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I. ELŐZMÉNYEK 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45. §-a értelmében 2012. december 31-én hatályban lévő, 

valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és 

jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019. 

december 31-ig alkalmazható. Ezt figyelembe véve dunaharaszti város 2017 évben elfogadta új 

településrendezési eszközeit, valamint településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét. 

A jogszabályi követelmények szerint dunaharaszti város jelenleg hatályos településfejlesztési, 

településrendezési és településkép-védelmi dokumentumai az alábbiak:  

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

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

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

határozat;  

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

rendelet; 

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

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

 

Gazdasági beruházás megvalósíthatósága érdekében Dunaharaszti Város megbízásából a Pro Regio 

Nonprofit Kft. készíti a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat több részterületet is érintő 

vonatkozó eseti módosítását. A településrendezési eszközök módosítása az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: OTÉK) és a Tr., továbbá az egyéb vonatkozó szakági jogszabályok együttes 

figyelembevételével, azokkal összhangban készül. 

 

A településrendezési eszközök módosításainak egyeztetése a Tr. 32. § (6) bekezdés c) pontja és a 

42.§-a alapján tárgyalásos eljárás szerint történik, tekintettel arra, hogy a rendezéssel érintett 

ingatlanokat a Polgármester a 51/2021. (V. 13.) sz. Kt. határozatával kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánította.  

 

A tervezet a Tr.28/A. § alapján kérelmezett digitális ingatlan-nyilvántartási adatok felhasználásával 

készült. Az adatokat a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Lechner Tudásközpont) szolgáltatta az Önkormányzat részére, melynek sorszáma: 2050. 

 

A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján a tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési 

eszköz tervezetét a végső szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ 

szerint. A tervezet partnerségi egyeztetése a Tr.-ben és Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 5/2017 (V.2.) számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 

(lásd a mellékletben) és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 
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településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben 

foglalt követelmények alapján történik. 

 

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

közigazgatási területére 2016 év júliusában készült. A tervezettel kapcsolatosan a 2/2005. 

Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálati eljárás kezdeményezése a partnetségi egyeztetéssel 

párhuzamosan történik. 

 

A Tr. 3/C. §-a alapján az önkormányzati főépítész - Tr. szerinti - tartalmat meghatározó feljegyzése 

jelen dokumentum mellékletének részét képezi. 

 

Jelen dokumentáció a partnerségi egyeztetés dokumentuma, mely a magasabb szintű 

jogszabályokban foglalt követelmények, a helyszíni bejárások során gyűjtött információk, az 

önkormányzati adatszolgáltatások figyelembevételével, illetve az önkormányzati főépítész szakmai 

javaslataival, észrevételeivel került kidolgozásra. 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor#lbj20id2506
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

Az ismertetett önkormányzati döntésben támogatott gazdasági beruházás keretében a település egy 

meghatározott fejlesztési területén új logisztikai központ megvalósítása tervezett. A logisztikai 

központ zöldmezős beruházással a település új szerkezeti egységeként valósulna meg az 51. sz. főutat 

kísérő gazdasági területek sajátos új elemeként. 

II.1 A fejlesztési terület elhelyezkedése 

  
A fejlesztési terület bemutatása az ortofotón 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner Tudásközpont) 

A gazdasági beruházás területe (a továbbiakban: fejlesztési terület) a települést É-D-irányban két 

szerkezeti egységre bontó 51. sz. főút nyugati oldalán található, a település belterületeibe ékelődő 

mezőgazdasági hasznosítású területen. 

A fejlesztési terület rendezéséhez egy nagyobb, a környező területeket is magába foglaló tervezési 

terület került meghatározásra. 

 

  
Forrás: saját készítésű helyszíni fotó a fejlesztéssel érintett területről 
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A fejlesztési területen a településrendezés során a Településszerkezeti Tervben (a továbbiakban: 

TSZT), valamint a Helyi Építési Szabályzatban (a továbbiakban: HÉSZ) beépítésre szánt terület kijelölés 

és ezzel összhangban új építési övezet, illetve az új beépítésre szánt terület közlekedési feltárását 

biztosító közlekedési terület és övezet meghatározása történik. 

Az új beépítésre szánt terület kijelölését meghatározó területfelhasználás módosítással érintett telkek 

a 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0172/3, 0172/4 hrsz.-ú beépítetlen ingatlanok. 

 

 
A fejlesztéssel érintett terület elhelyezkedése 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner Tudásközpont) 
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II.2 A fejlesztési terület környezete 

A területet északkeletre mezőgazdasági hasznosítású területek és beerdősült terület határolja. A 

gazdasági beruházással érintett területtel szemben, az 51-es számú főút mentén, részben beépült 

kereskedelmi-szolgáltató és ipari területek helyezkednek el. A már beépült telephelyeken 

lemezmegmunkálással, acélkereskedelemmel, vízszigeteléssel, konténerek eladásával, villamossági 

kereskedéssel és gyógyászati gázok gyártásával foglalkoznak. A terület délnyugati részén egy vékony 

védőerdősáv húzódik, elválasztva a területet a jelenlegi mezőgazdasági területek és a szennyvíztelepet, 

a komposztáló és zöldhulladéklerakó telepet befogadó telektömbtől, illetve egy kisebb mezőgazdasági 

hasznosítású területtől és egy nagyobb erdőterülettől. A területet északnyugati irányból főként üdülő- 

és hétvégi házakat magába foglaló zártkerti terület határolja, amelybe benyúlik egy kisebb erdőterület 

is. 

  

mezőgazdasági hasznosítású terület 
fejlesztési területtel szemben lévő, az 51-es főútt 

menti kereskedelmi területek 

  

Szennyvíztelep komposztáló és zöldhulladéklerakó telep 

   
Paál László utca Fecskefű utca (zártkertek) 

Saját készítésű helyszíni fotó a fejlesztéssel érintett terület környezetéről 
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II.3 A fejlesztési és a tervezési terület bemutatása 

 
A tervezési terület  és a fejlesztési  területi elhelyezkedése 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner Tudásközpont) 

A tervezési terület az 51-es számú főút és annak szervizútjai – a Paál László utca és 0137/221-222, 

valamint a 0137/44 hrsz.-ú ingatlanok - a Fecskefű utca – a Homoktövis utca 51-es számú főútig tartó 

folytatása által meghatározott terület. 

A tervezési területen belül elhelyezkedő fejlesztési terület a 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0172/3, 0172/4 

hrsz.-ú telkek csoportja, amely mezőgazdasági parcellák területeit foglalja magában, keleti részen egy 

kisebb erdőterület is található. A területet az ingatlan-nyilvántartás alapján a 0170/5 hrsz.-ú 

mezőgazdasági út szeli ketté, az út a valóságban nincs használatban. A fejlesztési terület tartalmazza a 

gazdasági beruházáshoz kapcsolódó, - közlekedésfejlesztéshez szükséges területeket is, - az alábbi 

hrsz.-ú telkek érintettek: 0173/8, 0181/71, 0181/53, 0181/72, 0181/52, 0181/70, 0178/39, 0178/38, 
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0178/37, 0178/36, 7843, 0137/48, 0178/40, 0182, 0170/6, 0168/16, 0170/5, 0177, 0175, 0168/29, 

0169/1, 0170/15, 0137/221, 0137/223, 0137/222, 0137/49, 0137/50. 

 

  
Lehatárolt terület az Ortofotón 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner 
Tudásközpont) 

Lehatárolt terület a 2004-es Google Earth térképen 
Forrás: Google Earth 

 

A területet korábban szántók, cserjés foltok, és gyepes területek alkották, mely mára a mezőgazdasági 

hasznosítással átalakult, és csak szántó területek vannak jelen, a terület már több, mint 10 éve 

mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A terület teljes egészében beépítetlen terület. 

 

II.4 A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

Dunaharaszti 2016-ban elfogadott Településfejlesztési Koncepciójában (a továbbiakban: TFK) rögzített 

célok közül a „Kvalifikált munkaerőre építő dinamikus gazdaság és magas foglalkoztatottság” átfogó 

cél és a részcélok közül a „Magas hozzáadott értékű tevékenységek letelepedésének támogatása” 

hozható összefüggésbe a tervezett módosítással. 

 

A TFK vonatkozó megállapításai a fejlesztés tekintetében: 

(…) 

2.1.1 Kvalifikált munkaerőre építő dinamikus gazdaság és magas foglalkoztatottság  

Dunaharaszti hosszú távú átfogó célja a gazdaság versenyképességének javítása, ezen belül a 

helyben foglalkoztatás arányának növelése és az életszínvonal emelése, a magasan képzett 

munkaerő nyújtotta előnyök kihasználásával. Cél továbbá a képzési struktúra kiterjesztése és 

specializációja révén térségi szintű humán‐erőforrás fejlesztés. Kiemelten fontos a munkahelyteremtő 

befektetések további ösztönzése, az innovatív tevékenységgel és ágazatokkal kiegészülő, 

dinamikusan fejlődő gazdaság megteremtése, az új lehetőségek kiaknázása a turisztikai és a 
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rekreációs ágazatban is. Szakképzett fiatal lakosság vonzása a városba, a hátrányos helyzetűek 

oktatásának támogatásával foglalkoztathatóságuk növelése és a munkaerő‐paci helyzetük javítása. Az 

export piacokon való növekvő részvétel, a gazdaság dinamikus, ugyanakkor fenntartható területi és 

minőségi növekedése, korszerűsítése. 

A települést több lábon álló gazdasági szerkezet jellemzi, melyben meghatározó szerepe van a nagy 

foglalkoztatóknak is, de főként a kisebb multinacionális cégeknek, a magas külföldi tőkearánynak és 

exporthányadnak. Az ezer lakosra jutó külföldi érdekeltségű vállalkozások száma és a jelen levő külföldi 

tőke fajlagos nagysága alapján kiemelkedő helyzetben van a város. A befektetések több mint fele a 

feldolgozóiparba vándorolt, de az annak működését kiszolgáló gazdasági szolgáltatások szerepe is 

meghatározó. Ugyanakkor a külföldi tőke jelenléte igen koncentrált a városban, elsősorban az országos 

és nemzetközi hálózatok csatlakozási pontjainak közelébe összpontosul. Mindez a foglalkoztatás 

szempontjából is differenciáltságot tart fenn területi és az igénybe vett emberi erőforrások jellemzői 

szempontjából egyaránt.  

A külföldi beruházások egy része esetén (pl. elektronikai ipar) jellemző, hogy alacsonyabb hozzáadott 

értékű összeszerelő tevékenységet honosítottak meg. A nemzetközi KKV‐k zömében nem voltak képesek 

hazai beszállító láncok kiépítésével integrálódni a gazdaságába. Egyes tevékenységekre a nemzetközi 

bérmunka is jellemző, ami szintén a nemzetközi gazdasági folyamatok változására való 

érzékenységgel, erős kitettséggel jár. A korábbi versenyelőnyök sokszor elvesztek a kereslet 

csökkenése, a bérszínvonal emelkedése és az erősödő keleti árudömping miatt, amelyet a gazdasági 

válság és az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek kapcsán jellemző tőkekivonás hatásai 

felerősítettek. A gazdaság dinamikájának megtörésével az új vállalkozások vonzásra, letelepítésére 

építő kínálati gazdaságfejlesztés lehetőségei, eszközei részben kimerültek, részben megújításra 

szorulnak. A gazdaság hosszú távú dinamikus fejlődésének fenntartása szempontjából további 

probléma, hogy gyenge a vállalkozások közötti együttműködési rendszer és készség, kevés a közös 

projektek, fejlesztések száma. A helyi gazdasági szféra és a nem helyben lévő felsőoktatási, kutatási 

szféra közötti kapcsolatok intenzitása szintén gyenge, amelyre a helyi vállalati K+F kapacitások 

fejlesztése és a klaszter‐ kezdeményezések, a klaszterekben való helyi részvételek növelésének 

támogatása, a kölcsönhatások elősegítése, a klaszterekhez és az együttműködési rendszerekhez 

történő kapcsolódási pontok kialakításához kötődő speciális szolgáltatások és infrastruktúra, üzleti 

környezet fejlesztése lehet a megoldás elsősorban. Mindehhez az alapot a magasan képzett munkaerő, 

a képzési struktúra térségi egyensúlyának megteremtése és specializált helyi kapacitásainak növelése, 

a technológia és műszaki infrastruktúra képezi, és főként a helyben már működő gazdaság 

mobilizálását, vállalkozásélénkítést kíván meg. 

(…) 

2.2.6 Magas hozzáadott értékű tevékenységek letelepedésének támogatása 

Dunaharaszti hosszú távú célja az ipari és a logisztikai területek és tevékenységek kiteljesítésén, 

magas szintű fejlesztésén, a szolgáltatások színvonalának emelésén túl a vállalati K+F+I tevékenység 

intenzitásának növelése, ösztönzése, térségbe vonzása, azaz a kutatás‐fejlesztési és innovációs 

aktivitás emelése. A vállalkozások kutatás‐fejlesztési és innovációs tevékenységének mennyiségi 

növelése olyan kutatás‐fejlesztési és innovációs tevékenységek megjelenésével társul, amelyek 

esetében a kutatás‐fejlesztés kiegészül kísérleti fejlesztéssel is, így jelentős szellemi hozzáadott értéket 

tartalmaz, és az eredmények gyakorlati hasznosításával új, piacképes termékek, szolgáltatások, 

technológiák kifejlesztését eredményezheti. A tudás és technológia alapú termékek gyártói mellett 

fontos a változatos mikro‐, kis‐ és középvállalati termelői és szolgáltatói céges hálózat megújítása, 
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kiépülésének ösztönzése, valamint az erőforrások hatékony felhasználása céljával a kreatív közösségi 

kezdeményezések, az innováció atipikus lehetőségeinek erősítése a település gazdasági hátterének 

diverzifikálása, a feldolgozóipar erősítése és a magas hozzáadott értéket előállító ágazatok 

ráépülésének elősegítése érdekében. (…) 

Külterületen, az 51-es számú főút és a zártkertek között található mezőgazdasági területen az új 

gazdasági fejlesztési terület kialakítása a komplex városi célok megvalósításában kiemelt szerepet lát 

el.  

A tervezett gazdasági beruházás (a továbbiakban: logisztikai központ), és ezzel a településrendezési 

eszközök módosítása a TFK-ban foglaltakkal nem ellentétes. 

 

II.5 A hatályos településrendezési eszközök megállapításai a rendezéssel érintett 

területre vonatkozóan 

Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2017 évben fogadta el új 

településrendezési eszközeit. A Településszerkezeti Terv a 14/2017. (II. 27.) Önk. határozattal, a Helyi 

Építési Szabályzat a 3/2017. (III. 1.) Önk. rendelettel került jóváhagyásra. A településrendezési eszközök 

a hatálybalépést követően többször módosultak. 

5.1 Településszerkezeti Terv (TSZT) 

A TSZT a fejlesztési területen Má jelű általános mezőgazdasági terület, Ev jelű védelmi erdőterület, 

Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató terület és Köu jelű közúti közlekedési terület területfelhasználást 

határoz meg. A fejlesztési terület délnyugati részén lévő erdőterület részlet része az Országos 

Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületnek. A területet az 51-es főút védőtávolságán kívül egyéb 

védelmi, korlátozó elem nem érinti. 

A szerkezeti tervlap a tervezési területen védelmi erdőterület és általános mezőgazdasági (Má) 

területek mellett, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) területeket, a fejlesztési területtől északnyugatra 

sporthorgászat céljára szolgáló területeket (K-Ho) és a horgásztó területén állóvizek medre és parti 

sávját (Vá) határoz meg, amelyet a dél-délkeleti oldalról az 51-es számú főút és ahhoz kapcsolódó 

szervizutak területe határol. 

A tervezési területhez délnyugaton különleges 

beépítésre szánt hulladék-gazdálkodási terület (K-

Hull), nyugaton további erdő és mezőgazdasági 

területek (Má), északon kertvárosias lakóterület (Lke), 

keleten a mezőgazdasági területek közé ékelődve 

horgásztó (Vá) és annak különleges beépítésre szánt 

területe (K-Ho), továbbá az 51-es számú főúttól délre 

ipari gazdasági (Gip) és kereskedelemi, szolgáltató 

gazdasági (Gksz) területek csatlakoznak. 

A Gip és Gksz terület határán, az 51-es számú főúton 

egy fontosabb szintbeni közlekedési csomópont van. A 

tervezési terület dél-délkeleti területeit érinti az 51-es 

számú főút 100 méteres védőtávolsága. 

Részlet a hatályos Településszerkezeti Tervből 
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A tervezési területet további védelemi és korlátozási elemek, valamint nyomvonalas elemek és 

objektumok nem érintik. 

A 2017-ben elfogadott Településszerkezeti terv leíró munkarészének vonatkozó megállapításai: 

(…) 

 

(…) 

 

Az új logisztikai központ megvalósítása érdekében a településszerkezeti terv módosítása szükséges a 

tervezett területhasználatnak megfelelő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

területfelhasználás kijelölésével. A közlekedési elemek módosítása is szükséges a településszerkezeti 

terven, ugyanis a térségi szerkezeti szintű Paál László utca és annak az 51-es számú főútra való 

körforgalmú csatlakozása lesz érintett a módosítás kapcsán. A tervezett területfelhasználás változások 

a területi mérleg módosítását, valamint a területrendezési terveknek való megfelelőség igazolását is 

szükségessé teszik. 
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5.2 Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

 

A szabályozási tervlap (SZT) a fejlesztési 

területet Má/Sz1 jelű általános 

mezőgazdasági terület - korlátozott szántó 

övezetben határozza meg, a tervezett szerviz 

út és a csomópont területe Má/Sz1, Ev/2 

övezetben van. Az SZT az 51. főút tekintetében 

egy rövid szakaszon szabályozási vonalat jelöl 

a 018/71, 018/72 és a 0181/52 hrsz-ú 

telkeken. A területet kettészeli a 0170/5 hrsz.-

ú Köu-2 jelű önkormányzati tulajdonú helyi 

közutak közlekedési terület. 

A tervezési terület részét képezik továbbá a 

fejlesztési területet határoló meglévő és 

tervezett szabályozási vonallal meghatározott 

Köu övezetek területei.  

A területen belül Má/Sz1 övezetek, az ezek 

közé beékelődő Ev/2 övezetek, a területek 

Részletek a hatályos Szabályozási tervlapokból (B6-B7-C6-C7)  

mellett, Gksz-4 övezet,a fejlesztési területtől északnyugatra sporthorgászat céljára szolgáló K-Ho 

építési övezet és a horgásztó területén Vá övezet, amelyet a dél-délkeleti oldalról az 51-es számú főút 

és ahhoz kapcsolódó szervizutak területének Köu-1 és Köu-2 övezete határol. Az SZT a fejlesztési 

terület déli-délkeleti részét érinti az 51-es számú főút 100 méteres védőtávolsága, azonban további 

korlátozó szabályozási elemet a tervlap nem jelöl. 

A hatályos egybeszerkesztett Helyi Építési Szabályzat releváns előírásai: 

(…) 
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(…) 

 

 

 

(…) 
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(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 

Az új logisztikai központ megvalósítása érdekében a Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) és 

annak részét képező Szabályozási tervlapok (a továbbiakban: SZT) módosítása is szükséges. 
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II.6 A hatályos településkép-védelmi eszközök megállapításai a rendezéssel 
érintett területre vonatkozóan 

6.1 Dunaharaszti Településképi Arculati Kézikönyve 

Dunaharaszti 2017-ben készíttette el a Településképi Arculati Kézikönyvét (a továbbiakban: TAK).  

A TAK a település közigazgatási területét több eltérő karakterű területbe sorolja: 

 kisvárosias központ; 

 családi házas terület; 

 lakótelep, lakópark; 

 ipari terület; 

 üdülőterület; 

 egyéb külterület. 

A módosítással érintett terület a „Egyéb külterület” elnevezésű részen található. 

Jelen módosítást követően a TAK kiegészítése és módosítása szükséges - melyre jelen eljárás keretén 

belül nincs mód - az egyéb külterületi elnevezésű eltérő karakterű településrészek tekintetében. 

 

6.2 Településkép védelméről szóló helyi rendelet 

A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) a 

település teljes közigazgatási területét településkép szempontjából meghatározó területként (a 

továbbiakban: TSZM terület) jelöli ki a helyi területi védelem alatt álló területek kivételével. A TSZM 

területek tekintetében az előírások a településrendezési eszközökben alkalmazott építési övezetek és 

övezetek alapján kerültek meghatározásra. 

A tervezéssel érintett Má jelű általános mezőgazdasági terület a Mezőgazdasági és különleges 

beépítésre szánt területek TSZM területbe tartozik. 

A TSZM területre vonatkozó hatályos TKR előírások a következők: 

(…) 

 

(…) 

 

Jelen módosítást követően a TKR módosítása nem indokolt. 
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II.7 Telek- és tulajdonvizsgálat 

A fejlesztési területet képező telkek vizsgálata a földhivatali adatbázis és adatok alapján történt. 

Tulajdon, telekméret, művelési ág és beépítettség vizsgálat 

 

HRSZ ALRÉSZLET MŰVELÉSI ÁG TELEK TERÜLETE 
ÉPÜLET / 

ÉPÍTMÉNY 
ÉPÜLET TERÜLETE 

(m2) 
TULAJDONOS 

0170/2 - szántó 
14,9269 ha 

149.269,5561 
m2 

- - 
Természetes 

személyek 
területe 

0170/3 - szántó 
10,5370 ha 

105.370,4415 
m2 

- - 
Természetes 

személyek 
területe 

0170/4 - szántó 
3,6283 ha 

36.283,5479 m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0172/3 - szántó 
10,9473 ha 

109.473,4770 
m2 

- - 
Természetes 

személyek 
területe 

0172/4 - szántó 
7,2533 ha 

72.533,4240 m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0173/8 

a szántó 
3,4393 ha 

34.393,8600 m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 
b legelő 

0181/71 - szántó 
0,1355 ha 

1355,0547 m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0181/53 - szántó 
0,1447 ha 

1447,7661 m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0181/72 - szántó 
0,1384 ha 

1384,9615m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0181/52 - szántó 
0,0274 ha 

274,9545m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0181/70 - szántó 
0,2719 ha 

2719,0317m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0178/39 - kivett 
0,5624 ha 

5624,5216 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0178/38 - szántó 
1,0018ha 

10.018,4890m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0178/37 - szántó 
1,0016 ha 

10.016,4682 m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0178/36 

a szántó 
1,4559 ha 

14.559,1298m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 
b fásított terület 

7843 - kivett 
1,9506 ha 

19.506,3863 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0137/48 - kivett 
0,4801 ha 

4801,3352 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0178/40 - kivett 
0,7721 ha 

7721,2690 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 
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0182 - kivett 
0,3369 ha 

3369,4644 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0170/6 - kivett 
1,5007 ha 

15.007,7400 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0168/16 - kivett 
2,6147 ha 

26.147,8496 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0170/5 - kivett 
0,3587 ha 

3587,3991 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0177 - kivett 
0,6012 ha 

6012,4832 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0175 - kivett 
0,3507 ha 

3507,0129 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0168/29 - kivett 
0,1109 ha 

1109,0594 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0169/1 - kivett 
0,3867 ha 

3867,3011 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0170/15 - erdő 
1,3839 ha 

13.839,1084 m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 

0137/221 

a szántó 
1,9697 ha 

19.697,5833 m2 
- - 

Természetes 
személyek 

területe 
b fásított terület 

0137/223 - kivett 
0,0650 ha 

650,0337 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0137/222 - kivett 
0,0769 ha 

769,5867 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0137/49 - kivett 
0,8320 ha 

8320,1723 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

0137/50 - kivett 
0,3398 ha 

3398,3481 m2 
- - 

Önkormányzatok 
területe 

Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont) 

 

A telkek beépítettségének vizsgálata 

A gazdasági beruházással érintett területen található telkeken építmény nem található, a telkek 

beépítetlenek. 

Telekméret vizsgálat 

A fejlesztési területen a gazdasági beruházással érintett telkek jellemzően 10 hektár körül vannak, a 

beruházást érintő legkisebb telek mérete 3,5 hektár, a legnagyobb 15 hektár. A közlekedésfejlesztéssel 

érintett telkek mérete 0,05 és 3,5 hektár között van. 
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II.8 Táji- és természeti adottságok vizsgálata 

8.1 Tájtörténet 

  

Lehatárolt terület az I. katonai felmérésen 
Forrás: https://mapire.eu/hu 

Lehatárolt terület a II. katonai felmérésen 
Forrás: https://mapire.eu/hu 

 

A terület hasznosításának múltjáról a magyarországi katonai felmérésekből tájékozódhatunk. A 

fejlesztéssel érintett terület az egykori Dunaharaszti növekedésével került mezőgazdasági hasznosítás 

alá, mikor a település méretének növekedésével párhuzamosan a település körül fekvő puszták, 

síkságok fokozatosan mezőgazdasági művelés alá kerültek. Az első katonai felmérésen (1782-1785) az 

egész területen sík puszta található, mely valószínűleg hasznosítatlan terület volt, és egyetlen mezei út 

halad át rajta, észak-délkeleti irányban. 

A második katonai felmérésen (1819-1869) már többféle területhasználat figyelhető meg a térségben. 

A fejlesztéssel érintett terület déli részén egy kis kiterjedésű homokos rész, délnyugati oldalán pedig 

láp található. A terület többi része gyepes, de már ebben az időállapotban láthatók a Haraszti település 

körüli egykori parcellák nyomai. 

 

  
Lehatárolt terület a III. katonai felmérésen 
Forrás: https://mapire.eu/hu 

Lehatárolt terület a IV. katonai felmérésen 
Forrás: https://mapire.eu/hu 
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A harmadik katonai felmérésen (1869-1887) már teljesen kirajzolódnak a parcellák. Főként 

szántóterületek vannak jelen, de a terület északi részén cserjefoltok figyelhetők meg. A terület keleti 

oldalán egy kisebb gyepterület is fellelhető. 

A negyedik katonai felmérésen (1941) kis százalékban szántóterületek és déli részén gyepes területek, 

nagyobb részt cserjefoltok fedik le a területet. A térség intenzívebb használatát a gazdasági 

fejlesztéssel érintett terület nyugati részén elhelyezkedő gémeskút jelzi. 

 

8.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

A fejlesztésre szánt terület mezőgazdasági tájhasználatú. A módosítás hatálya alá vont területén és 

környezetében lévő biológiailag aktív felületek a mezőgazdasági területek a vegetációs időszaktól 

függően, a meglévő erdőterületek, erdősávok, fasorok és a felszíni nyílt vízfelületek. 

Az új beépítésre szánt, mintegy 46 hektáros területen a termőföld megszüntetésével a település 

zöldfelületi rendszerében lévő aktív zöldfelületek nagysága csökken. 

Az adatszolgáltatásban kapott földhivatali alaptérkép alapján a telkek minőségi osztályát tekintve az 

alábbiak állapíthatók meg. A fejlesztéssel érintett szántó művelési ágú területek minőségi osztálya 3 és 

6 között van. A területre az átlagos 5-6 minőségi osztályú szántóterületek a jellemzőek. Átlagosnál jobb 

minőségű szántóterületek a fejlesztési terület déli részén találhatóak. A szántóterületek aranykorona 

értékét tekintve a 48,8 és 73,1 AK között található, a területen található legnagyobb AK értékű 

területek értéke 97,4-121,7 AK között van. Szántó művelési ágon kívül kivett út és 4-es minőségi 

osztályú erdőterület található a területen. 

 

8.3 Védett, védendő táji- , természeti értékek, területek 

A területen védett vagy védelemre érdemes természeti érték, természeti terület és épített nem  

található. 

A Trtv./OTrT által és a BATrT térségi övezeti szabályozása szerint megállapított, a BATrT  3.1. 

mellékletén lehatárolt Országos Ökológiai Hálózat övezetei és az OTrT 3. melléklete szerinti 

Tájképvédelmi terület övezete MVM rendelet) a módosítás hatálya alá vont területet nem érintik. 

 

8.4 Tájhasználat konfliktusok és problémák értékelése 

A módosítás hatálya alá vont, jelenleg mezőgazdasági hasznosítású területen jelentős tájhasználati 

konfliktus nem ismert. Kisebb jelentőségű tájhasználati konfliktusként értékelhető, hogy a vegetációs 

időn kívül fedetlen talajfelszínű mezőgazdasági területen száraz időben előforduló felporzás szélverést, 

deflációt okozva – fás növényzet hiánya miatt - déli szél esetén akadály nélkül eljuthat a beépített 

kertvárosias lakóterület felé. 

 

8.5 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

Lásd 8.3. fejezet. 
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II.9 Közlekedési vizsgálat 

9.1 Előzmények, tervezett fejlesztések 

Jelen egyeztetési anyag közlekedési alátámasztó munkarésze a Dunaharaszti, 51. sz. főút mellett 

fejlesztendő gazdasági terület megközelíthetőségének és várható közlekedési hatásainak vizsgálatával 

foglalkozik.  

A tervezési terület a város déli részén helyezkedik el. Jelenleg beépítetlen, mezőgazdasági hasznosítású 

övezet, amelyet az országos főút mellett három külterületi kiszolgáló út határol: a Lehman Kapitány 

utca folytatása, a Fecskefű utca és a városi szennyvíztelephez vezető út- Jelen munkarész célja a 

beépítés feltételeinek meghatározása és közlekedési szempontú  következményeinek előrebecslése. 

 
K-1. Átnézeti helyszínrajz (térségi úthálózat) 

 

9.2 Tervezési terület bemutatása, meglévő közlekedési hálózat 

Tervezési terület megközelíthetősége 

Térségi, városi kapcsolatok 

A tervezési terület közlekedéshálózati szempontból előnyös helyzetben van, mert keleti határoló útja, 

az 51. sz. főút közvetlen térségi és országos kapcsolatokat is biztosít. A II. rendű főúton át közelíthető 

meg az M0 autóút (legközelebbi gyorsforgalmi úti csomópont tervezési területtől való távolsága kb. 
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5,3 km), amely további, az ország különböző részeihez gyors elérhetőséget adó, nemzetközi 

teherfuvarozásban is kiemelt jelentőségű autópályákhoz és főutakhoz vezet. 

Érintett országos főút: 

 51. sz. másodrendű főút (Budapest – Baja – Hercegszántó) 

Útkategória: K.IV.A. 

Az útszakasz a tervezési terület mellett külterületi jelleggel, 2x1 forgalmi sávos, aszaltburkolatú útként 

kiépített. A vízelvezetés kétoldali nyílt árokkal megoldott. Forgalmi terhelése (a gyorsforgalmi 

úthálózathoz való közvetlen kapcsolódása miatt) meghaladja jelenlegi kapacitását és nehéz 

tehergépjármű forgalmának aránya 20 % feletti. 

 

51. sz. főút forgalmi terhelése: 

Az országos közutak kezelője, a Magyar Közút Zrt. által közreadott forgalmi adatok szerint (2019. évi 

mérések alapján) az érintett országos útszakaszok napi forgalma az alábbi: 

51. sz. másodrendű főút (Budapest – Baja – Hercegszántó) 

Szgjm Kistgjm Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis 
 

nyerges Spec. 
 

Mkp Kp Lassú 
jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

15158 3493 172 15 493 377 285 1643 2 140 7 3 26238 

Mértékadó óraforgalom: 2361 Ejm/óra 

Nehéz tehergépjármű forgalom: 6235 Ejm/nap, azaz aránya: 6235/26238 = 23,76 % (kiemelkedően 

magas érték). 

 

Kapacitásszámítás: 

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás (UT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 03.01.11.) szerint:  

 Külterületen két forgalmi sávos utak (kétirányú forgalommal) esetében a megfelelő 

szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság: 1400 Ejm/ó, az eltűrhető: 2000 Ejm/ó. 

A Magyar Közút Zrt. 2019. évi forgalomszámlálásában meghatározott MOF (Mértékadó Óra Forgalom) 

figyelembe vétele esetén megállapítható: 

 

51. sz. főút érintett szakasz: 

MOF= 2361 Ejm/ó >> 2000 Ejm/ó , 

Így a főút jelenlegi kapacitáskihasználtságának mértéke: 2361/2000 = 118 % 

 

Jelenleg tehát a főút érintett szakaszának forgalmi terhelése meghaladja az eltűrhető 

forgalomnagyságot is. Elvileg a jelenlegi kiépítettség mellett további forgalom nem engedhető a főútra. 

 

További országos úthálózati elemek, amelyek nem közvetlenül, hanem térségi hálózati szinten érintik 

a tervezési területet: 
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 510. sz. II. rendű főút, amely a város nyugati szélén, de a városi hálózattal kapcsolatban 

állva halad az 51. sz. főúttal párhuzamosan,  

és az észak-déli irányú főutakat összekötő országos mellékutak: 

 5201. j. Alsónémedi – Dunaharaszti összekötő út 

 5202. j.  Taksony – Kecskemét összekötő út 

 

Elvileg ezek az országos úthálózati elemek is képesek lennének a keltett forgalmak egy részének 

átvételére, de mivel minden szakaszuk lakott területeken halad át és meglévő forgalmi terhelésük is 

jelentős a jövőben sem számolhatunk velük, mint az 51. sz. főutat akár kismértékben is 

tehermentesíteni képes útszakaszokra. 

 
K-2. Jelenlegi közlekedési hálózat 
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K-3. Jellemző keresztszelvény – 51. sz. főút 

 

Közvetlen közúti megközelítés: 

A tervezési terület közvetlen közúti megközelítését jelenleg jellemzően kiépítetlen útszakaszok 

biztosítják, amelyekre a város irányából a Fecskefű utca felől, illetve az 51. sz. főútról lehet behajtani.   

Az 51. sz. főúton két csomópontban lehet behajtani a területre: 

 Mechwart András utca menti gazdasági területhez balra kanyarodó sávval kiépített 

kereszteződésben a tervezési terület felé egy rövid „nyaktagú” behajtási lehetőség adott 

a főúttal párhuzamosan, közvetlenül mellette haladó mezőgazdasági út irányába, 

 A szennyvíztelepre vezető (rövid szakaszon aszfaltburkolattal kiépített) feltáró út 

egyszerű kereszteződésében. Itt a keleti területekről is érkezik egy mezőgazdasági 

feltáró út. 

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás szerint II. rendű főút külterületi szakaszán a 

legkisebb csomóponti távolság 650 – 900 m lehet, előzetesen kijelenthető, hogy a csomópontok száma 

az adott szakaszon nem növelhető. 

A területek beépülésénél, kiszolgálhatóságánál még figyelembe vehető a tervezési területtől kb. 800 

m távolságban elhelyezkedő, jelenleg kiépítetlen Paál László utca meglévő kereszteződése is az 51. sz. 

főútnál. 
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K-4. Jellemző keresztszelvény – Paál László utca 

 

Parkolás: 

Figyelembe véve a tervezési terület beépítetlen jellegét és kiépítetlen közúti szakaszait, a 

közterületeken parkolás nem jellemző. 

 

Közösségi közlekedés: 

A terület közelében nem található kötöttpályás közösségi közlekedési kapcsolat. A legközelebbi 

vasútvonal a 150.sz. Budapest - Kunszentmiklós-Tass - Kelebia – Szabadka vasútvonal, amely jelentős 

agglomerációs utasforgalmat is bonyolít. A területhez legközelebb eső megálló a Dunaharaszti-alsó 

vasúti megállóhely, amely (bár kb. 1,3 km távolságban van a fejlesztési területtől) a beépítés után a 

munkavállalók számára jelenthet megközelítési lehetőséget. 

Az 51. sz. főúton több autóbusz-viszonylat is közlekedik (tréségi utasforgalmat szállítva), de ezek 

elhaladnak a terület előtt. A legközelebbi autóbusz megállóhely kb. 2,20 km-re található az 51. sz. főút 

– 5201. j. út (Némedi út) csomópontjában („Dunaharaszti elágazás”). 

Gyalogosforgalom: 

Se a főút mentén, sem a tervezési terület4en gyalogosforgalom nem jellemző, gyalogosok számára 

kiépített felültek nincsenek. 

Kerékpáros forgalom: 

A tervezési terület közelében nincs kiépített kerékpáros infrastruktúra. 
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9.3 Felsőrendű tervekben mutatott fejlesztések 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve 

 

A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 

Terve nem jelöl közúti fejlesztéseket a 

tervezési terület közelében. Az 51. sz. 

főút M autóút előtti szakaszának 

szélesítésének, a forgalmi sávok 

számának növelésének szüksé-

gességére sem utal. 

 

Kerékpárúthálózati fejlesztési javaslat 

látható a Duna-part mentén. 

K-5. Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terv - részlet 

Dunaharaszti Szerkezeti Terve  

A város hatályos szerkezeti terve a tervezési terület közelében csak a Paál László utca gyűjtőútként való 

kiépítésére és az 51. sz. főúti csomópont fejlesztésére tartalmaz javaslatot. 

 

II.10 Közműellátás vizsgálat 

Bár Dunaharaszti közigazgatási területén a teljes közműellátás biztosítható, a fejlesztéssel érintett 

terület környezetében a vezetékes földgázellátás érdemben nem áll rendelkezésre.  

A villamosenergia elméletileg rendelkezésre áll, bár a hálózat szabad kapacitása nem ismert. 

A vízellátás várhatóan biztosítható lesz a terület keleti és északi oldalánál haladó NA 200-as vezetékről, 

ahogy a közeli szennyvíztisztító telepre is várhatóan viszonylag könnyedén el lehet majd juttatni a 

keletkezett szennyvizet. 

 

II.11 Elektronikus hírközlés 

Dunaharaszti kijelölt vezetékes távközlési szolgáltatója a Vodafone Magyarország Zrt. 

A fejlesztési terület környezetében az Invitel Távközlési Zrt. vezetékes távközlési hálózata elérhető el 

már most is.  
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1.1 A fejlesztési cél, és a tervezett állapot bemutatása 

A fejlesztési cél az önkormányzati döntésben támogatott gazdasági beruházás megvalósítása. A 

tervezési feladat ezen beruházás terület- és településrendezési megalapozása, az új logisztikai 

központ megvalósításához szükséges műszaki feltételek (területbiztosítás, közlekedési és közmű-

infrastruktúra, táj- és természetvédelem, környezetvédelem) egyértelmű meghatározása. 

 

1.2 Környezetalakítás, beépítési és telepítési javaslat 

A környezetalakítási és beépítési javaslat építészeti-műszaki koncepcióterv illetve közlekedési – és 

közműellátási tanulmány (önkormányzati adatszolgáltatás) alapján került kidolgozásra. 

A zöldmezős gazdasági beruházás megvalósításának első lépése a fejlesztési terület létrehozása. A 

beruházáshoz az építési telek meghatározása mellett a szükséges közlekedési feltárást biztosító 

területek kijelölése is szükséges. Az építési telkek meghatározása elsődlegesen a fejlesztési területen 

belül új beépítésre szánt kereskedelmi – szolgáltató gazdasági (Gksz) területfelhaszálási egység, a 

közlekedési feltárás az 51. sz. főúttal párhuzamos meglévő szerviz úthoz kapcsolódó a meglévő 

közlekedési hálózatba illesztett közlekedési területfelhasználási egység (Köu) kijelölésével történik. 

A rendezés a település más területeit is érintő módosításokat is eszközöl a terület- és 

településrendezési illetve szakági követelményekben meghatározott követelmények biztosítására, 

ezeket a rendezési megoldásokat a III. és a IV. fejezet tartalmazza. 

  
Saját készítésű ábra 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Helyszínrajzi javaslat 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

A tervezett logisztikai központ két épülete két ütemben kerül megvalósításra. Az első ütem a 0170/2-

4 hrsz-ú telkek, a második ütem a 0172/3-4 hrsz-ú telkek telekalakítását követően létrejött területén 

valósul meg. A javaslat szerint az 1. ütemben egy közel 14 méter magas raktárépület kerül felépítésre, 

egy 165 férőhelyes kamionparkolóval és egy 431 férőhelyes személygépjármű parkolóval. A telket táj- 

és településképi szempontok alapján telken belüli háromszintes növényállomány választja el a 

beépített területektől. 
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Az építési telek közlekedési feltárását belső körforgalom segíti, melyet a terület déli-délkeleti oldalán 

újonnan kialakított szervízúton keresztül lehet majd elérni. A szerviz út a Paál László utca és a meglévő 

Homoktövis utca folytatásaként található aszfaltozott út között kerül kialakításra. Az 51-es számú 

főútra történő rácsatlakozás a Paál László utcai csomópontnál kerül kialakításra, szintén körforgalmi 

csomópontként. 

 

 
1. Logisztikai központ belső úthálózatának és feltáró útjának közlekedési javaslata 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 
2. Logisztikai központ belső úthálózatának és feltáró útjának közlekedési javaslata 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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3. Logisztikai központ belső úthálózatának és feltáró útjának közlekedési javaslata 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A logisztikai központ közlekedési tanulmányában megállapításra került, hogy a beruházás várható 

gépjármű forgalma a meglévő közlekedési kapcsolatok, csomópontok felülvizsgálatát vonja maga után. 

A gépjárműforgalom növekedés az 51-es számú főút 2x2 sávossá fejlesztését igényli, mely a meglévő 

csomópontok számának csökkentését eredményezi. A fejlesztés, az 51-es számú főút 2x2 sávosra 

történő fejlesztése, valamint a megnövekedett forgalom okán kétsávos turbó körfogalom kialakítása 

szükséges a Paál László utcai csomópontban. Az 51-es számú főút mindkét oldalán szervizutak 

kialakítása szükséges a területek feltárhatósága érdekében. 

 

1.3 Telekalakítási javaslat 

A beruházás megvalósításához telekalakítás, termőföld és erdő más célú hasznosítása szükséges. 

Alapvetően a 0170/4-5 és 0172/4 hrsz-ú ingatlanokból egy 10 méter széles sáv leválasztásra kerül a 

szervizút kialakíthatósága végett, továbbá a 0170/2-5 és 0172/3-4 hrsz-ú ingatlanok összevonásra 

kerülnek. EA szerviz út a Pál László utcai csomópont kialakítása további telekalakítást és más célú 

hasznosítást igényel.  

A HÉSZ alapján az alábbi előírások veendők figyelembe a tervezett telekalakítások kapcsán: 

(…) 

 

(…) 
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Javasolt építési telek telekalakítása  
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra 

 

A javasolt telekalakítás eredménye az új Gksz terület tekintetében: 

VÁLTOZÁS ELŐTTI ÁLLAPOT JAVASOLT TELEKALAKÍTÁS UTÁNI ÁLLAPOT 

hrsz. művelési ág terület (m2) hrsz. új funkció terület (m2) 

0170/2 szántó 149.269 

ÚJ GAZDASÁGI 

TERÜLET 

ÖSSZTERÜLETE 

(0170/2-5 és 

0172/3-4 

hrsz.) 

logisztika, 

raktározás 
469.516 

0170/3 szántó 105.370 

0170/4 szántó 36.283 
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TERVEZETT 

KISZOLGÁLÓ 

ÚT TERÜLETE 

(0170/4-5, 

0172/4 hrsz.) 

közlekedés 6516 
0172/3 szántó 109.473 

0172/4 szántó 72.533 

0170/5 közút 3587 

0170/5 hrsz. 

fennmaradó 

része 

kivett 

hasznosítatlan 

terület 

3587 

Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont) 

 

III.2 Településrendezési javaslat 

2.1 A településszerkezeti terv módosítási javaslata 

A TSZT módosítás során kereskedelmi – szolgáltató gazdasági területként (Gksz) új beépítésre szánt 

terület kerül kijelölésre, amely kapcsán a tervezési területen kívül további területek területfelhasználás 

módosítása szükséges. 

A hatályos településszerkezeti tervben a területfelhasználások kijelölése során az önálló kategóriába 

nem sorolt közlekedési területek, azok felező vonaláig az érintett területfelhasználási egységekhez 

tartoznak, így a módosítás során is ezt – az OTÉK-nak megfelelő – területfelhasználási jelölést 

alkalmazzuk. 

Gazdasági terület és kiszolgáló út kijelölése 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET TERVEZETT SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET 

  

Az új beépítésre szánt terület tekintetében Má jelű általános mezőgazdasági terület 

területfelhasználásból Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató terület területfelhasználás kerül kijelölésre. 
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A fenti ábra Gksz* területfelhasználási egységként jelöli azt a területegységet, amely területcserére 

vonatkozó térségi területfelhasználási engedély alapján használható fel Gksz területként. 

A terület kapcsán kiszolgáló szerviz út kerül kijelölésre, amely biztosítja a terület megközelíthetőségét, 

valamint az 51-es számú főúttal való csatlakozást. Az út tekintetében Má jelű általános mezőgazdasági 

terület és Ev jelű erdőterület területfelhasználás kerül átsorolásra Köu jelű közúti közlekedési terület 

területfelhasználásba. 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán a Trtv. alapján kijelölendő „védőerdő” terület 

meghatározása településszerkezeti terv módosítással  

 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET TERVEZETT SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET 

  

  

 

Az új beépítésre szánt terület kijelölés kapcsán - az TrTv 12.§ (3) bekezdése alapján – védőerdő 

kijelölése szükséges, mely erdőterület meghatározása a település két részterületén kerül biztosításra. 

Az első területen országos erdőállományban szereplő adattári erdőterületek kerülnek Má jelű 
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általános mezőgazdasági terület és Vcs jelű közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja terület 

területfelhasználásból Ev jelű védelmi erdőterület területfelhasználásba. 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán a biológiai aktivitásérték szinten tartása 

településszerkezeti terv módosítással  

 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET TERVEZETT SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET 

  

 

Az új beépítésre szánt terület kijelölés kapcsán - az Étv. 7.§ (3) bekezdés b) pontja alapján – a település 

biológiai aktivitás értékének szinten tartása érdekében, az előzőekben bemutatott védelmi erdőterület 

területfelhasználás kijelölések mellett, további területek területfelhasználás módosítása szükséges, 

beépítésre szánt területek módosítása történik beépítésre nem szánt terület területfelhasználásba.  

Dunaharaszti településen több bányató is található. A bányatavak K-Sp jelű különleges beépítésre szánt 

nagykiterjedésű sportolási célú terület területfelhasználása, Vá jelű állóvizek medre és parti sávja 

beépítésre nem szánt terület területfelhasználásba kerül átsorolásra. 

A biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása a 3.1 Tájrendezési javaslatok című fejezetben 

szerepel.  
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Területi mérleg változása 

Az alábbi táblázat mutatja be a TSZT módosításhoz kapcsolódó területfelhasználási területi mérleget.  

 

HRSZ. 
HATÁLYOS 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 

HATÁLYOS 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 
TERÜLETE 

TERVEZETT 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 

TERVEZETT 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 
TERÜLETE 

0168/16, 0170/4-6, 0172/4, 
0173/8, 0175, 0177, 0178/36-39, 

0181/52-53, 0181/70-72, 0182 

Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

3,53 ha 
(35.344,3042 m2) 

Köu – közúti 
közlekedési 

terület 

3,53 ha 
(35.344,3042 m2) 

0137/221 
Gksz – 

kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,06 ha 
(576,8810 m2) 

Köu – közúti 
közlekedési 

terület 

0,06 ha 
(576,8810 m2) 

0173/8 
Ev – védelmi 
erdőterület 

0,13 ha 
(1346,7424 m2) 

Köu – közúti 
közlekedési 

terület 

0,13 ha 
(1346,7424 m2) 

0170/2-4 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

27,40 ha 

(274.008,8784 m2) 

Gksz – 
kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

27,40 ha 
(274.008,8784 m2) 

0170/2-5, 0172/3-4 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

19,50 ha 
(195.029,0706 m2) 

Gksz* – 
kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
(Térségi 

területfelhasználási 
engedély alapján) 

19,50 ha 
(195.029,0706 m2) 

0203/16 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

1,26 ha 
(12.574,5857 m2) 

Ev – védelmi 
erdőterület 

1,26 ha 
(12.574,5857 m2) 

0202 
Vcs - közcélú nyílt 
csatorna medre és 

parti sávja 

8,22 ha 
(82.246,4074 m2) 

Ev – védelmi 
erdőterület 

8,22 ha 
(82.246,4074 m2) 

054/66-71 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

1,52 ha 
(15.236,7978 m2) 

Ev – védelmi 
erdőterület 

1,52 ha 
(15.236,7978 m2) 

0115/63, 0115/65, 0115/67, 
0115/69, 0115/72, 0120/1, 

0120/5-7, 0120/9, 0120/11-12, 
0120/16, 0120/21, 0120/24 

K-Sp - különleges 
nagykiterjedésű 
sportolási célú 

terület 

44,75 ha 
(447.497,8423 m2) 

Vá - állóvizek 
medre és parti 

sávja 

44,75 ha 
(447.497,8423 m2) 

 

A módosításokhoz kapcsolódó területrendezési követelményeknek való megfelelőség a „IV.2 A 

módosítás területrendezési terveknek való megfelelőssége” című fejezetben szerepel. 

A szerkezeti terv leírása munkarészének módosítása 

A módosítások kapcsán a területfelhasználások vonatkozásában a szerkezeti terv leírás általános 

munkarész módosítása nem indokolt, új területfelhasználási egység nem kerül bevezetésre, a 

szerkezeti terv leírás a 3. Változások, a 4. A település területi mérlege, az 5. A területrendezési tervvel 

való összhang igazolása és a 6. A biológiai aktivitásérték számítási eredménye fejezetek módosításul. 
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A helyi építési szabályzat módosítási javaslata 

 

A TSZT-ben meghatározott Gksz területfelhasználásban újonnan meghatározott logisztikai területre új 

Gksz-8 jelű építési övezet kerül bevezetésre. Az övezet kizárólag ezen a területen érvényesül. A 

területre vonatkozó egyedi előírások a HÉSZ 35. § - ban kerülnek meghatározásra új (9) – (..) 

bekezdések bevezetésével.  

 

A új Gksz/8 jelű építési övezet tervezett beépítési paraméterei: 

 

övezet jele 

kialakítható legkisebb telek 
beépí-

tési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
terepszint 

szint-
területi 
mutató 

meg-
engedett 

leg-
nagyobb 
mértéke 

telek zöld-
felületének 
legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

terület szélesség mélység felett1 alatt 
leg-

kisebb 
leg-

nagyobb 

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

Az újonnan bevezetni tervezett Gksz/8 jelű építési övezet és a beépítési paraméterek: 

Gksz/8 100e 100 100 SZ 60 60 - 20 - 16 

A tervezett beépítési javaslat alapján számított beépítési értékek: 

hrsz. 

telek 
beépí-

tési 
mód 

telek 
beépítettsége 

terepszint 

telek 
szint-

területi 
mutatója 

telek zöld-
felületi 

mértéke 

épület magassága 

terület szélesség mélység felett alatt 
leg-

kisebb 
leg-

nagyobb 

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

új 
beépítésre 

szánt 
terület 

469516 - - SZ 47 - - 22 - 14 

 

A tervezett beépítési javaslat alapján meghatározott beépítési értékek a tervezett közlekedési 

területekre: 

övezet jele 

leg-
kisebb 
beépít-

hető 
telek 

terület 

kialakítható legkisebb 
telek beépí-

tési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
terepszint 

szint-
területi 
mutató 

meg-
engedett 

legnagyobb 
mértéke 

telek zöld-
felületének 
legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

szélesség mélység felett1 alatt 
leg-

kisebb 
leg-

nagyobb 

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

Meglévő Köu-1 és Köu-2 jelű övezet és a beépítési paraméterek: 

KÖu-1 és  
Köu-2 

- - - - 0 0 - - - - 
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A Gksz-8 jelű övezethez kapcsolódó tervezett előírások: 

- az építési övezetben kereskedelmi – szolgáltató rendeltetéshez kapcsolódó raktározási és 

logisztikai rendeltetések és az ezen rendeltetések kiszolgálását biztosító rendeltetések 

helyezhetők el; 

- az építési övezetben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzlet és 

bevásárlóközpont és lakó rendeltetés nem helyezhető el; 

- az új építmények, önálló rendeltetési egységekhez előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű 

elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet telken belül kell 

biztosítani; 

- a szabályozási terven jelölt „többszintes növényállomány telepítése” szabályozóval érintett 

területen a telek zöldfelületének legkisebb mértékébe beszámítható többszintes 

növényállományt kell telepíteni; 

- a szabályozási terven jelölt „zöldfelületként fenntartandó telekrész” szabályozóval érintett 

területen a telek zöldfelületének legkisebb mértékébe beszámítható összefüggő zöldfelületet kell 

kialakítani az építési övezetre meghatározott egyedi szabályok szerint; 

- a „többszintes növényállomány telepítése” és a „zöldfelületként fenntartandó 

telekrész”szabályozókkal érintett területen a terület rendeltetésszerű használatához műszakilag 

szükséges műtárgyak elhelyezhetők; 

- a „feltételes hatálybaléptetéssel érintett terület” szabályozóval érintett területre a Gksz/8 építési 

övezet a térségi területfelhasználási engedély birtokában lép hatályba, amennyiben a térségi 

területfelhasználási engedély a HÉSZ módosítás hatálybalépését követően válik végleges 

döntéssé. 

 

Tervezett szabályozási elemek: 

Az Gksz-8 jelű építési övezet területén építési hely, „többszintes növényállomány telepítése”, 

„zöldfelületként fenntartandó terület” és a „feltételes hatálybaléptetéssel érintett terület” 

szabályozók kerülnek meghatározásra.  

Egyéb szabályozók: 

A szervizút és a csomóponti fejlesztés területe övezethatárral és tervezett szabályozási vonallal került 

meghatározásra. 
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Szabályozási terv módosító javaslatai 

 
Érintett Szabályozási tervlapok: B-6, C-6, B-7 és C-7 jelű szabályozási tervlapok 
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Az új beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán kijelölendő védőerdő területek, és a biológiai 

aktivitásérték szinten tartása érdekében eszközölt területfelhasználás módosítások területei 

szabályozási terv módosítása során az alábbi övezeti jelöléseket kapják: 

 Vcs jelű területfelhasználás helyett meghatározott Ev jelű területfelhasználású terület 

kerül Ev-v övezetbe, 

 Má jelű területfelhasználás helyett meghatározott Ev jelű területfelhasználású terület 

kerül Ev/2 övezetbe, 

 K-Sp jelű területfelhasználás helyett meghatározott Vá jelű területfelhasználású terület 

kerül Vá-b övezetbe. 
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III.3 Szakági munkarészek 

3.1 Tájrendezési javaslatok 

A módosítás következtében a beépítésre nem szánt művelt mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 

Gksz-8 jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területté válik. Az 51-es főút módosítási terület menti 

szakasza és a város beépített területe közötti mezőgazdasági tájhasználat beépítéssel járó gazdasági 

célú tájhasználatra vált a város beépített területeinek tervezett fejlesztése megvalósításával. 

A megváltozó tájhasználat következtében a meglévő erdőterületek és a minőségi módon fejleszthető 

zöldfelületek szerepe felértékelődik. Fontos, hogy a beépítésre szánt terület fejlesztése során az 

erdőterületek megtartásra, a kötelező zöldfelületek a HÉSZ-ben és az építési engedélyben előírt módon 

kialakításra kerüljenek.  

A HÉSZ módosítás javasolt előírásai - a „többszintes növényállomány telepítése” és a „zöldfelületként 

fenntartandó telekrész”szabályozók alkalmazása - a fenti elvek érvényesülését támogatják. 

 

Adattári erdőterületek 

A fejlesztési terület országos erdőállomány adattári erdőterületet érint (0173/8 hrsz.), mely 

erdőterület egy része közúti közlekedési területként kerül hasznosításra. Az új beépítésre szánt terület 

kijelölése kapcsán védelmi erdőterület kerül meghatározásra szintén országos erdőállomány adattári 

erdőterületen (0202 és 0203/16 hrsz.). 

HRSZ ALRÉSZLET MŰVELÉSI ÁG TELEK TERÜLETE BEÉPÍTETTSÉG 
ADATTÁRI 

ERDŐTERÜLET 
TULAJDONOS 

0173/8 

a 
szántó 

(Sz5, Sz6) 3,4393 ha 
34.393,8600 m2 

0 
(beépítetlen 

terület) 

0,9468 ha 
9468,1426 m2 

Természetes 
személyek 

területe b 
legelő 
(L4) 

0202 - kivett csatorna 
44,7215 ha 

447.215,3616 m2 

0 
(beépítetlen 

terület) 

8,2246 ha 
82.246,4058 m2 

Állami területek 

0203/16 - 
szántó 

(Sz4, Sz6) 
1,9992 ha 

19.992,4398 m2 

0 
(beépítetlen 

terület) 

1,2617 ha 
12.616,7533 m2 

Természetes 
személyek 

területe 

Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont) 

 

   

0173/8 hrsz-ú 25/B erdőrészlet 
0202 hrsz-ú 61/A, 61/B és 61/D 

erdőrészletek 
0203/16 hrsz-ú 61/C erdőrészlet 

Országos Erdőállomány Adattári erdők (erdőtagok, erdőrészletek) 
Forrás: Erdőtérkép (nébih) 
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A 0173/8 hrsz-ú 25/B erdőrészlet 

A 25/B jelöléssel ellátott 0,95 hektár erdőtag a Pusztavacsi körzetben a Közép-Duna menti sík erdészeti 

táj részét képezi, magántulajdonban van. Az erdőtag elsődleges rendeltetése talajvédelmi, további 

rendeltetései nincsenek. A terület nem része a Natura2000 hálózatnak és más védettségek sem érintik. 

Az erdőtag faállománya egyéb lomb elegyes-hazai nyárasból áll, melynek természetességi állapota 

természetszerű erdő. Az erdő tűzveszélyességi szempontból a kismértékben veszélyeztetett területek 

közé tartozik. A tájékoztató alapján a területre vonatkozóan 2022 lesz a következő tervezés éve. 

Az erdőterület a hatályos településszerkezeti tervben védelmi erdőterület területfelhasználásban van 

meghatározva, a terület egy része (0,05 ha) közúti közlekedési terület területfelhasználásban kerül 

meghatározásra. 

  
Saját készítésű helyszíni fotó az erdőterületről 

Terepbejárás alapján elmondható, hogy a területen lévő faállomány egybefüggő. Az erdőt több faj pl. 

a fehér nyár, fehér akác, nyugati ostorfa, vadszőlő és különféle juharok alkotják. 

 

A 0202 hrsz-ú 61/A, 61/B és 61/D erdőrészletek 

A 61-es sorszámú erdőtag négy erdőrészletből áll, melynek három erdőrészlete (61/A-B és 61/D) 

helyezkedik el a 0202 hrsz-ú csatorna területén. A három erdőrészlet együttesen 8,22 hektár, melyből 

a 61/A erdőrészlet 2,45 ha, a 61/B erdőrészlet 2,28 ha, a 61/D erdőrészlet 3,49 ha. Az erdőrészletek a 

Pusztavacsi körzetben a Közép-Duna menti sík erdészeti táj részét képezik, melyek állami tulajdonban 

vannak. Az erdőrészletek elsődleges rendeltetése part- vagy töltésvédelmi rendeltetés, további 

rendeltetéseik faanyagtermelő rendeltetés. A területek nem képezik a Natura2000 hálózat részét és 

további védettségek sem érintik. 

Az erdőrészletek faállománya nemes nyárasból áll, melyek természetességi állapota faültetvény. Az 

erdőrészletek tűzveszélyességi szempontból a kismértékben veszélyeztetett területek közé tartoznak. 

A tájékoztató alapján, a területekre vonatkozóan 2022 lesz a következő tervezés éve. 

Az erdőrészletek a hatályos településszerkezeti tervben közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja 

elnevezésű vízgazdálkodási terület területfelhasználásban vannak meghatározva, mely erdőrészletek 

teljes területe (8,22 ha) védelmi erdőterület területfelhasználásban kerül meghatározásra. 

 

A 0203/16 hrsz-ú 61/C erdőrészlet 

A 61-es sorszámú erdőtag négy erdőrészletből áll, melynek egy erdőrészlete (61/C) helyezkedik el a 

0203/16 hrsz-ú szántó művelési ágú területen, melyből az erdőrészlet 1,26 hektár. Az erdőrészlet a 
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Pusztavacsi körzetben a Közép-Duna menti sík erdészeti táj részét képezi, mely magántulajdonban van. 

Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése faanyagtermelő, további rendeltetései nincsenek. A terület 

nem képezi a Natura2000 hálózat részét és további védettségek sem érintik. 

Az erdőrészlet faállománya egyéb lomb elegyes-hazai nyárasból áll, melynek természetességi állapota 

származék erdő. Az erdőrészlet tűzveszélyességi szempontból a kismértékben veszélyeztetett 

területek közé tartozik. A terület erdőségi kötelezettség alá vont terület. A tájékoztató alapján, a 

területre vonatkozóan 2022 lesz a következő tervezés éve. 

Az erdőrészlet a hatályos településszerkezeti tervben általános mezőgazdasági terület 

területfelhasználásban van meghatározva, mely erdőrészlet teljes területe (1,26 ha) védelmi 

erdőterület területfelhasználásban kerül meghatározásra. 

 

Biológiai aktivitás érték egyenleg fenntartásának követelménye 

A módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével jár, ezért az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló törvény 7.§ (3) bekezdés b) alpontja szerint: 

„… újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,”. 

 

A területek biológiai aktivitásértékének (a továbbiakban: BIA érték) számításáról a 9/2007. (IV. 3.) Ötm. 

rendelet (a továbbiakban: Ötm.) szól. Az Ötm. alapján szükséges az új beépítésre szánt terület 

kijelöléséhez kapcsolódó BIA érték egyenleget biztosítani. 

A biológiai aktivitás érték számítása területfelhasználás alapú. 

HATÁLYOS BIA ÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

HRSZ. 
TELEK 

TERÜLETE 
(m2) 

HATÁLYOS TERÜLET-
FELHASZNÁLÁS 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁS 

ÉRTÉK-
MUTATÓ 

TELEK 
TERÜLETE 

(ha) 

HATÁLYOS 
BIA ÉRTÉK 

EGYENLEGE 

0168/16, 0170/4-6, 0172/4, 
0173/8, 0175, 0177, 

0178/36-39, 0181/52-53, 
0181/70-72, 0182 

35.344,3042 m2 

Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 
3,7 3,53 ha 13,061 

0137/221 576,8810 m2 Gksz – kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 0,06 ha 0,024 

0173/8 1346,7424 m2 Ev – védelmi 
erdőterület 

9 0,13 ha 1,170 

0170/2-4 274.008,8784 m2 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

3,7 27,40 ha 101,380 

0170/2-5, 0172/3-4 195.029,0706 m2 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

3,7 19,50 ha 72,150 

0203/16 12.574,5857 m2 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

3,7 1,26 ha 4,662 
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0202 82.246,4074 m2 
Vcs - közcélú nyílt 
csatorna medre és 

parti sávja 

6 8,22 ha 49,320 

054/66-71 15.236,7978 m2 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 

3,7 1,52 ha 5,624 

0115/63, 0115/65, 0115/67, 
0115/69, 0115/72, 0120/1, 
0120/5-7, 0120/9, 0120/11-

12, 0120/16, 0120/21, 
0120/24 

447.497,8423 m2 
K-Sp - különleges 
nagykiterjedésű 

sportolási célú terület 

3 44,75 ha 134,250 

 

TERVEZETT BIA ÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

HRSZ. 
TELEK 

TERÜLETE 
(m2) 

TERVEZETT TERÜLET-
FELHASZNÁLÁS 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁS 

ÉRTÉK-
MUTATÓ 

TELEK 
TERÜLETE 

(ha) 

TERVEZET 
BIA ÉRTÉK 

EGYENLEGE 

0168/16, 0170/4-6, 0172/4, 
0173/8, 0175, 0177, 

0178/36-39, 0181/52-53, 
0181/70-72, 0182 

35.344,3042 m2 
Köu – közúti 

közlekedési terület 0,6 3,53 ha 2,118 

0137/221 576,8810 m2 Köu – közúti 
közlekedési terület 

0,6 0,06 ha 0,036 

0173/8 1346,7424 m2 Köu – közúti 
közlekedési terület 

0,6 0,13 ha 0,078 

0170/2-4 274.008,8784 m2 Gksz – kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 27,40 ha 10,960 

0170/2-5, 0172/3-4 195.029,0706 m2 

Gksz* – kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

(Térségi 
területfelhasználási 
engedély alapján) 

0,4 19,50 ha 7,800 

0203/16 12.574,5857 m2 Ev – védelmi 
erdőterület 

9 1,26 ha 11,340 

0202 82.246,4074 m2 Ev – védelmi 
erdőterület 

9 8,22 ha 73,980 

054/66-71 15.236,7978 m2 Ev – védelmi 
erdőterület 

9 1,52 ha 13,680 

0115/63, 0115/65, 0115/67, 
0115/69, 0115/72, 0120/1, 
0120/5-7, 0120/9, 0120/11-

12, 0120/16, 0120/21, 
0120/24 

447.497,8423 m2 Vá - állóvizek medre 
és parti sávja 

6 44,75 ha 268,500 

 

HATÁLYOS BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK 381,641 

TERVEZETT BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK 388,492 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁS + 6,851 

A biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest növekszik. A +6,851 

növekmény a későbbi új beépítésre szánt terület kijelölésével járó módosítások során felhasználható. 
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3.2 A fejlesztés környezetre gyakorolt hatása 

A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló, 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, 

valamint a 3. számú melléklet II. pontja alapján Dunaharaszti Város Önkormányzata megkéri a 

környezet védelméért felelős államigazgatási szervek véleményét arra vonatkozóan, hogy a 

megítélésük szerint a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően, 

a tervezett változtatások következtében várható-e jelentős környezeti hatás, és a várható környezeti 

hatások alapján szükségesnek tartják-e a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet szerinti, környezeti vizsgálat 

lefolytatását és környezeti értékelés készítését.  

A KV. Rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a 2. sz. mellékletben foglalt 

szempontok alapján értékelve a változtatásokat, a terv kidolgozója nem tartja szükségesnek a 

környezeti vizsgálat lefolytatását. Dunaharaszti Város Önkormányzata a környezet védelméért felelős 

szervek véleményének a figyelembe vételével, önkormányzati határozatban dönt arról, hogy a 

környezeti vizsgálat lefolytatása, a környezeti értékelés elkészítése szükséges-e.  

A hatások jellegének és mértékének megítélésénél az alábbiak alapvetőek: 

 A hatályos településrendezési eszközök jelen módosítása következtében a beépítésre nem 

szánt Má jelű általános mezőgazdasági terület, beépítésre szánt egyedi szabályozású Gksz-8 

jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület övezetébe kerül, ahol a megengedett 

legnagyobb beépítés figyelembevételével a beépítettség 50 % körül alakul. 

 Az építési telek kialakításának feltétele a termőföld végleges más célú hasznosítása érdekében 

a termelés alóli kivonás, termőföld megváltás. 

 A terület beépítése meghatározó a településszerkezetben, de az 51-es főúthoz való közeli 

fekvése előnyös a terület közúti kiszolgálása szempontjából, mert a védendő területekhez 

közeli közlekedési vonalakat a fejlesztésből várható forgalomtöbblet nem terheli. 

 A területre hulló, illetve azon összefolyó csapadék befogadására és annak elszikkasztására 

alkalmas, művelt mezőgazdasági terület helyén egy rendezett csapadékvíz elvezetési 

rendszerrel, szükség szerint záportározóval kialakított, beépített terület jön létre.  

 Az új csarnoképület(ek) a szűkebb környezetében településképi szempontból meghatározó 

beépítés lesz. A telek /telkek északnyugati és északkeleti határán zöldfelületként fenntartandó, 

illetve többszintes növénytelepítéssel kialakítandó kötelező zöldfelületként jelölt területén 

megfelelő minőségben kialakításra kerülő fásított zöldsávok látványa alkalmas lehet az épített 

tömeg látványának mérsékelt oldására. 

 A területfelhasználás váltás, a beépítés épített örökséget, műemléket, műemléki környezetet, 

nyilvántartott régészeti területet, védett vagy védelem alatt nem álló természeti értéket, 

természeti területet nem érint. 

A vonatkozó hatályos értékvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett a tárgyi 

módosítás várható környezeti hatása a közvetlen és tágabb, az épített- és táji-természeti 

környezetben várhatóan nem okoz a szomszédos, illetve más terület hasznosítási lehetőségét zavaró 

környezeti hatást. 
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3.3 Közlekedési javaslat 

Tervezett beruházás és közlekedési hatásai 

3.3.1 Tervezett fejlesztés 

 
K-6. Beépítési vázlat 
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A tervezési területen a mezőgazdasági funkció helyett logisztikai központ elhelyezése tervezett, két 

ütemű megvalósítással. Az előzetes tervek szerint I. ütemben a terület déli oldalán logisztikai központ 

épülne, amelyet az északi oldalon bővülne ki később. Összesen kb. 470.000 m2-nyi terület alakul át. Az 

I. ütemben 165 kamionparkoló és 431 személygépjármű számára parkolófelület létesül. A II. ütem 

pontos fejlesztési részletei még nem ismertek. 

A munkarész kidolgozása során az önkormányzati adatszolgáltatásban szereplő építészeti, és 

közlekedési előkészítő terveket is figyelembe veszünk. 

 

3.3.2. Megközelíthetőség 

Térségi kapcsolatok: 

A térségben tervezett elkerülhetetlen fejlesztés (bár felsőbbrendű tervek ezt nem tartalmazzák) az 51. 

sz. főút keresztmetszetének bővítése, négynyomúsítása Taksony és az M0 autóút között (hiányzó 

szakasz). Tervezett a Paál László utca gyűjtőútként való kiépítése (város szerkezeti terve szerint) és 

mellette kerékpárút megvalósítása. 

 
K-7. Tervezett közlekedési hálózat 
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A tervezett gazdasági terület közúti kapcsolatát az 51. sz. főút irányából kell megadni. Két jelentős 

fejlesztésre van szükség a főúton: a keresztmetszetet mindkét forgalmi irányban 1-1 sávval meg kell 

növelni és legalább egy jelentős nagyságú csomópont kiépítése szükséges. Az előkészítő közlekedési 

tanulmány több változatot vizsgált (és egyeztetett), az önkormányzat kérése szerint ezen fejezet a „K2” 

jelű változat megvalósíthatóságát vizsgálja. 

Ebben a hálózati változatban megszűnne a szennyvíztelephez vezető út 51. sz. főúttal alkotott 

csomópontja és a tervezett gazdasági területe és környezetét csak egyetlen, az 51. sz. főúton kiépített 

nagyméretű körforgalmon keresztül lehetne megközelíteni a főút felől a Paál László utcánál. Ennek a 

csomópontnak közelében csatlakozna a területet feltáró kiszolgáló út is, amely a főúttal párhuzamosan 

haladna és egy belső körforgalmon keresztül több irányban is kiszolgálná az új gazdasági övezetet. 

Innen lenne elérhető a szennyvíztelep is.  

 

Az előzetes közlekedési tanulmány 

turbókörforgalomként méretezte és tervezte a 

nagyméretű körforgalmat. A részletes tervezés 

során figyelemmel kell lenni a nagyméretű 

tehergépjárművek várható számára és 

megfelelően biztosított kihaladására a 

csomópontból. Megfelelő szélességű burkolatok 

biztosítása szükséges, üldözőgörbés vizsgálat 

alapján.  

A Paál László utca, tervezett gyűjtőútként nem 

lehet alárendelt a területet kiszolgáló útnak, 

ennek okán a Paál László utca szerepe vagy a 

javasolt megoldás a továbbtervezés, egyeztetés 

során felülvizsgálandó. 

Javasoljuk továbbá, hogy a szennyvíztelepre 

vezető út esetében a jobbra kanyarodások 

továbbra is megengedettek legyenek. 

K-8. 51. sz. főút – Paál László u. tervezett csomópontja 
Forrás: Előzetes közlekedési tanulmány 

 

Hálózati szempontból előnyösebb megoldás, ha a nagyméretű gazdasági terület nem egyetlen 

csomópontban kapcsolódik a főúthoz. Javasoljuk, hogy a Mechwart utcai működő csomópont 

továbbfejlesztésének, kiépítési lehetőségének is a vizsgálatát. 

 

Gyalogos és kerékpáros megközelítés: 

A területre érkező dolgozók számára elő kell segíteni a közösségi közlekedés használatát (biztonságos 

kerékpáros nyomvonalak kijelölése, buszmegálló kiépítése, a vasúti megállóhoz szállítás megoldása). 

Így csökkenhet a terület által vonzott forgalom. 

 

A következő rajzon az 51. sz. főút és a párhuzamos szervizút mintakeresztszelvénye látható. 
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3.3.3 Belső közlekedés: 

Az előzetes közlekedési tanulmány szerint a teljes területet az 51. sz. főút és a Paál László utca 

csomópontjában kiépülő körforgalom és a gyűjtőút felől érkező szervizút szolgálja majd ki. Minden 

belső út, minden parkolófelület erre az egyetlen nyomvonalra vezeti ki a forgalmat. Tekintettel a 

várható forgalom mértékére, a továbbtervezés során vizsgálatra érdemesnek tartjuk egy belső (hátsó) 

összekötő út nyomvonalának kiépítését a Paál László utcáig, az 51. sz. főúttal párhuzamosan, a 

gazdasági terület észak-nyugati oldalán, amely csomópontot alkotva a Paál László utcával jelentősen 

tehermentesíthetné a fő feltáró út (51. sz. főúttal párhuzamos szervizút) nyomvonalát anélkül, hogy a 

lakóterületekre hatással volna. 

A Mechwart András utcai csomópontban a főúti kapcsolat felülvizsgálatával lehetőség nyílhat arra, 

hogy a gazdasági terület a lehetőségekhez képest a lehető legtöbb ponton csatlakozhasson a főúthoz. 

A belső utak építése során kiemelt figyelemmel kell kezelni a kerékpáros és gyalogos nyomvonalakat 

és átvezetéseket, valamint a csapadékvíz-elvezetési megoldásokat. 

 

3.3.4 Közlekedési hatások, várható forgalomkeltés: 

Közlekedési hatások 

Területfejlesztés esetén a továbbtervezés során az alábbi alapkérdéseket kell vizsgálni: 

 A tervezett fejlesztés megközelítési lehetőségei a meglévő hálózatok szempontjából, 

azok fejlesztési szükségessége a forgalomkeltés számszerűsítésével (közúti, közösségi 

közlekedési, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok). 

 Parkolási lehetőségek, várható igények kezelése. 

Elfogadva, hogy a forgalomnövekmény oka a betelepülő területhasználati funkciók lesznek és a 

forgalomkeltést a funkciókhoz építendő parkolófelületek nagyságából számoljuk, a legfontosabb az 

elhelyezendő parkolási igény pontos meghatározása, ebből az átlagos forgalomkeltés meghatározása 

és annak ellenőrzése, hogy a meglévő közlekedési lehetőségek (hálózatok) be tudják-e fogadni a keltett 

forgalmat. A forgalomkeltést az OTÉK-ban előírt parkolóhelyek számából, a várható tartózkodási 

időkből, a parkolóhasználati szokásokat és a funkcióktól függő sajátságokat figyelembe véve lehet 

számolni. 

Amennyiben a meglévő hálózatok kapacitása nem elegendő az új megjelenő forgalom lebonyolítására, 

a közlekedésbiztonság fenntartása és a hálózatok működőképességének megőrzése érdekében 

közlekedési fejlesztések megvalósítására van szükség. Ezeket a fejlesztéseket (feltáró utak, új 

csomópontok, megközelítési lehetőségek) a terv tartalmazza.  

Az OTÉK szerint elvárt számú kerékpártároló elhelyezését a bejáratok közelében, lehetőleg fedett 

helyen szükséges megoldani. 

 

Forgalomkeltés számolása 

A forgalomkeltés szempontjából egy gazdasági területen a reggeli és délutáni csúcsóra forgalom főleg 

az egyes forgalom-típusok irányában különbözik. Míg reggel a személyforgalom inkább érkezik, 

teherforgalom elhagyja a területet. Délután fordított tendencia tapasztalható. Figyelembe véve a 

meglévő közösségi közlekedési elérhetőséget és a betelepülő funkciók jellegét, várhatóan számos 

dolgozó saját gépjárművel érkezik majd a területre. 
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Keltett forgalom mértéke:  

I. ütem 

Adatszolgáltatás szerint 165 férőhelyes kamionparkoló és 431 férőhelyes személyautóparkoló 

megvalósulása várható. 

Logisztikai/gazdasági funkció esetén a reggeli és délutáni csúcsóra hasonló forgalmi terhelést mutat. 

Reggeli csúcsórában a fentiek szerint a kamionok indulnak és a személyautók főleg érkeznek. 

Feltételezve (realitások alapján), hogy reggel a kamionparkolók 20 %-ról egy óra alatt elindulnak a 

teherautók és a személyautó-parkoló 25 %-a is megtelik, az alábbi forgalomkeltés számolható: 

reggeli csúcs: 20 % > 33 kamion  = 33 x 2,5 = 83 Ejm/h/irány   25 % szgjm  = 107 Ejm/h 

Freggeli = 83 Ejm/h + 107 Ejm/h = 190 Ejm/h/ km (kétirány) 

vagy rosszabb esetet feltételezve: 

30 % > 50 tehergjmű = 125 Ejm/h 

30 % szgjm > 130 Ejm/h 

F= 255 Ejm/h/kétirány 

Délutáni csúcsórában fordított forgalmi irányokkal, de hasonló forgalomkeltés várható. 

 

II. ütem 

Mivel a II. ütem beruházásáról, méreteiről, funkciójáról nem rendelkezünk pontos információval, a 

közlekedési szempontból leginkább forgalmat keltő logisztikai funkciót vesszük figyelembe és 

területarányosan számoljuk a keltett forgalmat. 

Mivel a tervezési területen kb. 60 %-nyi területre épül az I. ütem, a II. ütem területét 40 %-nak véve a 

teljes terület forgalomkeltése a következőképpen számolható: 

F teljes = 190 /0,6 = 317 Ejm/h/kétirány 

Vagy rosszabb esetet feltételezve: 

F teljes = 255/0,6 = 425 Ejm/h/kétirány 

Ezek a forgalmak rosszabb esetben sem érik el egy forgalmi sáv kapacitását, így a területen belül 

teljesen elfogadható 2x1 forgalmi sávval kiépítendő kiszolgáló utakkal számolni. Ugyanakkor a 

részletes tervezés során a csomópontok (különösen a főúton fejlesztendő kereszteződések) 

kapacitását ellenőrizni szükséges. 

 

Következtetések: 

 a tervezett beruházások által keltett forgalom (tekintettel annak nagyságra és 

összetételére) csak az 51. sz. főút irányába, a lakóterületek érintése nélkül közelítheti 

meg, illetve hagyhatja el a területet, 

 a beruházás fenntartható működéséhez tartozik, hogy az 51. sz. főút négynyomúsítása 

megtörténjen az M0 autóútig; a főút jelenlegi forgalomkeltésének lebonyolítására is 

(eltűrhető szolgáltatási szintű) kapacitáshatásának túllépésével képes, 

 az 51. sz. főúton a csomópontok száma nem növelhető (minimális csomóponti 

távolságok betartása érdekében), 
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 legalább két beközlekedési lehetőséget kell adni a főút irányából a területre, még akkor 

is, ha az egyik csak jobbra kanyarodásokat tesz lehetővé, 

 az 51. sz. főúti, illetve a belső úthálózati csomópontok esetében is megfelelő méretű 

körforgalmak alkalmazását javasoljuk, amelyek forgalmi és geometriai megfelelőségét 

a részletes tervek készítésekor igazolni szükséges, 

 az új gazdasági területeket kiszolgáló utak szabályozási szélességét a várható 

járműforgalom mértékének és összetételének, a várható kerékpáros forgalomnak 

megfelelően, a vízelvezetés és a közműnyomvonalak helyének biztosításával, esetleges 

egyoldali járda, illetve közvilágítás elhelyezhetőségét figyelembe véve kell 

megállapítani, és lehetőség szerint a kamionok várakozásának megfelelő parkolósáv is 

építendő, 

 már a koncepcionális tervezés fázisában biztosítani szükséges a leendő dolgozók 

számára a közösségi közlekedési megállóhelyek, illetve biztonságos kerékpáros 

infrastruktúra elérhetőségét, hogy az egyéni gépjármű közlekedés aránya csökkenjen a 

területen. 

 

3.4 Közmű javaslat 

Vízgazdálkodás és vízellátás  

A vízellátás várhatóan biztosítható lesz a terület keleti és északi oldalánál haladó NA 200-as vezetékről, 

ahogy a közeli szennyvíztisztító telepre is várhatóan viszonylag könnyedén el lehet majd juttatni a 

keletkezett szennyvizet. 

Az első ütemmel kapcsolatban elkészült tanulmányterv néhány közműág esetében előzetesen várható 

közműigényeket is meghatározott. A 200 ezer m² bruttó szintterületen vízigényként nagyjából 60 

m³/nap értéket határozott meg, valamint 90 percen keresztüli 4200 l/perc intenzitás esetén 380 m³ 

oltóvíz igényt határozott meg, amit a területen belül kell tározni. 

A fejlesztés tűzivízigényének problémamentes biztosításához az ÉDV Zrt-vel, mint Dunaharaszti 

víziközmű szolgáltatójával történt egyeztetés alapján az a döntés született, hogy a Napsugár utca északi 

szakaszánál üzemelő NA 200-as körvezetéket, és az iparterület mellett haladó NA 200-as körvezetéket 

szükséges lesz összekapcsolni a Ganz Ábrahám utcánál. 

A területen belül keletkező szennyvizet átemelő szivattyúval lehet vagy a szennyvíztelepre tartó 

meglévő szennyvíznyomóvezetékbe juttatni, vagy egy külön célvezetékkel közvetlenül a szennyvíztelep 

fogadóaknájába vezetni. A várható szennyvízigény szintén a fentebb említett 60 m³/nap érték 

környékére várható. 

A jelenlegi ütemben még nem beépített területrészen elvileg keresztül halad egy nyomott 

szennyvízvezeték, aminek a kiváltása a második ütem kapcsán szükségessé válik. 

Nagyon fontos felhívni a figyelmet a közeli szennyvíztisztító szaghatására. Bár Dunaharaszti 

szabályozási tervén sincs feljelölve a szennyvíztisztító szaghatásvédelmi övezete, de a szennyvíztisztító 

az alkalmazott nyílt műtárgyak, valamint a szennyvíztisztítási kapacitása alapján valószínűleg 500 

méteren belül határozott szaghatást okoz. Fontos szerződésben előre rögzíteni, hogy az első ütemben 

beépíteni tervezett területrész nagyobbik hányadán jelentős szaghatás várható, és ennek tudatában 

települ oda a raktározási funkció. Szerződés nélkül a beruházó a 306/2010 (XII.23.) kormányrendelet 
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alapján utólag kötelezhetné a szennyvíztelep tulajdonosát a szaghatás megszüntetésére, ami 

lényegében a szennyvíztelep ellehetetlenülését jelentené. 

A tervezett épületekről és burkolt felületekről származó csapadékvizek elhelyezésére a közterületen 

korlátozottan rendelkezésre álló nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer terhelése helyett lehetőleg 

a helyben elszikkasztást kellene preferálni, de elképzelhető, hogy a területtől nem messze 

elhelyezkedő Duna-Tisza főcsatorna is befogadhat némi csapadékvizet, de erről a hatóságokkal kell 

előtte egyeztetni. 

A fejlesztéssel érintett terület vízbázisvédelmi területen fekszik, ezért a talajba szikkasztott vizeknek 

szigorú előírásoknak kell megfelelniük. 

 

A 2010/31/EU irányelvet követve Magyarországon a 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet alapján 2021. 

január 1-jétől a hatóság csak abban az esetben adhatja meg a használatbavételi engedélyt, ha az épület 

megfelel a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épület követelményrendszerének. Ezt a 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6.§-a pontosítja. Ez alól csak abban az esetben kap felmentést az épület, 

ha megfelel az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 

1.§ (2) bekezdésben foglaltak valamelyikének. 

A jogszabályok alapján a jelenleg tervezett telephely energiaellátásában is hasznosítani kell a megújuló 

energiaforrásokat. A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó 

a nap vagy a föld energiája lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. A 

megújuló energiahordozóval az energiatermelés időjárás függő, ezért a műszaki csatlakozást a teljes 

prognosztizált energia igény biztosítására elégséges kapacitásúként kell kiépíteni, de a 

jogszabályokban előírt időszakon belül teljesíteni kell a megújuló energia részarányokat, hogy a 

kormányrendeletnek megfeleljen az épület. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a kötelező megújulóenergia hányad a közműhálózati csatlakozások 

kapacitása szempontjából nem jelent könnyítést, a csatlakozásoknak a teljes energiaigény 

kiszolgálására elégségesnek kell lenniük, mert a megújulóenergia hányadot csak egy hosszabb időtávon 

belül kell átlagosan teljesíteni. 

 

Villamosenergia ellátás  

A várható villamosenergia igény biztosítására a középfeszültségű hálózat minden valószínűség szerint 

bővítésre szorul. Az építkezés idejére még elég lehet a meglévő hálózat szabad kapacitása, de a 

gazdasági terület ellátásához legalább egy új középfeszültségű kábelkört ki kell építenie az ELMÜ 

Hálózati Kft-nek. 

Az első ütemben érintett 29 hektáros terület energiaigénye nagyban függ a megvalósítani tervezett 

funkciótól. Az előzetes tanulmánytervben 100 állandó dolgozóval, valamint napi 1230 felbukkanó 

gépjármű vezetővel számoltak, így a villamosenergia igény várhatóan valahol 4000 és 8000 kW között 

alakulhat. 

 

Gázellátás  

A tervezési terület környezetében jelentősebb, gázellátáshoz számításba vehető földgázvezeték nem 

üzemel. A gazdasági terület földgázellátása így várhatóan jelentős költséggel lenne csak megoldható. 
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Célszerűbb az energiaigényeket villamosenergia alkalmazásával biztosítani, bár ez tovább növeli a 

területen jelentkező villamosenergia igény mértékét. Persze érdemes majd a hálózat üzemeltetőjét, a 

Tigáz Zrt-t is megkérdezni a gázellátás anyagi feltételeit illetően. 

Az első ütemben érintett 29 hektáros terület energiaigénye nagyban függ a megvalósítani tervezett 

funkciótól. A várható termikusenergia igény a villamosenergia igénynél némileg alacsonyabb lehet, 

hiszen a raktárakban nem kell annyira magas hőmérsékletet biztosítani, de közeli és érdemi 

kapacitással rendelkező földgázvezeték hiányában várhatóan a termikusenergia igényt is 

villamosenergia hasznosításán keresztül lehet majd biztosítani. 

 

3.5 Elektronikus hírközlési javaslat 

Az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás így a vezetékes távközlési és műsorelosztási igény egyéni 

szerződés alapján, a szolgáltató beruházásával valósul meg. 

3.6 Örökségvédelmi javaslat 

A tervezett módosítások régészeti és műemlékvédelmi érdekeket illetve helyi védelmi értéket nem 

érintenek és nem sértenek, ezért a fejezet kidolgozása – és az Örökségvédelmi Hatástanulmány 

módosítása - nem indokolt. 
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IV. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

IV.1 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény  

(a továbbiakban: Trtv.) 2019. január 2‐án lépett hatályba. A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a 

megyei területrendezési terv, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 

stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.  

A törvény második része foglalja magába az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) és a törvény 

harmadik része foglalja magába a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervet (BATrT), melyeket 

figyelembe kell venni Dunaharaszti vonatkozásában. 

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

egyeztetése 2021. július hóban indul a partnerségi egyeztetés kezdeményezésével, - jelen tervezési 

folyamatban a Trtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

„A TrTv. 90. § (1) E törvény rendelkezéseit - figyelemmel az (1a) bekezdésben foglaltakra is - a 

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

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

államigazgatási szervet első alkalommal már megkeresték, a települési önkormányzat 

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

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

Területrendezési Tervről, Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről és a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről szóló törvények térségi területfelhasználási és övezeti 

szabályait alkalmazza. A településrendezési eszközök e bekezdés szerinti módosítása nem 

mentesíti a települési önkormányzatot a 91. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 93. § 

(1) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése alól.” 

 

1.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Az Ország Szerkezeti terve meghatározza az országos területfelhasználás rendszerét,  

a települések térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok és egyedi építmények 

térbeli rendjét, és ezek összefüggéseit. 

Az TrTv. 2. melléklete szerint Dunaharaszti területét érintő országos területfelhasználási kategóriák a 

következők: 

 Erdőgazdálkodási térség; 

 Mezőgazdasági térség; 

 Vízgazdálkodási térség; 

 Települési térség. 

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

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

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

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



PRO REGIO NONPROFIT KFT. 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT  

 

 

61 

ker.] – Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest [XXII. ker.] – Diósd – Törökbálint – 

Biatorbágy (M1)) – 4/.1. melléklet 

 Meglévő 51. sz. főút (Budapest (M0) – Kalocsa – Baja – Hercegszántó – (Szerbia)) – 4/1. 

melléklet 

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

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

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

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

Majosháza – Ráckeve – Dömsöd – Dunavecse – Dunaegyháza – Solt – Dunapataj – Ordas 

– Dunaszentbenedek – Uszód – Foktő – Fajsz – Baja – Szeremle – Dunafalva – Mohács 

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

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

 Meglévő földgázszállító vezeték – 4/9. melléklet 

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

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

Zsámbok – Százhalombatta) – 4/9. melléklet 

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

4/9. melléklet 

 Meglévő országos csatornák (Duna-Tisza-csatorna Dunaharaszti és Dabas érintésével) 

– 4/10. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trtv. hatálya alá tartozó OTrT Szerkezeti Tervlap részlete 
Forrás: 4TR 

A Trtv. részeként az Országos Területrendezési Terv országos övezetei és a Trtv. 19.§ (4) bekezdése 

alapján a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
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9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) által megállapított országos 

övezetek közül az alábbiak nem érintik Dunaharaszti közigazgatási határát: 

 2. Kiváló termőhelyi adottságú szántó (OTrT), 

 5. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (OTrT), 

 1. Jó termőhelyi adottságú szántó (MvM), 

 2. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (MvM), 

 5. Nagyvízi meder övezete (MvM), 

 6. VTT-tározók övezete (MvM). 

A térségi területfelhasználással kapcsolatos megállapítások a BATrT- vel foglalkozó fejezetben 

találhatók.  

A „rendezéssel érintett terület” ebben a fejezetben a „TSZT módosítással” érintett területeket 

jelenti.   Dunaharaszti települést az alábbi országos övezetek érintik: 

 

 
1. Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai 
folyosójának, pufferterületének övezete 

(Trtv. 25-27. §) 

 

 

 

 

A rendezéssel érintett területet érinti. 

 

 
3. Erdők övezete 

(Trtv. 29-30. §) 

 

 

 

 

 

A rendezéssel érintett területet érinti. 
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4. Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete által érintett települések 

(Trtv. 31. §) 

 

 

 

A rendezéssel érintett területet érinti. 

 

 
3. Tájképvédelmi terület övezete 

(MvM rendelet 4. §) 

 

 

 

 

A rendezéssel érintett területet nem érinti. 

 

 
4. Vízminőség-védelmi terület övezete 

(MvM rendelet 5. §) 

 

 

 

 

A rendezéssel érintett területet érinti. 
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A rendezéssel érintett terület az országos térségi területekre vonatkozó előírások figyelembe vétele 

mellett több országos övezetet is érint. Ezen megállapítások tekintetében területrendezési 

megfelelősséget igazoló munkarész kerül kidolgozásra a „IV.2 módosítás területrendezési tervnek 

való megfelelőssége” című fejezetben. 

 

1.2 Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (BATrT)  

A BATrT alapvető célja, hogy meghatározza a Budapest Agglomerációba tartozó települések térségi 

területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a térség területi, táji, 

természeti adottságaira. Az országos szintű térségi lehatárolásokat a BATrT tovább pontosítja. Az OTrT 

és a BATrT előírásait együttesen kell alkalmazni. 

 

A települést az alábbi térségi szintű területfelhasználási kategóriák érintik: 

 erdőgazdálkodási térség,  

 mezőgazdasági térség, 

 vízgazdálkodási térség, 

 települési térség, 

 sajátos területfelhasználású térség. 

 

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

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

Gyál) – 9. melléklet, 

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

Dunaharaszti) – 9. melléklet, 

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

érintésével) – 4/10. melléklet 
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Trtv. hatálya alá tartozó BATrT Szerkezeti Tervlap részlete 
Forrás: 4TR 

Az újonnan meghatározott Gksz területfelhasználú területfelhasználási egység mezőgazdasági 

térségbe sorolt. Az új beépítésre szánt terület kerül kijelölésével, meglévő általános mezőgazdasági 

terület területfelhasználás kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználásra módosul.   

A térségi műszaki infrastruktúra hálózatok közlekedési és közmű elemeinek vonatkozásában a 

rendezéssel érintett területet közvetlenül egyetlen elem sem érinti. 

Az újonnan kijelölt kiszolgáló út települési térséget, mezőgazdasági térséget és erdőgazdálkodási 

térséget érint. Ezen térségeken belül általános mezőgazdasági, védelmi erdőterület és kereskedelmi 

szolgáltató terület területfelhasználás helyett közúti közlekedési terület (Köu) kerül meghatározásra. 

A védelmi erdőterület települési területfelhasználási kijelöléssel érintett területek mezőgazdasági 

és erdőgazdálkodási térségben helyezkednek el. Az egyik terület esetében meglévő országos adattári 

erdőállomány területén kerül kijelölésre védelmi erdőterület (Ev) általános mezőgazdasági terület 

(Má) és közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja (Vcs) területfelhasználások helyett. A másik terület 

esetében általános mezőgazdasági terület (Má) területfelhasználás helyett védelmi erdőterület (Ev) 

területfelhasználás kerül meghatározásra. 

A biológiai aktivitásérték szinten tartása végett eszközölt területfelhasználás módosítással érintett 

területek vízgazdálkodási térségben helyezkednek el, mely területek a hatályos településrendezési 
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eszközökben már a TrTv. hatályba lépése előtt beépítésre szánt területfelhasználásban és azzal 

összefüggésben építési övezetben meghatározott telkek. 

 

Az OTrT és az MvM rendelet által meghatározott országos övezetek mellett a BATrT övezeteit is 

figyelembe kell venni, melynek tervlapjait szintén az MvM rendelet tartalmazza. Az alábbi BATrT 

kiemelt térségi övezeteinek tervlapjai Dunaharaszti települést nem érintik: 

 8. Rendszeresen belvízjárta terület övezete (MvM), 

 9. Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések (MvM). 

Dunaharaszti települést az alábbi kiemelt térségi övezetek érintik: 

 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete által 
érintett települések 

(MvM. 8. §) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezéssel érintett területet érinti. 

A rendezéssel érintett terület a kiemelt térségi területekre vonatkozó előírások figyelembe vétele 

mellett egy kiemelt térségi övezetet érint. Az érintettségek tekintetében területrendezési 

megfelelősséget igazoló munkarész kerül kidolgozásra a „IV.2 módosítás területrendezési tervnek 

való megfelelőssége” című fejezetben. 
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IV.2 A módosítás területrendezési terveknek való megfelelősége 

2.1 Országos és kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákkal kapcsolatos 
követelmények teljesülése 

 

A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 

Trtv. 11.§ előírásait kell alkalmazni. 

(…) 

 

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

területfelhasználási egységek kijelölése során 

 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő 

erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 

vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - 

nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges 

honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe 

sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 

beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges 

honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási 

szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

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

(…) 

 

A fenti előírásoknak való megfelelés igazolása a következő: 

 

 

A TSZT módosításokat a következő ábrák mutatják be.  

A bal oldali oszlopban láthatók a hatályos TSZT módosításának területi lehatárolásai a hatályos 

területfelhasználásokkal, a középső oszlopban a tervezett TSZT módosítással meghatározott 

területfelhasználások, és a jobb oldali oszlopban a BATrT térségi szerkezeti terve , a TSZT módosítással 

érintett területi lehatárolásokkal.  



PRO REGIO NONPROFIT KFT. 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMA 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT  

 

 

68 
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Hatályos Szerkezeti terv kivonata 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

BATrT Szerkezeti terv kivonata 
Forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény 

 

A rendezéssel érintett területek települési, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vízgazdálkodási térséget 

érintenek. 

A rendezés során az új beépítésre szánt terület tekintetében meglévő általános mezőgazdasági terület 

területfelhasználásból új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználás kerül 

kijelölésre (Má > Gksz), ennek okán alkalmazandó a Trtv. alább idézett 12. § és 38. § bekezdésében 

meghatározott követelmény. (A tervezés vonatkozásában igazolni szükséges elemeket kékkel jelöltük.) 

(…) 

„Trtv. 12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 

eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell 

kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 

szánt területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs 

a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) 

pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - 

igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-

ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 

kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 

zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 

beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 

zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 
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(…) 

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

esetben jelölhető ki, ha 

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

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

örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 

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

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

esetén a Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek. 

(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak 

az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés 

a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari területre irányul. 

(4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki. 

(5) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben - új területfelhasználási egységként - csak 

zöldterület, továbbá - a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület 

területfelhasználási egység köréből - sportolási célú terület, temetőterület vagy különleges 

beépítésre nem szánt, rekreációs célú terület jelölhető ki. 

(6) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület ott jelölhető ki, ahol annak 

legtávolabbi pontjától a meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés megállóhelyig a 

közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolság nem haladja meg az 5 

km-t. 

(7) Az 5000 m2 nettó eladótérnél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott 

helyezhető el, ahol az építmény a meglévő vagy a tervezett jelentős közösségi közlekedési 

csomóponti megállóhelytől számítva 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel is 

megközelíthető.” 

(…) 

„40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési 

eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben 

foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület 

növekményére is alkalmazni kell a 12. §-ban és a 38. §-ban foglalt rendelkezések előírásait. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület növekményen felül, a kertes mezőgazdasági 

térség területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti 

települési térség területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő terület beépítésre szánt 

lakó-, üdülő- vagy vegyes területté minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

a) az érintett terület a települési térséggel határos, 

b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is 

megfelelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított, 

c) a tervezett funkció működéséhez szükséges - a megközelítést és a közművek elhelyezését 

egyaránt lehetővé tevő - közterületek biztosítottak, 
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d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és 

e) amennyiben az a)-d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok biztosításának 

és megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. §-a szerinti 

településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte. 

(3) A kertes mezőgazdasági térségnek az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterhez, az 

ökológiai hálózat magterületéhez vagy az ökológiai hálózat ökológiai folyosójához tartozó 

területe nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

(4) A kertes mezőgazdasági térség területét - az (1) és (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt 

terület növekményének kivételével - a településrendezési eszközökben beépítésre nem szánt 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(5) A beépítésre szánt terület növekményének mértékéről - a jóváhagyott településszerkezeti terv 

alapján - az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 

közhiteles és szabadon hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 

(6) A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal a településrendezési eszköz egyeztetése során ellenőrzi, és 

amennyiben jogszabályi ütközést észlel, véleményében jelzi. A beépítésre szánt terület 

növekményét az illetékes állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

a végső szakmai véleményezése során is ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütközést észlel, 

akkor annak megszüntetésére szólítja fel az önkormányzatot, és végső szakmai véleményét csak 

abban az esetben adja ki, ha a jogszabályi ütközés megszűnt. 

(7) Amennyiben nem került sor a (6) bekezdés szerinti településrendezési eszköz készítésére vagy 

módosítására, a beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente ellenőrzi, és amennyiben 

jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei 

kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési eszköz 

jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását. 

(8) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó térségi 

területfelhasználási engedélye alapján, és legfeljebb olyan mértékben növelhető a beépítésre 

szánt terület kiterjedése, amilyen mértékben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében 

rögzítetthez képest a település közigazgatási területén belül máshol csökken a települési 

térség kiterjedése. A területcsere során a települési térség területének nagysága nem nőhet. 

A területcserét táj- és természetvédelmi, termőföldvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 

örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok figyelembevételével és úgy kell végrehajtani, 

hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési 

önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.” 

(…) 

 

Az általános mezőgazdasági területből új beépítésre szánt terület kijelöléssel meghatározott Gksz 

területfelhasználású településszerkezeti egység  

 csatlakozik a meglévő települési területhez (K-Hull jelű különleges terület és az 51-es 

számú főút déli oldalán található Gip és Gksz jelű gazdaság területek); 
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 nem okozza Dunaharaszti és szomszédos települései beépítésre szánt területeinek 

összenövését; 

 a fejlesztés megvalósíthatósága területi igénye, közlekedési és egyedi 

településfejlesztési adottságai okán helyhez kötött; 

 kijelölése során a területnövekmény legkevesebb 5%-ának, azaz 23.451,85 m2-nek 

(469.037 m2 x 0,05) megfelelő kiterjedésű védelmi erdő kerül kijelölésre a biológiai 

aktivitásérték szinten tartása okán kijelölt erdőterületekkel is összhangban; 

 jól illeszkedik a meglevő településszerkezetéhez (51-es számú főút menti gazdasági 

területek); 

 táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 

örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket; 

 a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki-infrastruktúra kapacitás fejlesztése, 

illetve a szükséges bővítések a beruházás megvalósulásával párhuzamosan kiépítésre 

kerülnek; 

 meghatározása nem a település közigazgatási határától mért 200 méteren belül 

történik; 

 meghatározása során a beépítésre szánt terület növekménye meghaladja a települési 

térség 2%-át, azaz 28,41 ha-t (46,90 ha új gazdasági terület), a fennmaradó 18,49 

hektár (0170/2-5 és a 0172/3-4 hrsz-ú ingatlanok) terület felhasználása területcserére 

vonatkozó térségi területfelhasználási engedélyezés alapján  történhet. 

 

A fentiek figyelembevételével a módosítás megfelel a Trtv. 12. § és a 38. § -ban meghatározott 

területrendezési követelményeknek. 

 

A település területére vonatkozóan 2017-ben készült területrendezési összhangigazolás, azonban a 

2019-ben hatályba lépett Trtv. a térségi területek tekintetében más adatokat tartalmaz. Dunaharaszti 

településnek - a Trtv. 92.§-a alapján - 2021. december 31-ig szükséges a településrendezési eszközeit 

felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Az eljárást Dunaharaszti Város Önkormányzata már 

elindította, mely eljárás keretében a település teljes közigazgatási területére az év második felében 

készül el a teljes településre vonatkozó Trtv.  összhang igazolás.  

Jelen összhang igazolás kizárólag a TSZT módosítással érintett területek vonatkozásában készül.    

 

Települési térségnek való megfelelőség igazolása 

Trtv. 11.§ „d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 

kijelölhető;” 

A tervezés során a települési térséget egy kis részterület érinti, a kiszolgálú úthoz kapcsolódó 

közlekedési csomópont kialakítása érdekében kereskedelmi, szolgáltató terület területfelhasználásból 

közúti közlekedési célú terület területfelhasználás kerül kijelölésre. A fent idézett előírásnak 

megfelelően az összhang továbbra is biztosított. 

 

Az új beépítésre szánt terület kijelöléssel a Trtv. 8. melléklete szerint Dunaharaszti területi mérlege az 

alábbiak szerint alakul: 
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TELEPÜLÉS 
KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETE 
(ha) 

TELEPÜLÉSI 
TÉRSÉG 

TERÜLETE 
(ha) 

TELEPÜLÉSI 
TÉRSÉG 

TERÜLETÉNEK 
ARÁNYA 

(%) 

TELEPÜLÉSI 
TÉRSÉG 

TERÜLETÉNEK 
2%-A 
(ha) 

MÓDOSÍTÁSOK 
SORÁN KIJELÖLT 

TELEPÜLÉSI 
TÉRSÉGBE NEM 

TARTOZÓ ÚJ 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 

TERÜLET 

(ha) 

TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK 
SORÁN 

FELHASZNÁLHATÓ 
TELEPÜLÉSI TÉRSÉGBE 

NEM TARTOZÓ ÚJ 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 

TERÜLET 
(ha) 

2916,54 1477,90 50,67 29,56 
1,15 

29,56 

28,41 

0 

Új beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán a 18,49 hektár terület tekintetében területcserére 

vonatkozó térségi területfelhasználási engedélyezési eljárás kerül lefolytatásra a kapcsolódó területi 

hatásvizsgálatban kerül rögzítésre Dunaharaszti város közigazgatási területére vonatkozóan az térségi 

területfelhasználási rendszer, és az új térségi területfelhasználási területi mérleg.  

 

Erdőgazdálkodási térségnek való megfelelőség igazolása 

Trtv. 11.§ „a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a 

térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre 

javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;” 

A fent idézett előírásnak megfelelően az igazolást lásd lentebb az „Erdők övezetének való megfelelőség 

igazolása” alcím alatt. 

 

Mezőgazdasági térségnek való megfelelőség igazolása 

Trtv. 11.§ „b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a 

mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 

természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt 

terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 

területfelhasználási egységbe sorolható;” 

A tervezés során a mezőgazdásági térségben 46,9 ha gazdasági terület, 3,53 ha közúti közlekedési 

terület és 2,78 ha védelmi erdőterület kerül kijelölésre, mely települési területfelhasználási kijelölések 

megfelelnek a fent idézett előírásnak. 

 

Vízgazdálkodási térségnek való megfelelőség igazolása 

Trtv. 11.§ „c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már 

jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, 

vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli 

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

honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével 

érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;” 

A tervezés során 44,75 ha állóvizek medre és parti sávja elnevezésű vízgazdálkodási terület települési 

területfelhasználási egység kerül kijelölésre vízgazdálkodási térségben, mely települési 

területfelhasználási kijelölések megfelelnek a fent idézett előírásnak. 
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Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezeti megfelelőség igazolása 

Trtv. „26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási 

kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési 

övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.  

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 

magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 

csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető 

ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 

valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és 

az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 

jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 

övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 

külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.” 

Jelen módosítás során az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetén belül védelmi 

erdőterület (Ev) területfelhasználás kerül kijelölésre a közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja 

elnevezésű vízgazdálkodási terület területfelhasználás helyett, mely települési területfelhasználási 

kijelölés megfelel a fent idézett előírásoknak. A védelmi célú erdőterület kijelölése meglévő országos 

adattári erdőállomány területén kerül meghatározásra, mely hozzásegíti az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradását. 

 

Erdők övezetének való megfelelőség igazolása 

Trtv. „29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 

eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e 

törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
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Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési 

térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 

tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 

szerint lehet.” 

 

Az önkormányzati adatszolgáltatás tartalmazta a PMKH ÉJH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály 2018-as adatait, mely adat képezi az erdők övezetébe tartozó területek nagyságához 

kiszámolt érték alapját. 

TELEPÜLÉS 
KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETE 
(ha) 

ERDŐK 
ÖVEZETÉBE 
TARTOZÓ 
TERÜLET 

NAGYSÁGA 
(ha) 

ERDŐK ÖVEZETÉBE 
TARTOZÓ TERÜLET 

NAGYSÁGÁNAK 
 5 %-a 
(ha) 

MÓDOSÍTÁSOK SORÁN 
FELHASZNÁLT TERÜLET 

(ha) 

TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK 
SORÁN FELHASZNÁLHATÓ 

TERÜLET 
(ha) 

2916,54 255,71 12,76 0,33 + 0,05 = 0,38 12,76-0,38 = 12,38 

*a terület mértéke nem tartalmazza a települési térségben elhelyezkedő erdőövezetébe tartozó területek nagyságát (12,63 
ha) 

Jelen módosítás a fenti táblázat alapján megfelel a Trtv. - ben előírtaknak. Az (Erdőfelügyelőség által 

meghatározott) csereerdősítés területe az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján feltehetőleg már erdők övezetébe tartozó területként fog 

megjelenni a következő adatszolgáltatásban. 

Jelen módosítás során 0,05 ha adattári erdőterület kerül közúti közlekedési terület települési 

területfelhasználásba és ezzel összefüggésben Köu jelű övezetbe. Az összhang a módosítás 

tekintetében az alábbiak szerint biztosított: 

 országos erdőállomány részét képező erdőterület 

o nagysága: 0,95 ha 

o más célú hasznosításra kijelölt területe: 0,05 ha 

 csereerdősítés szükséges mértéke: 0,05 ha 

 újonnan kijelölt erdőterület nagysága, ahol a csereerdősítés biztosítható: 1,26 ha 

Jelen módosítás során országos adattári erdőállomány területek (9,74 ha) kerülnek védelmi 

erdőterület területfelhasználási egységbe, melyek a hatályos településrendezési eszközökben 

általános mezőgazdasági területként és közcélú csatorna medre és parti sávja területként vannak 

meghatározva. 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezetének való megfelelőség igazolása 

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

településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

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

övezetén: 

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

törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 

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

művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 
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c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket 

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

látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell 

elhelyezni.” 

Dunaharaszti Város közigazgatási területén jelenleg nem található világörökségi várományos terület, 

így az összhang továbbra is biztosított. 

 

Vízminőség-védelmi terület övezetének való megfelelőség igazolása 

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

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve 

a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében 

rendelkezni kell. 

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

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

érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 

megállapítani.” 

A 2017‐ben elfogadott Helyi Építési Szabályzat a kijelölt vízminőség-védelemmel érintett területekről 

egyedi előírásaiban gondoskodik, melyekkel a tervezett módosítás összhangban van. 

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezetének való megfelelőség igazolása 

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

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

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

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

nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 

Településszerkezeti Terv pontosan lehatárolja az ásványi nyersanyagvagyon‐területét, mely különleges 

nyersanyagkitermelés (bánya) terület területfelhasználásként került feltüntetésre, továbbá 

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

terület”, azonban jelen módosítással érintett terület ezen jelkulcsi elemeket nem érintik. 

 

2.2 Az országos és kiemelt térségi övezetekkel kapcsolatos követelmények 

teljesülése a rendezéssel érintett területek kapcsán 

TRTV és MvM 
TELEPÜLÉSI 

ÉRINTETTSÉG 
MÓDOSÍTÁSSAL 

ÖSSZHANG 

O
TR

T
 erdőgazdálkodási térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

mezőgazdasági térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

vízgazdálkodási térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

B
A

TR
T

 erdőgazdálkodási térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség NEM - 

mezőgazdasági térség IGEN BIZTOSÍTOTT 
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kertes mezőgazdasági térség NEM - 

vízgazdálkodási térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

sajátos területfelhasználású térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

Ö
V

EZ
ET

EK
 

ökológiai hálózat magterületének övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

IGEN BIZTOSÍTOTT 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

NEM - 

jó termőhelyi adottságú szántók övezete NEM - 

erdők övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete NEM - 

tájképvédelmi terület övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

IGEN BIZTOSÍTOTT 

vízminőség-védelmi terület övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

rendszeresen belvízjárta terület övezete NEM - 

nagyvízi meder övezete NEM - 

VTT-tározók övezete NEM - 

ásványi nyersanyagvagyon övezete IGEN BIZTOSÍTOTT 

földtani veszélyforrás terület övezete NEM - 

honvédelmi és katonai célú terület övezete NEM - 
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V. MELLÉKLETEK 

V.1 51/2021. (V. 13.) sz. polgármesteri határozat 
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V.2 18/2020. (V. 25.) sz. polgármesteri határozat 
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V.3 Főépítészi feljegyzés 
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V.4 Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V. 2.) 
számú rendelete 
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