert mérete 6,00 m, 

amennyiben az SZT másképpen nem rendelkezik. 

(7)2 A Gksz-4 jelű építési övezetben 

 a) az előkert mérete 10,00 m 

 b) a hátsókert mérete 10,00 m 

 c) az oldalkert mérete 6,00 m 

 amennyiben az SZT másképpen nem rendelkezik. 

(8)2 A Gksz-4 jelű építési övezetben a lakóterületek építési övezeteivel határos közterületről 

kapubehajtó, új útcsatlakozás nem létesíthető. 

26. §1 Ipari terület (Gip) 

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más 

építési övezetben nem helyezhetők el. 

(2) Az építési övezet területén: 

a) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, 

b) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek 

nem helyezhetők el. 

(3)3,5   

(4) Az építési övezetben: 

a) az előkert mérete min.: 10,00 m, 

b)1 az oldalkert mérete min.: 6,00 m, 

c)1 a hátsókert mérete min.: 10,00 m, 

amennyiben a SZT másképpen nem rendelkezik. 
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3. sz. táblázat 1, 2,5 

Az építési 

övezet jele 

A telek Az épület 

legkisebb kialakítható legnagyobb 
legkisebb 

zöldfelü-

leti 

mértéke 

legkisebb 
leg-

nagyobb 

terü-

lete 
szélesség 

mély-

ség 

beépí-

tési 

mérték 

Szint-

területi 

terepszint 

alatti építmény 

magassága mutatója 
beépítési 

mértéke 

m2 m m % m2/m2 % % m 

Gksz-1 6000 40 50 45 1,2 45 20 4,0 12,0 

Gksz-2 4000 35 40 40 1,2 40 20 4,0 12,0 

Gksz-3 2000 30 40 40 0,8 40 20 4,0 7,5 

Gksz-4 9000 50 60 40 1,0 40 30 4,0 7,5 

Gksz-KV 1000 20 35 40 0,8 40 20 4,0 7,5 

Gksz-KL 1000 20 35 35 0,6 30 30 4,0 6,0 

Gip 5000 40 50 45 1,2 40 20 4,0 16,0 

ÜDÜLŐTERÜLETEK 

27. § Hétvégi házas terület 

(1) A hétvégi házas területen telkenként legfeljebb egy üdülőegységes üdülőépület helyezhető 

el. 

(2) A főfunkciót kiszolgáló vagy kiegészítő épületet elhelyezni nem lehet. 

(3) Az építési övezet területén: 

a) vendéglátó épület, 

b) sportépítmény, 

c) kiskereskedelmi épület 

is elhelyezhető. 

(4)3,5  

(5) Az Üh/DP jelű építési övezetben az előkert mérete min. 10,0 m, a hátsókert mérete min. 6,0 

m, ha a telek mélysége a 25,0 m-t meghaladja. Minden egyéb esetben valamint az Üh/KE jelű építési 

övezetben az előkert mérete min. 5,0 m, a hátsókert mérete min. 6,0 m. 

(6) Az épületeket az Üh/DP építési övezetben oldalhatáron álló, az Üh/KE építési övezetben 

szabadonálló beépítési módon kell elhelyezni. 

(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 4. számú táblázatban meghatározott építési 

övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 

28. § Üdülőházas terület 

(1) Az üdülőházas területen olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, 

amelyek az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör 

hosszabb tartózkodásra szolgálnak. 

(2) A főfunkciót kiszolgáló vagy kiegészítő épületként: 

a) vendéglátó épület, 

b) sportépítmény, 

c) kiskereskedelmi épület (max. 300 m2). 

(3)3,5   

(4) Az épületeket szabadonálló beépítési módon kell elhelyezni. 

(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 4. számú táblázatban meghatározott építési 

övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
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4. sz. táblázat 1 

Az építési 

övezet jele 

A telek Az épület 

legkisebb 

kialakítható 
legnagyobb 

legkisebb 

zöldfelü-

leti 

mértéke 

legkisebb 
leg-

nagyobb 

területe 
széles-

sége 

beépí-

tési 

mérték 

szint-

területi 

terepszint 

alatti építmény 

magassága mutatója 
beépítési 

mértéke 

m2 m % m2/m2 % % m 

Üh/DP  300 12 20 0,3 20 60 3,5 4,5 

Üh/KE  800 14 20 0,3 20 60 3,5 5,0 

Üü  5000 40 30 0,75 40 40 4,0 7,5 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

29. § Különleges területek általános előírásai1 

(1) A különleges területeken az épületeket szabadonálló beépítési mód szerint kell elhelyezni. 

(2)5  

(3) Önálló lakóépület az övezetben nem építhető. 

(4) A Kny jelű építési övezetben közművesítettség kialakítása nem szükséges. A Kj építési 

övezetben a teljes, egyéb különleges területeken a részleges közművesítettség a beépítés feltétele. 

(5)1 Az építési telek kialakításánál és beépítésénél az 5. számú táblázatban meghatározott 

építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 

30. §1 Temető területe (Kt) 

(1) Az övezet a különböző temetkezési módokra együttesen kialakított temető területe. 

(2)5 Az övezetben kizárólag csak a temetkezés céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő 

építmények (ravatalozó, hűtőépület, kápolna, kegyeleti építmények, sírboltok, szerszámtároló, az 

őrzés építményei) és az 5. számú mellékletben meghatározott melléképítmények helyezhetők el. 

(3) Az övezetben a tulajdonos és a személyzet számára lakás nem alakítható ki. 

(4) A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 100%-ban zöldfelületként kell figyelembe 

venni. 

(5) A temetőben annak minden 100 m² után legalább 1 db nagykoronájú lombos fát kell 

telepíteni. 

(6) A temetőt feltáró utak mellett fasorok telepítendők, legalább 8-8 méteres tőtávolsággal. 

(7) A meglévő temető telkén, a szabályozási terven jelölt helyen, 10 m széles fásított 

védőterületet kell az érintett sírhelytáblák lejáratának és kiüríthetőségének ütemében kialakítani. 

(8)4,6  

(9) A temető lakótelekkel határos kerítése 2 m magasságú, tömör (rakott kő, vagy vakolt fal) 

kerítés legyen. Egyéb helyeken az áttört kerítés csak élősövény létesítésével engedhető meg, az 

élősövény a kerítés temető felőli oldalán létesítendő.  

(10) A temető telkétől számított 100 m-en belül kegyeletsértő tevékenység nem végezhető és 

kegyeletsértő építmény (szórakozóhely, piac) nem helyezhető el. 

(11) A temető területén belül és annak kerítésén a temetőfunkcióval össze nem egyeztethető 

hirdetmény, hirdetés nem helyezhető el. 

31. §1 Nagykiterjedésű sportolási célú területek (Ksp-1, Ksp-2) 1 

(1) Az övezetbe tartozik a kavicsbányászat során utóhasznosítás céljából megtartott összefüggő 

tórendszerek területe és környezete.  

(2) Az övezetben elsősorban a vízi sportolással összefüggő szabadidő eltöltés, turizmus 

építményei helyezhetők el. 
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(3) Az övezetben a terület fenntartásához és őrzéséhez szükséges építmények önállóan nem 

helyezhetők el. 

(4) Az övezetben önálló szállásépület is elhelyezhető. 

(5)5  

(6) Folyadék- és gáztároló csak tájba illesztett módon helyezhető el. 

(7)3, 4 Helyiséget tartalmazó új építmény elhelyezése esetén, az építési tervdokumentációnak 

kertépítészeti tervet is kell tartalmaznia. 

(8)3 A területen csak áttört kerítés vagy élősövényből kialakított kerítés létesíthető. 

(9)3, 4  

(10)3 A területen a meglévő faállomány csak abban az esetben vágható ki, ha a kivágással 

érintett területtel egyező méretű zöldfelület a telken belül máshol kialakítható. 

(11)3 A telekhatárok mentén az oldal- és a hátsó kertben legalább 5 m szélességű fa- és 

cserjeállománnyal együttesen kialakított zöld sávot kell létesíteni. Parkolófelület ebben a sávban 

legfeljebb a kialakítandó zöld sáv hosszúságának egyharmadában létesíthető. 

(12)3 A vízpartot a hasznosításnak megfelelő rézsűhajlásszöggel és mérnökbiológiai 

módszerekkel (természetes anyagok felhasználásával) kell kialakítani.  

(13)3 Vízparti építési telek akkor alakítható, ha a tó teljes partrendezése elkészült. 

(14)3 Háromszintes növényállomány telepítése esetén az 5. sz. táblázat szerinti legkisebb 

zöldfelületi mérték egyéb jogszabály szerinti meghatározott módon csökkenthető. 

 

31/A. §3 Egyéb nagykiterjedésű sportolási célú terület (Ksp-3) 

(1) Az övezetben kizárólag sportolással összefüggő szabadidő eltöltés, turizmus építményei 

helyezhetők el. 

(2) Az övezetben a terület fenntartásához és őrzéséhez szükséges építmények önállóan nem 

helyezhetők el. 

(3) Az övezetben önálló szállásépület is elhelyezhető. 

(4)5  

(5) Folyadék- és gáztároló csak tájba illesztett módon helyezhető el. 

(6) A területen csak áttört kerítés vagy élő sövényből kialakított kerítés létesíthető. 

(7) A közterületek felőli telekhatárok mentén, telken belül, legalább 20 m szélességű fa- és 

cserjeállománnyal együttesen kialakított zöld sávot kell létesíteni. Parkoló felület ebben a sávban 

legfeljebb a kialakítandó zöld sáv hosszúságának egyharmadában létesíthető. 

(8) Háromszintes növényállomány telepítése esetén az 5. sz. táblázat szerinti legkisebb 

zöldfelületi mérték egyéb jogszabály szerinti meghatározott módon csökkenthető. 

32. §1, 2 Sporthorgászat céljára szolgáló területek (Kho) 

(1) Az övezetbe a VÍá övezethez kapcsolódó, a sporthorgászat építményei helyezhetők el a 

telek övezeti területének 10%-án.  

(2) Épület a vízparttól számított 5 m-en belül nem helyezhető el. Az egyes épületek bruttó 

alapterülete a 150 m2-t nem haladhatja meg. 

33. §1, 3 Hulladékkezelők, - lerakók területei (Kh-1), (Kh-2) 

(1)2, 3 Az építési övezet a hulladékok és szennyvizek kezeléséhez szükséges létesítmények és 

műtárgyak elhelyezésére szolgál. 

(2)2 Az építési övezeten belül a tevékenységet kiszolgáló műtárgyakon kívül csak az 

alaprendeltetést kiszolgáló építmények helyezhetők el. 

(3)1 Az építési övezetben az övezet határai mentén legalább 10,0 m széles, többszintes 

növényállományú zöldfelület alakítandó ki. 

(4)2, 3 A Kh-1 építési övezetben olyan hulladékkezelési tevékenység folytatható, amelynek 

közegészségügyi hatóság által meghatározott védőtávolsága az 500 m-t nem haladja meg.  

(5)2,6  

(6)3 A Kh-2 építési övezetben csak olyan hulladékkezelési tevékenység folytatható, amelynek 

védőtávolsága a szomszédos Kh-1 építési övezet 500 méteres védőtávolságán belül esik. 
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34. §1 Nyersanyaglelőhelyek (bányák) (Kny) 

(1) Az övezetbe tartozik a kavicsbányászat céljára szolgáló terület. 

(2) Az övezetben kizárólag a bányászati tevékenységgel és a terület fenntartásával, őrzésével 

kapcsolatos építmények helyezhetők el. 

(3) Önálló szállásépület nem helyezhető el. 

(4) Az övezetben a bányászati tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az ún. Dunaharaszti 

II. bánya területén annak övezeti besorolása (Ksp) szerinti rekultiváció a terület 70%-án befejeződött, 

és a beültetési kötelezettséggel érintett sávban az előfásítás erdészeti módszerek szerint megtörtént. 

(5) Az övezetben a rekultivációs tájrendezési tervnek az önkormányzattal egyeztetett tervezet 

utóhasznosítás szerinti mederrendezést, partfal kialakítást is tartalmaznia kell. 

(6) Az övezetben kialakított bányatelek határától számított 10,0 m-en belül állandó, a 

bányászati tevékenység után is megmaradó vízfelület nem létesíthető. 

(7) Az övezetben kialakított bányatelken a bányászati tevékenység után visszamaradó tófelület 

mértéke a bányatelek területének 50%-át nem lépheti túl. 

(8)2 Új bányatelket fektetni csak a Kny övezet területén lehet. 

35. §1 Járműtelep területe (Kj) 

A közlekedési építmények elhelyezésére szolgáló terület a KÖk övezetben elhelyezhető vasúti 

létesítmények elhelyezése mellett a helyi érdekű vasút jármű tároló, szerelő, karbantartó, állomási és 

egyéb épületei és irodái, közlekedési pályái, burkolatai, műtárgyai és biztonsági berendezései, azok 

működtetéséhez szükséges építmények, maximum 100 m² bruttó szintterület meg nem haladó 

kiskereskedelmi - vendéglátó létesítmények, várakozóhelyek (parkolók), mindezek zöldterületi 

elemei, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítményei, továbbá közművek és hírközlési 

létesítmények elhelyezésére szolgál. 

5. sz. táblázat 1, 2, 3 

Az 

építési 

övezet 

jele 

A telek Az épület 

legkisebb kialakítható legnagyobb 
legkisebb 

zöldfelü-

leti 

mértéke 

legkisebb 
leg-

nagyobb 

területe 
széles-

ség 

beépí-

tési 

mérték 

szint- 

területi 

terepszint 

alatti építmény 

magassága mutatója 
beépítési 

mértéke 

m2 m % m2/m2 % % m 

Kt 10000  100 10 0,1 20 70 2,5 5,0 

Ksp-1 400000  100 20 0,4 20 40 4,5 7,5 

Ksp-2 15000  40 20 0,4 20 40 4,5 7,5 

Ksp-3 25000 100 30 0,8 30 40 4,5 10,0 

Kho 10000  20 10 0,1 10 50 3,0 4,5 

Kh-1, 

Kh-2 

 4000  40 40 0,8 60 40 4,0 10,0 

Kny 50000  10 10 0,1 0 40 3,0 8,0 

Kj  5000  10 40 0,8 40 40 4,0 8,0 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ TERÜLET 
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36. § Általános közlekedési terület (KÖu) 

(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, 

kerékpárutak, gyalogutak, járdák, kerékpársávok, gépjármű várakozóhelyek (parkolók), azok 

csomópontjai, tömegközlekedési megállóhelyek és építményeik, kikötői létesítmények, mindezek 

zöldfelületi elemei, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítményei, továbbá közművek és hírközlési 

létesítmények elhelyezésére szolgál. 

(2)6  

(3) Országos közutaknál az úttengellyel párhuzamos közművek külterületi szakasz esetén az út 

területén kívül, belterületen a vonatkozó jogszabályok és szabványok figyelembevételével 

helyezhetők el. 

(4)3,6  

(5)6  

(6) Országos közutak területén, külterületi szakaszának védőtávolságán belül reklámhordozók 

nem helyezhetők el. 

(7)3 A távlati úthálózat fejlesztést biztosító terület közútként, vagy részben közforgalom elől el 

nem zárt magánútként is kialakítható. A területen kell biztosítani az országos közúthálózatba tartozó 

51. sz. főút bővítését, valamint a kapcsolódó gazdasági-szolgáltató területek kiszolgálásához 

szükséges szervizutak kialakítását. 

A szervizutak építéséhez az országos közút kezelőjének hozzájárulása és a közlekedési hatóság 

engedélye is szükséges. 

(8) Helyi közutak belterületi szakaszán közművek csak az utak tervezett vízszintes és 

magassági vonalvezetésének figyelembevételével helyezhetők el. 

(9)4 Helyi közutak belterületi szakaszán új közúti közlekedés célú közterület kiépítésénél 

biztosítani kell a kétoldali fasor elhelyezhetőségét. 

(10) Helyi közutak külterületi szakaszán kerítés az úttengelyt 5,0 m-nél jobban nem közelítheti 

meg. 

(11)2 Helyi közutak szilárd útburkolata csak az utca teljes szabályozási szélességének 

megfelelő kialakulását és az övezetre előírt közművek létesítését követően építhető meg. 

(12)6 Külterületen magánút csak ideiglenesen, a kiszolgálni kívánt tevékenység (pl. bányászat) 

idején létesíthető. 

(13)6 Gazdasági területek esetében a magánút hossza tetszőleges, minimális szélessége 12,0 m. 

Egyéb területek esetében 80,0 m hosszúságig a szélessége legalább 6,0 m; 80,0 m hosszúság felett – 

teljes hosszban a szélesség legalább 12,0 m. 

(14)6 A Temető utcára, a Móricz Zsigmond utca és a MÁV vasútvonal, valamint a Pál László 

utcára a Csók István utca és a MÁV vasútvonal között az ingatlanok kiszolgálására kapubehajtó vagy 

útcsatlakozás nem létesíthető a távlatban megépítendő közúti aluljáró helybiztosítása miatt. 

(15)6 A Dunaharaszti – Szigetszentmiklós tervezett közvetlen közúti kapcsolat nem 

akadályozhatja a HÉV töltés és a vasúti pálya jogszabályban előírt megközelíthetőségét. 

37. § Vasúti terület (KÖk) 

(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület a vasúti és helyi érdekű vasúti 

vágányok, műtárgyak, műszaki és biztonsági berendezések, azok működtetéséhez szükséges 

építmények, raktárak, szolgálati lakások, irodák, állomáshoz kapcsolódóan maximum 100 m² bruttó 

szintterületet meg nem haladó kiskereskedelmi-vendéglátó létesítmények, egyéb közlekedési pályák, 

várakozóhelyek (parkolók) mindezek zöldfelületi elemei vízelvezetési és környezetvédelmi 

létesítményei, továbbá közművek és hírközlési létesítmények lehelyezésére szolgál. 

(2)3 Az országos közforgalmú vasút szélső vágányának tengelyétől mért 100-100 m széles 

védőtávolságon belül építményt elhelyezni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően csak a vasút 

üzemeltetői és a közlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulásával lehet. 
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ZÖLDTERÜLETEK 

38. § Általános előírások a Z-KP és a Z-KK jelű övezetekre 

(1) Az övezetben csak a pihenés, testedzés és ismeretterjesztés építményei és a fenntartáshoz 

szükséges építmények helyezhetők el. 

(2) Lakóépület az övezetben nem helyezhető el. 

(3) A közpark, közkert látogathatóságát a nappali időszakban korlátozni nem lehet. 

(4)4,6  

39. §1 Közpark területek (Z-KP) 

(1) Az övezetbe tartoznak az 1 ha-nál nagyobb, komplex (sport, játék, pihenés) zöldfelületi 

funkcióval rendelkező közpark területek. 

(2)1 Az övezetben: 

a) a beépítés legnagyobb mértéke 2% 

b) az épület legnagyobb építménymagassága 4,0 m 

c) egy épület bruttó szintterületének legnagyobb mértéke 100 m² 

d) a legkisebb zöldfelület mértéke 80%. 

(3)3,6  

40. §1 Közkert jellegű zöldfelületek (Z-KK) 

(1) Az övezetbe tartoznak az 1 ha-nál kisebb, közhasználatra szánt, közkert jellegű 

zöldfelületek. 

(2)1,5  

(3)1,5  

(4)1,3,5   

(5)1 Az övezetben csak a pihenés, testedzés építményei helyezhetők el. 

(6)1 Az övezetben: 

a) a beépítés legnagyobb mértéke 2% 

b) az épület legnagyobb építménymagassága 4,0 m 

c) egy épület bruttó szintterületének legnagyobb mértéke 100 m² 

d) a legkisebb zöldfelület mértéke 75%. 

41. § Kegyeleti park (Z-KEGY) 

(1) Az övezetbe tartozik a Temetősoron lévő, lezárt köztemető területe és az Árpád utcában 

lévő, lezárt izraelita temető. 

(2) Új temetkezés az övezetben nem engedélyezhető. 

(3) Az övezetben épület nem helyezhető el. 

(4)1,3,5  

(5) Az övezet területén terepszint alatti építmény nem helyezhető el.  

(6) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 80%-nál. 

(7) Az övezetben a telekhatártól számított 50 m-en belül kegyeletsértő tevékenység nem 

végezhető és kegyeletsértő építmény nem helyezhető el. 

(8) Sem a telken belül sem a kerítésvonalban hirdetmény, hirdetés nem helyezhető el. 

(9)4 Helyiséget tartalmazó új építmény elhelyezése esetén, az építési tervdokumentációnak 

kertépítészeti tervet is kell tartalmaznia. 

42. §1 Egyéb zöldterület (Z-EZ) 

(1) Az övezetbe tartoznak a közhasználatra nem szánt, közlekedési területek által közrefogott 

vagy közművezetékek védőtávolságán belül lévő egyéb, korlátozott használatú zöldfelületek. 

(2)1,5  

(3) Az övezet területén épületet elhelyezni nem lehet. 

(4) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 70%-nál. 
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(5) A közművezetékek védőtávolságán belül faállomány csak a közműbiztonsági előírások 

betartásával telepíthető. 

 

42/A. §3 Fásított közterület (Z-F) 
(1)4 Az övezetbe tartoznak a fásított zöldfelületekkel kísért, jellemzően gyalogos és kerékpáros 

közlekedésre szánt, zöldfelület domináns közterületek. 

(2)4 Az övezet területén ingatlan kiszolgálás céljára legfeljebb 6,00 méter széles területsávot 

szabad igénybe venni. 

(3)4 Az övezet területén épületet elhelyezni nem lehet. A határoló ingatlanok közműigényét 

ellátó közműépítmény elhelyezhető. 

(4) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 50%-nál. 

(5)4  

ERDŐTERÜLETEK 

43. §6 Általános előírások az E-g, E-e, E-v/1, E-v/2 jelű övezetekre 

(1)6  

(2)6  

(3)4  

(4)4  

(5) Az erdőterületek turisztikai feltárásának, látogathatóságának lehetőségét az erdő 

tulajdonosának, illetve kezelőjének biztosítania kell. Az erdők látogathatóságát - az elkeríthető 

területeken kívül - korlátozás nélkül biztosítani kell. 

(6)6  

44. § Gazdasági erdők területe E-g jelű övezet 

(1) Az övezetbe tartoznak az elsősorban gazdasági rendeltetésű erdőterületek. 

(2)1 Az övezetben csak az erdő gazdasági rendeltetésének (fenntartás, művelés) megfelelő 

építmények, valamint vadászai tevékenységet kiszolgáló építmények (vadászház, vadetető) 

helyezhetők el. 

(3)1 Önálló lakó- és szállásépület nem helyezhető el. 

(4)1, 2 Az övezetben: 

a) a legkisebb beépíthető telekméret 100.000 m2 

b) a beépítés legnagyobb mértéke 0,5% 

c) az épület legnagyobb építménymagassága 4,5 m 

d) egy épület alapterületének legnagyobb mértéke 150 m². 

(5) Az övezetben területet a közhasználat elől elzárni (lekeríteni) csak az erdőművelés szerint 

indokolt esetben lehet. Lekeríteni a telekterület maximum 10%-át lehet. 

45. §6 Egészségügyi-szociális, turisztikai erdők területe E-e jelű övezet 

(1) Az övezetbe tartoznak az elsődlegesen egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű 

erdőtagok. 

(2)1 Az övezetben csak az erdő egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésének megfelelő 

építmények helyezhetők el. Ilyennek minősülnek a szabadidő eltöltését, a turizmust és a testedzést 

szolgáló (turista- és menedékház, erdei tornapálya, téli sportpálya, vadászház) és az erdő 

fenntartásához, műveléséhez szükséges építmények. 

(3)1, 2 Az övezetben: 

a) a legkisebb beépíthető telekméret 100.000 m² 

b) a beépítés legnagyobb mértéke 0,5% 

c) az épület legnagyobb építménymagassága 4,5 m 

d) egy épület alapterületének legnagyobb mértéke 150 m² 

e) a legkisebb zöldfelület mértéke 90%. 
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(4) Az övezetben telekrészt a közhasználat elől elzárni (lekeríteni) csak indokolt esetben és 

legalább 10 ha-t elérő telek esetében lehet. Lekeríteni a telekterület maximum 10%-át, de legfeljebb 

5000 m²-t lehet. 

(5) Meglévő erdei utat a gyalogos turista forgalom elől elzárni nem lehet. 

46. § Védelmi, védett erdők területe E-v/1 jelű övezet 

(1) Az övezetbe tartoznak az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen belül 

lévő erdők. 

(2) Az övezetben burkolt utat létesíteni nem lehet. 

(3)4  

47. § Védelmi, védő erdők területe E-v/2 jelű övezet 

(1) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen talaj-, víz- illetve levegőtisztaság-védelmét, 

illetve az egymást zavaró funkciójú területek közötti lehatárolást, vizuális elválasztást biztosító 

erdők. 

(2)1,5  

(3)1 Utak, parkolók nem létesíthetők. 

(4) A legkisebb zöldfelületi arány 95%. 

48. § Egyéb természeti területek Ett jelű övezet 

(1) Az övezetbe tartoznak azok a természetközeli állapotú, elsősorban spontán kialakult 

növényzettel fedett területek, ahol a zöldfelületet nem az erdőszerűen megjelenő faállomány jellemzi. 

(2) Az övezetben a meglévő növényállomány nem irtható ki, a gyepes területek nem törhetők 

fel, a fák kivágása csak egészségügyi és balesetvédelmi szempontból engedhető meg. 

(3) Az övezetben 100.000 m²-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5%-os 

beépítettséggel, de egyenként legfeljebb 30 m² alapterületű, kizárólag az ismeretterjesztést, a 

természetvédelmi nevelést szolgáló épület helyezhető el. 

(4) Az övezetben szállás- és lakófunkciót magában foglaló épület nem helyezhető el.  

(5)4 Az övezet területén a pihenés, a testedzés, a szabadidő eltöltés és a turisztika építményei 

közül csak esőbeálló, turistaút, erdei tanösvény és építményei, állatmegfigyelő-hely, les, stég 

létesíthetők. 

(6) Parkolók az övezetben nem létesíthetők. 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

49. §1 Általános mezőgazdasági területek Má-sz/1. Má-sz/2, Má-r, Má-n, Má-bk jelű 

övezetek általános előírásai 

(1)1 A mezőgazdasági területek elsősorban a növénytermesztés, az állattenyésztés céljára, 

valamint az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás építményeinek elhelyezésére 

szolgálnak. 

(2)1 Az övezetekben az 50 m-t nem meghaladó szélességű mezővédő erdősávok, tájfásítás 

területei övezetmódosítás nélkül létesíthetők. 

(3)1 Az övezetekben 30 m-nél kisebb oldalszélességű telken épületet létesíteni nem szabad. 

(4) Az övezetekben - kivéve az Má-bk jelű övezetet - birtokközpont nem alakítható, annak 

építményei nem helyezhetők el. 

(5)1 Az övezetben szélerőmű-telep nem létesíthető. 

50. § Általános mezőgazdasági terület - korlátozott szántó Má-sz/1 jelű övezet 

(1) Az övezetbe az intenzíven művelt, időszakos növény borítottságú szántóterületek tartoznak 

az 51-es úttól nyugatra fekvő településrészen. 

(2)1 Az övezetben csak sport célú, vagy az 1,5 számosállat/hektár terhelést meg nem haladó 

haszonállattartás folytatható, egyéb állattartásra szolgáló épületek, építmények nem helyezhetők el. 

(3)1, 2  Az övezetben: 

a) a legkisebb beépíthető telekméret 20.000 m2 
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b) a legnagyobb beépítési mérték a telek övezeti területének 3%-a, amelynek legfeljebb a fele 

arányában helyezhető el önálló lakóépület 

c) a lakások hasznos alapterülete a 150 m²-t nem haladhatja meg 

d) telkenként legfeljebb két lakás létesíthető 

e) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m, ezt - egyedi elbírálás alapján - kizárólag a 

mezőgazdasági technológia egyes építményrészei haladhatják meg. 

(4)1,5  

51. § Általános mezőgazdasági terület - szántó Má-sz/2 jelű övezet 

(1) Az övezetbe az intenzíven művelt, időszakos növény borítottságú szántóterületek tartoznak 

az 51-es úttól keletre fekvő településrészen. 

(2)1, 2 Az övezetben: 

a) a legkisebb beépíthető telekméret 20.000 m² 

b) a legnagyobb beépítési mérték 3%, amelynek legfeljebb a fele arányában helyezhető el 

önálló lakóépület 

c) a lakások hasznos alapterülete a 200 m²-t nem haladhatja meg 

d) telkenként legfeljebb két lakás létesíthető 

e) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m, ezt - egyedi elbírálás alapján - kizárólag a 

mezőgazdasági technológia egyes építményrészei haladhatják meg. 

(3)1,5   

52. § Általános mezőgazdasági terület – rét Má-r jelű övezet 

(1) Az övezetbe tartoznak a jellemzően állandó növényborítottságú, elsődlegesen 

gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló) területek. 

(2)1,5 Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet. 

(3) A területen tájvédelmi okokból a meglévő gyepfelületeket feltörni nem lehet. 

(4)4  

53. § Általános mezőgazdasági terület - nádas Má-n jelű övezet 

(1) Az övezetbe a természetközeli állapotú nedves rétek, nádasok, ligetesen fásodott legelők 

tartoznak.  

(2)1,5 Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet. 

(3)1 Az övezetben táj- és természetvédelmi okokból a nádfelületet eltávolítani, a területet 

feltölteni nem lehet. 

(4) Az övezetben a művelési ágat megváltoztatni nem lehet. 

54. §1 Általános mezőgazdasági terület - birtokközpont területe Má-bk jelű övezet 

(1) Kizárólag az övezet területén alakíthatók ki a más mezőgazdasági övezetben lévő önálló 

telkek birtoktestei után számított birtokközpontok. 

(2)1, 2 Az övezetben 

a) a legkisebb beépíthető telekméret 10.000 m² 

b) a legnagyobb beépítési mérték 25%, amelynek legfeljebb a fele arányában helyezhető el 

önálló lakóépület 

c) a lakások hasznos alapterülete a 300 m2-t nem haladhatja meg 

d) telkenként legfeljebb két önálló lakóépület létesíthető 

e) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m, ezt kizárólag a mezőgazdasági technológia egyes 

gazdasági építményrészei haladhatják meg, de ez is legfeljebb 9,0 m lehet. 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 

55. § Vízgazdálkodási területek általános előírásai1 

(1) Az övezetbe tartoznak a folyóvizek, árkok, közcélú csatornák medre és parti sávja, a 

hullámterek, az állóvizek területei és parti sávjai, valamint az azokat övező zöldfelületek. 
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(2)1 A területen építményt elhelyezni vonalas közmű, valamint a közlekedést szolgáló 

létesítmények, árvízvédelmi építmények és esetenként - egyedi elbírálás szerint - horgászstég 

kivételével nem lehet. 

(3)4  

56. § Folyóvizek medrei és parti sávjai (VÍf) 

(1)2 Az övezetbe tartozik a Duna medre és partja, a Duna hullámtere, a Nagy-Némedi mocsár 

térségében található vízfolyások, az Alsónémedi-csatorna, valamint a parti sávban lévő zöldfelületek 

(rét és gyepterületek, facsoportok, ligeterdő-foltok). 

(2) A vízpartot a közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet. 

(3) A vízparti stéget csak nem zárható módon lehet létesíteni. 

57. § Állóvizek területei és parti sávjai (VÍá) 

(1) Az övezetbe tartozik a szabályozási terven jelölt állóvizek, horgásztavak medre és parti 

sávja. 

(2) A tavak partfalát burkolt módon kialakítani nem lehet.  

58. § Közcélú csatornák területei és parti sávjai (VÍk) 

(1) Az övezetbe tartozik a Duna-Tisza-csatorna, a közcélú egyéb vízelvezető árkok, valamint az 

azok mentén húzódó zöldfelületek (rét és gyepterületek, facsoportok, ligeterdő-foltok). 

(2) A csatornákat, árkokat feltölteni, a víz elfolyását tartósan megakadályozni nem lehet. 

(3) Az övezetben stég nem létesíthető. 

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

59. § Levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem 

(1)1, 4  

(2)1, 4  

(3)1 Porló anyag raktározása belterületen csak zárt térben folytatható. 

(4)1, 4  

(5)1 Gépjármű, valamint erő- és munkagép telepet létesíteni lakóterületen nem lehet. 

(6)1 A lakóterülettel határos 100 m-es sávban - övezettől függetlenül - a lakóterületekre 

vonatkozó zajkibocsátási és levegőszennyezettségi határértékeket túllépő funkciók nem 

engedélyezhetők. 

(7)4 Új kereskedelmi létesítmény szabadtéri rakodóterületét – amennyiben lakótelekkel 

szomszédos – a létesítmény engedélyezési tervezése során méretezendő, a kereskedelmi beruházás 

részeként létesülő, zajárnyékoló falként üzemeltethető tömör kerítéssel kell elválasztani a 

lakótelektől. 

60. § Vízminőség-védelem, mederrendezés, partfalvédelem 

(1)1, 4 A település közigazgatási területén hígtrágya, szennyvíz és szennyvíziszap termőföldön 

történő elhelyezése nem megengedett, a szennyezésnek nagy valószínűséggel kitett csapadékvíz, 

illetve szennyvíz még ideiglenesen és a külterületen sem szikkasztható el.  

(2)1  A térség belvízcsatornái és a Ráckevei (Soroksári)- Duna vízminőségének védelme 

érdekében a felszíni vizekbe (a meglevő tisztítótelepi bevezetés kivételével) még tisztított szennyvíz 

sem vezethető. A csapadékvíz-bevezetés csak szabályos olaj- és hordalékfogó műtárgyon keresztül 

lehetséges. 

(3)1, 4  

(4)1, 4 

(5)1 A vízgazdálkodási (Víf, Víá, Vík) területeket övező 20 m-es sávban - a terület 

rendeltetésétől függetlenül - a meglévő gyepterület nem törhető fel, a meglévő fás növényzet nem 

távolítható el, állattartás építményei nem helyezhetők el. 

(6)1, 4  
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(7)1 A vízrendezés és a tereprendezés építményei csak esztétikus, tájba illő anyagokkal (látszó 

kőfelület, fa, növénytámfal) és módszerekkel valósítható meg.  

(8)1, 4  

61. §1 Talajvédelem, hulladék-elhelyezés 

(1)4  

(2)1,6  

(3)1, 4  

(4)1,6  

(5)1, 4  

(6)1 Nem saját technológiából származó hulladék feldolgozása csak a Gip és Kh övezetben 

engedélyezhető. 

(7)1 Üzemi hulladékgyűjtőhely nem helyezhető el a lakóterülettel határos telekhatártól mért  

5 m-en belül. 

(8)1, 4  

62. § Táj- és természetvédelem, zöldfelületek védelme 

(1) A beépítésre szánt területeket határoló új közlekedési területeket és egyéb (nem a 

zöldterületek közé tartozó) közterületeket úgy kell kialakítani, hogy azon a zöldsáv, illetve fasor 

telepítésére legalább 1,5 m szélességű fasori sáv biztosított legyen. 

(2) Legalább egyoldali fasor telepítése, a meglévő hiányos fasorok kiegészítése kötelező a 

terven feltüntetett új kialakítású utcák mentén vagy a meglévők átépítésénél. 

(3) Közterületi fásítás az utcák mentén, csak maximálisan 8-8 m tőtávolsággal, előnevelt 

faiskolai "útsorfa" minőségű növénnyel, a közlekedésbiztonsági és a közmű-érintésvédelmi 

szabályok figyelembevételével történhet. Gyümölcsfák útsorfaként való alkalmazása nem 

megengedett. 

(4) A telek zöldfelületként kialakított területén a terület minden 100 m2-re legalább egy lombos 

fa telepítendő. 

(5) Gyephézagos kerti burkolat kialakítása esetén a felület 20%-a, de telkenként legfeljebb  

100 m2 számítható be a kötelezően kialakítandó zöldfelület mértékébe. 

(6)3, 4  

(7) Nyolc beálló helynél nagyobb kapacitású személygépkocsi-parkoló csak fásítottan 

létesíthető, 4 beálló-helyenként 1-1 közepes lombkoronájú, előnevelt fa ültetése kötelező. 

(8)3 Lakóterületek kivételével az építési övezetekben a 100 m2-nél nagyobb, összefüggő, 

burkolt felületnél minden 100 m2-hez tartozóan 1 db lombos fa ültetendő. 

(9)6  

(10)6  

(11)2, 4  

(12)4  

(13)6  

(14) Hírközlési adótorony csak tájba-illesztett módon helyezhető el. 

(15)3 A (4), (7), (8) bekezdésekbe foglalt faültetési kötelezettségek nem összegezve, hanem 

egyenként teljesítendők. 

(16)3,6 A természeti területek, illetve védett vagy védelemre tervezett természeti területek 

mellett lévő területen és tervezett erdő esetében a növénytelepítés őshonos, táji és természeti 

adottságoknak megfelelő növényfajok alkalmazásával történhet. 

63. §1 Állattartásra vonatkozó általános előírások 

(1) A vízgazdálkodási területeket (Víf, Víá, Vík jelű övezetek) övező 20 m-es sávban állattartó 

épületek, valamint állattartással kapcsolatos épületek, építmények nem helyezhetők el. 

(2) Trágyatároló nem létesíthető vízgazdálkodási és természeti területtől számított 200 méteren 

belül. 

(3)6  
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(4) A településrész területén egészségügyi, oktatási intézmények, élelmiszert előállító vagy 

értékesítő létesítmények, felszíni vizek telkének határától számított 100 m-en belül, valamint a 

közcélú zöldfelület (Z-kp, Z-kk, Z-kegy, Z-ez), a temető (K-tem), a szabadidős-rekreációs területek 

(Kho, Ksp) telkének határától számított 250 m-en belül állattartó épület/rész nem engedélyezhető.  

(5)6 

64. § Terepkialakítás 

A természetes terepfelszín homlokzatsíkban történő 0,6 m-t meghaladó feltöltését az 

építménymagasságba be kell számítani. 

65. § Védőterületek, védőtávolságok 

(1)6 A komposztáló védőtávolsága a telek határától számított 500 m. 

(2) A település közigazgatási területén levő csatornák, árkok (Duna-Tisza-csatorna, 

Alsónémedi árok) partélétől mért 6-6 m, a vízfolyások mellékágainak és az önkormányzati 

kezelésben lévő árkoknak a partéleitől 3-3 m szélességű sávot szabadon, hozzáférhetően fenn kell 

tartani. 

(3)6 A csatornák, árkok külterületi szakaszán a partélektől számított 10-10 m-en belül 

építményt elhelyezni - a megközelítést, fenntartást szolgáló út kivételével - nem lehet. 

(4) A Duna-Tisza-csatorna külterületi szakaszán a csatorna medrének középvonalától számított 

70-70 m-en belül épületet elhelyezni, bányászati tevékenységet folytatni nem lehet. 

66. § Értékvédelem 

(1) A településen a következő épületek helyi védettségűek: 

- Római katolikus templom, 

- Kálvária kápolna, 

- MÁV Vasútállomás épülete, 

- Lakóház, Móra Ferenc u. 9., 

- Lakóház, Petőfi Sándor u. 23. és 21., 

- Általános iskola, Rákóczi Ferenc u. 28. 

Helyi védettségű terület: 

- Kálvária-domb. 

(2) A helyi értékvédelemről, annak tartalmáról, a tulajdonos ill. az önkormányzat 

kötelezettségeiről külön önkormányzati rendelet intézkedik. 

(3)1 Az országos védettségű, egyedi műemlékekhez tartozó műemléki környezeteket az SZT 

tartalmazza. 

(4)1 A szabályozási tervlapon ábrázolt és jelen Helyi Építési Szabályzat 1. sz. függelékében 

felsorolt, ex lege védett, nyilvántartott régészeti lelőhelyeken mindennemű földmunkával járó 

tevékenység során a vonatkozó örökségvédelmi előírások szerint kell eljárni, ezek alapján megelőző 

feltárást szükséges végezni. 

(5)1 A szabályozási tervlapon ábrázolt és jelen Helyi Építési Szabályzat 2. sz. függelékének 

felsorolt régészeti érdekű területekről a régészeti emlékek csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el. Ezért e területen végzendő bármiféle földmunkával járó beruházáshoz a beruházó, 

építtető régészeti szakfelügyeletről köteles gondoskodni. 

A beruházás megkezdése előtt 8 nappal az illetékes múzeumot értesíteni kell. 

(6)6  

KÖZLEKEDÉS 

67. §6 Közlekedési hálózat rendszere 

(1)4 

(2) A tervezett közterületek szabályozási szélességét a Szabályozási Tervlap tartalmazza, 

meglévő közterületek esetében az ingatlan-nyilvántartás szerint meglévő telekhatárok által 

meghatározott szélességek megtartásra kerülnek. 
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(3)6 Az M0 jelű út hálózati szerepe gyorsforgalmi út. 

(4)6 Az 51. számú közút hálózati szerepe országos II. rendű főút. 

(5)6 Az 510. számú közút hálózati szerepe országos II. rendű főút. 

(6)6 Az 5201. számú közút hálózati szerepe: külterületen országos mellékút, összekötő út. 

Belterületen országos II. rendű főút. 

(7)2,3,4,6 A következő közterületek hálózati szerepe gyűjtőút. 

- Fő út (Jendrassik Gy. utcától) – Károlyi Mihály utca – Millennium utca által alkotott útvonal, 

- Szondi György utca – Határ út (a Jedlik Ányos utcáig) által alkotott útvonal, 

- Jókai Mór utca – Arany János utca által alkotott útvonal, 

- Mindszenty József utca – Rákóczi utca – Thököly utca által alkotott útvonal, a szintbeni 

vasúti átjáró megszüntetéséig, 

- Móra Ferenc utca – Eötvös Károly utca által alkotott útvonal, a szintbeni vasúti átjáró 

megszüntetéséig, 

- Kőrösi Csoma Sándor utca – Csokonai utca által alkotott útvonal, a szintbeni vasúti átjáró 

megszüntetéséig, 

- HÉV vonal déli oldalán tervezett út (Fő út - szigetszentmiklósi közigazgatási határ között), 

- Móricz Zsigmond utca (Dózsa György út – Temető utca között), 

- Temető utca – Paál László utca – Ganz Ábrahám utca (a 0184/10 hrsz-ú közterületig) által 

alkotott útvonal, 

- Nádor utca – Földváry utca által alkotott útvonal, a Temető utca és a Fő út közötti közvetlen 

kapcsolat megvalósításáig, 

- Magyar utca – Lehmann kapitány utca (a Munkácsy Mihály utcáig) a szintbeni vasúti átjáró 

megszüntetéséig, 

- Gábor Áron út és tervezett meghosszabbítása – Táncsics utca által alkotott útvonal, 

- Puskás Tivadar utca (51. sz. főúttól) – Jedlik Ányos út (Paál László utcáig) által alkotott 

útvonal, 

- Tavasz utca (Némedi úttól a Határ útig), 

- Munkácsy Mihály utca, 

- Andrássy Gyula utca, 

- Haraszthy Ferenc utca (Bezerédi utca – Jedlik Ányos utca között), 

- Bezerédi utca, 

- 51. sz. főút nyugati oldalán lévő szerviz út (TESCO csomópont – Paál László úti csomópont 

között), 

- 51. sz. főút keleti oldalán lévő szerviz út (Raktár utca), 

- Irinyi János utca és tervezett meghosszabbítása (51. sz. főút keleti oldali szerviz útjáig),  

- Napsugár utca, 

- Munkácsy Mihály utca és tervezett meghosszabbítása által alkotott útvonal, 

- Mechwart András utca. 

 (8) Az (2) - (7) bekezdésben felsorolt belterületi közterületek és a Szabályozási Tervlapon 

jelölt önálló kerékpárutak és gyalogutak kivételével, a közterületek. hálózati szerepe kiszolgálóút 

(lakóút), tervezési osztálya B.VI.d.C.  

(9)1,6  

(10)1,3,6  

(11)1,6  

(12)1,6 

68. § Parkolás 

(1)6 

(2)3 

(3)3 

(2)3 A 30 férőhelyet meghaladó parkoló közúti kapcsolatát útcsatlakozásként kell kialakítani. 

(3)4 A településen belül minden építmény esetében rendszeres kerékpár forgalomra kell 

számítani. 
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69. § Közművek 

(1)4 A város beépítésre szánt területein a közművesítettség módja és mértéke: 

a) lakóterületen: közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés, közterületi nyílt- 

vagy zártrendszerű csapadékvíz-elvezetés és közüzemi energiaszolgáltatás megléte vagy 

megújuló energiahordozót hasznosító berendezés beépítése, 

b) vegyes területen: közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés, közterületi 

nyílt- vagy zártrendszerű csapadékvíz-elvezetés és közüzemi energiaszolgáltatás megléte vagy 

megújuló energiahordozót hasznosító berendezés beépítése, 

c) gazdasági területen: közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés, közterületi 

nyílt- vagy zártrendszerű csapadékvíz-elvezetés és közüzemi energiaszolgáltatás megléte vagy 

megújuló energiahordozót hasznosító berendezés beépítése, 

d) üdülőterületen: közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés, közterületi 

nyílt- vagy zártrendszerű csapadékvíz-elvezetés és közüzemi energiaszolgáltatás megléte vagy 

megújuló energiahordozót hasznosító berendezés beépítése, 

e) különleges területen: járműtelep esetén teljes közművesítettség, nyersanyag-lelőhelyek 

esetén közmű kiépítése nem szükséges, az egyéb különleges területeken részleges 

közművesítettség biztosítandó. 

(2)4,6 

(3) Azokra a közműnyomvonalakra, amelyek nem közterületen épültek meg, szolgalmi jogot 

kell létesíteni, vagy gondoskodni kell a nyomvonal közterületre helyezéséről, ill. a közterület 

megfelelő bővítéséről. 

(4)4 

(5) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos 

területhasználtra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig az összes 

közmű távlati elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű 

számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyét szabadon kell hagyni, nem szabad elépíteni. 

(6) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, 

szabványos keresztezés kiépítésekor - szükség esetén - annak egyidejű rekonstrukciójáról is 

gondoskodni kell. A kiváltandó feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem 

maradhat a földben. 

(7) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, ill. a meglévő 

közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 

(8)4 A szennyvízátemelőket közterületen, vagy közterületi kapcsolattal rendelkező telken kell 

elhelyezni. A megállapított védőtávolságon belül csak zöldterület, vagy Gip építési övezetnek 

megfelelő épület helyezhető el. 

(9)4 

(10)2,4,6 

(11)2,6  

(12)2,6  

(13)2,6  

(14)2,6  

(15)1, 2, 4, 5 A meglévő villamos elosztó hálózatok és fogyasztói bekötések áthelyezését, vagy 

felújítását, továbbá az új hálózatok és bekötések létesítését a következő műszaki kialakítással kell 

megvalósítani. 

 (a) Az Lk-SZ, Lke-O/DP, Vt-Z, Vt-Sz/2, Vk-Sz, Üh/DP, Üü övezetekben, a műemléki 

környezetben és az ezekkel határos közterületeken a nagyfeszültségű, továbbá a kisfeszültségű 

elosztó és közvilágítási hálózatot, valamint a fogyasztói csatlakozó vezetéket földbe kell helyezni. 

 (b) A Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gip, Ksp-1, Ksp-2 övezetekben és az ezekkel határos 

közterületeken, továbbá a Kt, Z-KP, Z-KK, Z-KEGY övezetek területén, a kisfeszültségű elosztó és 

közvilágítási hálózatot, valamint a fogyasztói csatlakozó vezetéket földbe kell helyezni. 

 (c) A beépítésre szánt területek az (a) és (b) bekezdésben fel nem sorolt területein és az 

ezekkel határos közterületeken a fogyasztói csatlakozó vezetéket földbe kell helyezni. 

 (16)1,2,4,5 
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(17)2 A hírközlési létesítmények közül önálló antennatartó torony a Vt építési övezetekben és 

műemléki környezetben nem helyezhető el. 

(18)2 Lapos tetejű épületen, ill. tetőszerkezeten a tetősíktól mért 6 m-nél magasabb antenna 

tartószerkezet építési engedély alapján helyezhető el. 

(19)2 Távközlés technikai szekrények, konténerek minden építési övezetben magánterületen 

elhelyezhetők.  

(20)2 Műemlék, ill. helyi védettségű védelemre javasolt épület homlokzatára hírközlési 

létesítmény csak az illetékes hatóság, ill. a jegyző engedélye alapján helyezhető el. 

(21)5 Az olajos szennyeződéseknek kitett burkolt közlekedési felületekről és a 400 m²-nél 

nagyobb parkolókból lefolyó csapadékvizeket csak benzin- és olajfogón keresztül lehet a 

közcsatornába, árokba vezetni. 

70. § Sajátos jogintézmények 

(1)3,5  

(2)2,3,5  

71. § Záró rendelkezés 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Dr. Szalay László s. k. Pethő Zoltán s. k. 

polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2004. január 27-én. 

Dunaharaszti, 2004. január 27. Pethő Zoltán s. k. 

 jegyző 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. december 19-én. 

Dunaharaszti, 2014. december 19. Pethő Zoltán 

 jegyző 

_________________________________________ 

1Módosította a 26/2004. (XII. 21.) rendelet, mely hatályos 2005. február 1-től 
2Módosította az 1/2007. (I. 30.) rendelet, mely hatályos 2007. február 15-től 
3Módosította a 4/2009. (III. 31.) rendelet, mely hatályos 2009. március 31-től 
4Módosította a 15/2011. (IX. 27.) rendelet, mely hatályos 2011. október 26-tól 
5Módosította a 23/2012. (XI. 5.) rendelet, mely hatályos 2012. december 6-tól 
6Módosította a 21/2014. (XII. 19.) rendelet, mely hatályos 2015. január 1-től 

 

 

 

 



 27 

1. sz. melléklet6 
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4. számú melléklet2, 3: Fogalom meghatározások 

1.4   

2.4   

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

Az épület bruttó szintterületébe nem kell beszámítani:  

  - az épület 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú 

területeit, 

  - a pinceszinten a lakások kiszolgáló területeit, 

  - gépjármű tárolót lakásonként max. 30 m2 értékig. 

4.4 Megújuló energiahordozót 

hasznosító berendezés: 

A létesítményben a szél, a nap vagy a föld hőenergiája 

kerül felhasználásra. 

5. Óriásplakát A 2,0 m²-t egyenként vagy összességében meghaladó 

hirdetés vagy reklámhordozó. 

6. Cégtábla, cégér: A rendeltetési egységre, jellemzésére, tulajdonosára, az 

alapítás évére utaló, azt megjelenítő, a homlokzaton az 

épületre konzolosan elhelyezett, vagy az ingatlanon 

felállított közterületről látható felirat, rajzos vagy figurás 

ábrát tartalmazó felület. 

7. Párkánymagasság: A tetősík alsó vonala (eresz) és a rendezett terepszint 

között függőlegesen mért távolság. 

1. számú függelék1, 2 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Dunaharaszti területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  

2006. áprilisi adatai szerint 

1. Határi-dűlő: római kori (szarmata) sír  

KÖH nyilvántartási azonosítószám: 27010 

2. Laffert-kúria: barokk kúria, a középkori templom helye 

KÖH nyilvántartási azonosítószám: 37507 

(Fő út 172., hrsz.: 35) 

3. Baktay tér: bronzkori telep, Árpád-kori település, templom és temető 

KÖH nyilvántartási azonosítószám: 39855 

(Egykori Piac tér) 

4. Kenderföld: szarmata temető 

KÖH nyilvántartási azonosítószám: 44142 

5. Répaföldek: őskori, szarmata és Árpád-kori telepnyom 

KÖH nyilvántartási azonosítószám: 45821. 

2. számú függelék1, 2  

Régészeti érdekű területek Dunaharaszti területén a Ráckevei Árpád Múzeum  

2003. áprilisi adatai szerint 

 

1. 
Dunaharaszti, Dózsa György út - Fő út - Mindszenty J. u. - Móra Ferenc u. által határolt 

terület: itt helyezkedik el az Árpád-kori Haraszt falu 

 

- Dunaharaszti, Erzsébet u. - Arany János u. - Dózsa György út - Ady Endre u. - Hoitsy P. 

u. által határolt terület: Itt található Haraszt falu temploma és temetője. Erről a két 

területről bronzkori településről is vannak adatok. 

 - Dunaharaszti, Fő út 104.: bronzkori urnatemető 

 - Dunaharaszti, Hoitsy P. út: bronzkori urnasír 

 - Dunaharaszti, Ady Endre u.: bronzkori urnasír 

 
- Dunaharaszti, Deák Ferenc utca 28., 35.: bronzkori urnasírok (ez utóbbi három lelőhely 

esetleg egyetlen, nagy kiterjedésű bronzkori urnatemető része lehet) 
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2. Dunaharaszti, Szilágyi Erzsébet utca: középkori falmaradványok 

3. 
Dunaharaszti, Duna-Tisza-csatorna két partján a Haraszti sziget előtt (Dunaharaszti felé): 

szarmata temető 

4. 
Dunaharaszti, 51. számú út és a Duna-Tisza-csatorna kereszteződése déli oldalán: 

szarmata telep 

  

5.  

Dunaharaszti, Duna-part: római erőd (a lelőhely pontos helye ismeretlen, térképen nem 

jelölhető) 

 

 

3. számú függelék5 

Országosan védett műemlékek és műemléki környezet 

Műemlékek: 

- Fő út 69. (volt Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) hrsz.: 5287/2 - Nepomuki Szent János szobor 

- Fő út 152. hrsz.: 1 - Városháza (volt Laffert-kastély) 

- Fő út 172. hrsz.: 35 - Lakóház (Laffert-kúria) 

Műemléki környezet: 

A Fő út, az Iparos utca, a Kerkai Jenő Park mentén a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti: 

2, 3/1, 3/2, 4, 5, 23, 24/1, 25, 28, 29, 32/1, 32/2, 33, 34, 36/1, 36/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 5282, 5283/1, 5284, 5285/1, 5285/2, 5285/3, 5285/4, 5285/5, 5287/1, 5288, 5289, 5290, 5291, 

5292, 5293." 


