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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 2021. december 31-ig alkalmazható. Dunaharaszti város 2017 évben 

elfogadta új településrendezési eszközeit, valamint településképi arculati kézikönyvét és 

településképi rendeletét. A jogszabályi követelmények szerint Dunaharaszti város jelenleg hatályos 

településfejlesztési-, rendezési – és településkép – védelmi dokumentumai az alábbiak:  

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

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

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

sz. Kt. határozat;  

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

Önk. rendelet; 

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

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

 

Dunaharaszti város megbízásából a Pro Regio Nonprofit Kft. készíti a településrendezési eszközök 

három részterületére vonatkozó eseti módosítását. A módosítások tartalma a település gondozási 

központ új helyszínen történő kialakításának megalapozása, valamint oktatási intézményeinek 

fejlesztésével kapcsolatos rendezése. 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 37/2021. (IV. 6.) 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 rendeletében (a 
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továbbiakban: partnerségi rendelet) (lásd a mellékletben) és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

településfejlesztési, településrendezési és településképi-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 megtörtént, előzetesen a 

tervezet kidolgozói és az Önkormányzat környezeti értékelés készítését, környezeti vizsgálati eljárás 

lefolytatását nem tartják szükségesnek. 

 

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 

javaslatainak, észrevételeinek figyelembevételével került kidolgozásra. 

 

 

 

 

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

II.1 A rendezéssel érintett területeket bemutatása 

A településrendezés során a Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) valamint a Helyi Építési 

Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosítása történik, az alábbi területeken: 

 

 

 
Rendezéssel érintett területek bemutatása az ortofotón 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner Tudásközpont)  

Az 1. módosítással érintett terület a 3307/6 hrsz-ú telket foglalja magában, mely a város 

belterületének szívében, a vasút és a kertvárosias területek között helyezkedik el. 

A 2. módosítással érintett terület a 2534/1 és a 2534/2 hrsz-ú telkeket érinti, mely jelenlegi 

lakóingatlanok a gazdasági és intézményi, valamint sportolási célú területek tartalmazó tömbben 

fekszenek a városi belterületének keleti határához közel. 

A 3. módosítással érintett terület a 6793/2, 6793/10 és 6793/11 hrsz-ú telkeket érinti. A rendezéssel 

érintett ingatlanok a város belterületének keleti részén, gazdasági és kertvárosias területek között 

található. 

1. 

2-3. 

1. 

2. 

3. 
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1.1 Az 1. módosítással érintett terület 

A területen a város két intézménye, a Területi Gondozási Központ (Batthyány utca) és a Dunaharaszti 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola telephelye (Rákóczi Ferenc utca) található. Az intézmények területe 

lakóterületek szomszédságában helyezkedik el, északról lakóingatlanok és közlekedési terület, 

északnyugatról a vasút határolja. 

  

  
Az 1. módosítással érintett terület helyszíni bemutatása 
Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont), saját készítésű helyszíni fotók 

 

A 3307/6 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el mindkét intézmény. Az ingatlan művelés alól kivont 

terület. Az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép alapján a telek önkormányzati tulajdonú. Az ingatlan 

részletes adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

MÓD. 
SORSZÁMA 

HRSZ ALRÉSZLET MŰVELÉSI ÁG 
TELEK TERÜLETE 

(m2) 

ÉPÜLET (EK) 
TERÜLETE 

(m2) 
TULAJDONOS 

1. 3307/6 - 
kivett: iroda, 

általános 
iskola, udvar 

8034,6212 1828 
önkormányzat 

területe 

Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont), önkormányzati adatszolgáltatás 

  

1. 
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A módosítással érintett terület építményei: 

 
Az 1. módosítással érintett terület építményeinek bemutatása 
Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont), googlemaps, önkormányzati adatszolgáltatás 

 

HRSZ. 
ÉPÍTMÉNY 
SORSZÁMA 

ÉPÍTMÉNY 
TERÜLETE 

(m2) 
ÉPÍTMÉNY TÍPUSA 

ELTÉRÉS A DIGITÁLIS INGATLAN-
NYILVÁNTARTÁSI ADATOKTÓL 

3307/6 

1. 336,04 
iskolaépület és új 

melegítőkonyha épülete 
eltér a földhivatali alaptérképtől 

az épület mérete 

2. 341,41 tantermek  
eltér a földhivatali alaptérképtől 

az épület mérete 

3. 389,34 iskolaépület 
eltér a földhivatali alaptérképtől 

az épület mérete 

4. 417,32 új 4 tantermes bővítés  
földhivatali alaptérképen nem 

szerepel 

5. 108,51 SNI iskolaépület nincs eltérés 

6. 24,86 gondozási kp. épülete nincs eltérés 

7. 224,57 gondozási kp. épülete nincs eltérés 
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1.2 A 2. módosítással érintett terület 

A 2534/1-2 hrsz-ú területen lévő lakóépületeket északi és nyugati oldalról lakóterületek, keleti és déli 

irányból kereskedelmi-szolgáltató funkciójú illetve gazdasági területek határolják. 

  

  
A 2. módosítással érintett terület helyszíni bemutatása 
Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont), saját készítésű helyszíni fotók 

 

Az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép alapján a telkek természetes- és gazdasági társaságok 

tulajdonában álló művelés alól kivett beépített ingatlanok. Az ingatlanok részletes adatait az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

MÓD. 
SORSZÁMA 

HRSZ ALRÉSZLET MŰVELÉSI ÁG 
TELEK TERÜLETE 

(m2) 

ÉPÜLET (EK) 
TERÜLETE 

(m2) 
TULAJDONOS 

2. 
2534/1 - 

kivett: 
lakóház, udvar 

793,3332 182 
természetes 
személyek  

2534/2 - 
kivett: 

lakóház, udvar 
747,6134 267 

gazdasági 
társaságok  

Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont) 

2. 
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A 2. módosítással érintett terület valós építményeinek kontúrja 
Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont), googlemaps 

 

HRSZ. 
ÉPÍTMÉNY 
SORSZÁMA 

ÉPÍTMÉNY 
TERÜLETE 

(m2) 
ÉPÍTMÉNY TÍPUSA 

ELTÉRÉS A DIGITÁLIS INGATLAN-
NYILVÁNTARTÁSI ADATOKTÓL 

2534/1 
1. 155,69 lakóépület nincs eltérés 

2. 25,88 melléképület 
földhivatali alaptérképen nem 

szerepel 

2534/2 

3. 124,61 
új Területi Gondozási 

Központ épülete 

épületkontúr egyezik, a 
rendeltetés még lakóépületként 

szerepel az alaptérképen 

4. 110,26 
új Területi Gondozási 

Központ épülete 
földhivatali alaptérképen nem 

szerepel 

5. 31,72 kocsibeálló 
földhivatali alaptérképen nem 

szerepel 

 

1.3 A 3. módosítással érintett terület 

A rendezéssel érintett területen két oktatási intézmény található, a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda 

és Dunaharaszti Városi Bölcsőde legújabb tagintézménye. A bölcsőde melletti 6793/10 hrsz-ú 

ingatlanon korábban teniszpálya működött, ma pedig kereskedelmi egységek. Az ingatlanokat 

északról és nyugatról kertvárosias területek, keletről és délről a Szöglet műfüves pálya és gazdasági 

területek határolják. 
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A 3. módosítással érintett terület helyszíni bemutatása 
Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont), saját készítésű helyszíni fotók 

 

Az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép alapján az intézmények telkei önkormányzati tulajdonú művelés 

alól kivont beépített területek, míg a 6793/10 hrsz-ú telek természetes személyek tulajdonban lévő 

művelés alól kivont beépített terület. Az ingatlanok részletes adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

MÓD. 
SORSZÁMA 

HRSZ ALRÉSZLET MŰVELÉSI ÁG 
TELEK TERÜLETE 

(m2) 

ÉPÜLET (EK) 
TERÜLETE 

(m2) 
TULAJDONOS 

3. 

6793/10 - 

kivett: 
teniszpálya és 

kiszolgáló 
épület 

2553,3581 328 
természetes 
személyek  

6793/11 - 
kivett: bölcsőde, 

udvar 
2211,4692 674 önkormányzat  

6793/2 - 
kivett: beépített 

terület 
7914,4602 2198 önkormányzat  

Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont) 

 

3. 
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A 3. módosítással érintett terület valós építményeinek kontúrja 
Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont), googlemaps 

 

 

HRSZ. 
ÉPÍTMÉNY 
SORSZÁMA 

ÉPÍTMÉNY 
TERÜLETE 

(m2) 
ÉPÍTMÉNY TÍPUSA 

ELTÉRÉS A DIGITÁLIS INGATLAN-
NYILVÁNTARTÁSI ADATOKTÓL 

6793/10 

1. 233,38 
vegyes funkciójú épület 

(Motoros Bolt)  
nincs eltérés 

2. 40,69 melléképület 
földhivatali alaptérképen nem 

szerepel 

3. 53,75 melléképület 
földhivatali alaptérképen nem 

szerepel 

6793/11 4. 674,40 
intézményi épület 

(Kerekerdő Bölcsőde) 
nincs eltérés 

6793/2 

5. 1693,78 
intézményi épület 

(Hétszínvirág Óvoda) 
nincs eltérés 

6. 504,17 
intézményi épület 

(Hétszínvirág Óvoda) 
nincs eltérés 
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II.2 A településfejlesztési-, településrendezési- és településképi eszközök 
vizsgálata a módosítások tekintetében 

2.1 A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

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

rögzített célok közül a „kompakt város – fejlett kisvárosi környezet, komplex városi szolgáltatások” 

átfogó cél, továbbá a „Differenciált központhálózat” és a „Humán infrastruktúra fejlesztése” 

megvalósításában lát el kiemelt szerepet a jelenlegi intézmények fejlesztése. 

A rendezéssel érintett területek a „Ligetváros” településrészen találhatóak. A településrészen 

elszórtan helyezkednek el az intézmények és közhasználatú zöldfelületek, játszóterek. A városrész 

célja a lakóterületek élhetőségének, szolgáltatásainak fejlesztése, így többek között a megjelent 

alközponti funkciók kiterjedésének támogatása, az itt található intézmények energetikai 

korszerűsítése, energiahatékonyságuk növelése és a megújuló energiaforrások alkalmazása. 

A tervezett intézményfejlesztés, és ezzel a településrendezési eszközök tervezett módosítása 

összhangban van a TFK-val és annak megállapításaival. 

 

A TFK vonatkozó megállapításai a fejlesztés tekintetében: 

(…) 

2.1.2 Kompakt város – fejlett kisvárosi környezet, komplex városi szolgáltatások 

Dunaharaszti hosszú távú átfogó célja, hogy lakóinak egyszerre biztosítsa a városias lét 

kényelmét és a természet‐közeli élet nyugalmát. A város élhetősége és szerethetősége, 

valamint a jövő generációk iránti felelősségérzet megkívánja, hogy a város fejlődése ellenőrzött 

keretek között, a népességszám további nagyarányú növekedése nélkül menjen végbe. A 

gazdasági területek beépülésének szintén ellenőrzötten, a város érdekeit szem előtt tartva kell 

megvalósulni. A fejlődést a meglévő természeti értékekre, a Duna közelségére, a 

bányatavakban rejlő potenciálra kell alapozni. A lakosság számára összetett városias 

szolgáltatás kínálatot, barátságos kisvárosias környezetet és kedvező zöldfelületi ellátottságot 

kell biztosítani. 

A város kompaktsága azt is jelenti, hogy nem kívánatos további beépítetlen területek kárára új 

lakó‐ és gazdasági területek kijelölése, a város további szétterülése, ellenben szükség van a 

meglévő és már kijelölt lakóterületek ellátására szolgáltatásokkal, intézményekkel, 

zöldfelületekkel, valamint a városközpont további fejlesztésére. Ennek érdekében a meglévő 

és kiépülő lakóterületeken új alközpontok létrejöttét szükséges támogatni, hogy a 

lakóterületekhez minél közelebb lehessen elérni az alapszintű szolgáltatásokat. Szintén 

lényeges a rekreációs és közösségi igényeket kiszolgáló zöldfelületi rendszer fejlesztése, a 

meglévő közkertek, közparkok, játszóterek, sportpályák fenntartása, újak kialakítása. 

A városközpont megkezdett fejlesztését folytatni szükséges, a Fő út közterület rendezését ki kell 

terjeszteni a Fő út – Soroksári út és a Dózsa György út mentén is a biztonságos közlekedés, az 

átmenő forgalom elterelése, a városias hangulatú központ kialakítása és a helyi identitástudat 

erősítése érdekében. A város közterületeinek folyamatos fejlesztése, a gyalogos járdák 

kiépítettségének teljessé tétele, az utcai fasorok fejlesztése szintén feladat a kisvárosias arculat 

kialakításáért. 
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Az intézmények és szolgáltatások minél szélesebb körét, valamint a munkahelyek nagy 

választékát helyben kell biztosítani Dunaharaszti lakosainak, továbbá a szomszédos 

települések lakói számára is. Ezért a helyben elérhető alapszolgáltatások tekintetében a 

teljes körűségre, a középfokú intézmények, szolgáltatások terén a minél szélesebb paletta 

elérésére kell törekedni a fenntarthatóság szem előtt tartásával. A helyben kiépített 

intézmények szolgáltatásaival a várossal szomszédos települések lakói is megcélozhatóak, 

így a gazdaságos üzemeltetés könnyebben biztosítható. 

A vállalkozások letelepítése terén a nagy hozzáadott értékű, magas minőséget biztosító, 

kvalifikált munkaerőt igénylő cégek, telephelyek vonzása a cél. Ezáltal a fővárossal való 

kapcsolatok kiegyensúlyozottsága erősíthető, a kölcsönös partneri viszony javítható. 

(…) 

„2.2.4 Differenciált központhálózat 

Dunaharaszti fejlődése során nagy kiterjedésű homogén lakóterületek és hasonlóan nagy 

területű homogén gazdasági zónák alakultak ki. A város sajátossága, hogy a klasszikus 

városközpont a város súlypontjához képest eltolódva, a Dunához közel alakult ki, így egyes 

lakóterületek meglehetősen távol helyezkednek el a központi intézményi és szolgáltató zónától. 

Utóbbi egybeesik a városon áthaladó 510. sz. úttal, így a Budapestre irányuló átmenő forgalom 

konfliktus helyzeteket generál. 

Dunaharaszti hosszú távú célja a városközpont további fejlesztése a városi arculat, a 

forgalombiztonság, a parkolási lehetőségek, a városi komfort és a helyi identitás erősítése 

érdekében, valamint a nagyméretű, ellátatlan kertvárosias lakóterületeken helyi alközpontok 

kialakítása, amelyek javítják a város élhetőségét a szolgáltatások, intézmények lakóhelyhez 

közeli elérhetőségén keresztül, és a közösségi érintkezés jelentős helyszíneivé is válhatnak. 

A városközpont megkezdett fejlesztése terén már jelentős eredmények születtek, de a 

közterületek átalakítását ki kell terjeszteni a Fő út – Soroksári út vonalon északi és déli 

irányban, valamint a Dózsa György út mentén a vasútállomásig. Szükség van a közterületek 

újrafelosztására: akadálymentes járdák, jól definiált parkolóhelyek, komfortos buszmegállók, 

fasorokkal ellátott zöldsávok, egységes arculatú utcabútorok és köztárgyak, valamint 

biztonságos csomópontok kialakítására. További feladat biztosítani az épületek és 

üzletportálok kedvező városképi megjelenését. Ezáltal egy összefüggő, rendezett, kisvárosias 

arculattal rendelkező központ jöhet létre, amely helyet biztosít a város központi 

intézményeinek, lehetőséget ad a szolgáltatások kulturált igénybevételére, biztosítja a parkolás 

rendezett formáját, az utcák és csomópontok biztonságos használatát, és segít az átmenő 

forgalom városközpontot elkerülő útvonalra való terelésében 

Csökkenteni kell a városközpontba irányuló helyi autóforgalmat, amit egyrészt a helyi 

közösségi közlekedés és kerékpáros forgalom támogatásával, másrészt a helyi alközpontok 

kialakításával lehet elérni. Az alapintézmények bővítésénél, újak létrehozásánál a differenciált 

központrendszer céljait kell szem előtt tartani, a kereskedelmi és szolgáltatás kínálat 

bővítésénél a Paál László út és a Némedi út menti intézményi és központi területeket kell 

előnyben részesíteni. 

Mindemellett az alapfokú ellátást biztosító intézmények önmagukban is központképző elemek, 

és a koncentráltabb központok mellett segítik a lakóterületek homogenitásának oldását, a 

komplex városi szövet és ezáltal az élő, jól működő, fenntartható város kialakulását. 
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Támogatandó a szociális, egészségügyi, oktatási intézmények és rekreációt szolgáló 

zöldterületek jó térbeli megoszlása, a meglévő intézmények folyamatos megújítása. 

Beavatkozások: 

 Komplex közterületi rehabilitáció a Városközpont megújított területéhez kapcsolódóan 

a Dózsa György út mentén és a Baktay téren, sétálóutcák rendszerének kialakítása. 

 Baktay tér környezetében lévő intézmények bővítése, zsidó temető parkfelújítása. 

 Paál László út menti településközponti terület fejlesztése. 

 Némedi út menti intézményterület fejlesztése. 

 Időseket és gyermekeket ellátó intézmények, oktatási és egészségügyi intézmények 

felújítása. 

 Új zöldterületek kialakítása. 

 Helyi közösségi közlekedés fejlesztése. 

 Helyi kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása.” 

(…) 

2.2.7 Humán infrastruktúra fejlesztése 

Az emberi tudás felértékelődésével és a magasan képzett munkaerő folyamatosan növekvő 

igényeivel párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerül a településfejlesztésben a humán 

infrastruktúra fejlesztése. A humán infrastruktúra fejlesztése komplex módon magába 

foglalja az oktatási és nevelési, illetve az egészségügyi alap‐ és részben szakellátás 

infrastrukturális és tartalomfejlesztését, a helyi természeti adottságokra épülő aktív életmód 

és sport infrastruktúrájának megerősítését, illetve a szociális ellátórendszer helyi igényekhez 

igazodó szolgáltatás bővítését. Továbbá ez a cél magában foglalja a felnőtt‐ és szakképzéshez 

szükséges infrastruktúra fejlesztését, valamint a kulturális funkciók erősítését szolgáló 

infrastruktúra bővítését és megújítását. A humán infrastruktúra változatos fejlesztése egyúttal 

az esélyegyenlőség feltételeinek javítását is elősegíti, hozzájárul a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok munkaerőpiaci integrációjához és életminőségének javításához. 

Dunaharaszti hosszú távú célja a humán infrastruktúra különböző elemeinek fokozott és 

ellenőrzött fejlesztése a társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelően, amelyek közvetlenül 

is hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok felzárkóztatásához, és a helyi identitástudat erősödéséhez. Fontos és elérendő cél, 

hogy a lakosság helyben tudja igénybe venni a legfontosabb közszolgáltatásokat, amelyek 

intézményi infrastruktúráját, kapacitását és minőségét folyamatosan bővíteni, szélesíteni 

lehet a jövőben. 

Folytatni szükséges a közintézmények infrastrukturális fejlesztését és kapacitásbővítését, 

amelyben hangsúlyozni kell a minél gyorsabb elérhetőség és az egyenlő hozzáférés elvét. 

Szintén elsődleges szempont az összes alapszolgáltatás helyben való meglétének biztosítása, a 

meglévő intézmények és szolgáltatások kínálatának kiszélesítése, valamint a szakellátás szintű 

szolgáltatások helyi és a környező települések igényeinek megfelelő telepítése, illetve mindezek 

fenntartható módon történő működtetése. 

Beavatkozások: 

 Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális és tartalomfejlesztése a 

betegségmegelőzés és egészségmegőrzés hangsúlyozásán keresztül. 
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 Szűrőprogramok helyben való biztosítása mobil szűrőegységek és/vagy a 

szigetszentmiklósi járóbeteg‐szakellátó kihelyezett szolgáltatásai révén. 

 A helyi természeti adottságokra épülő aktív életmód és sportolási lehetőségek 

népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra megteremtése és fejlesztése, 

pl. uszoda építésével. 

 Az egészséggazdaság fejlesztése a helyi infrastrukturális adottságokon, illetve 

rekreációs és sportolási lehetőségeken keresztül. 

 A központi funkciók erősítéséhez szükséges humán infrastruktúra fejlesztése. 

 A kulturális programok bővítéséhez szükséges közművelődési és kulturális 

infrastruktúra fejlesztése. 

 Közintézmények műszaki állapotának javítása. 

 A felnőttképzéshez és a szakképzéshez szükséges infrastruktúra fejlesztése. 

 Az oktatásban az esélyegyenlőség biztosítása. 

 Az idősellátás szolgáltatásainak bővítése és tartalomfejlesztés. 

 A szociálisan hátrányos helyzetűek számára a folyamatos szociális ellátás biztosítása és 

azok szolgáltatásainak bővítése. 

 A szociális ellátórendszer fejlesztése, például új szolgáltatások szervezésén és/vagy a 

meglévő szolgáltatások bővítésén keresztül. 

(…) 

2.2 A hatályos településrendezési eszközök megállapításai a rendezéssel 
érintett területekre 

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. 

Településszerkezeti Terv (TSZT) 

 

A TSZT az 1. rendezéssel érintett területen  

 Vi jelű Intézményterület (b.s. max.: 1,5)  

területfelhasználást határoz meg. 

A szerkezeti tervlap a rendezéssel érintett 

területen a szomszédos vasútvonal 50 m-es 

védőtávolságát, a területtel szomszédos 

közterületeken egy fontosabb közúti szintbeni 

csomópontot és egy tervezett aluljárót/hidat 

jelöl. 

Részlet a hatályos Településszerkezeti Tervből  

1. 



PRO REGIO NONPROFIT KFT. 

MUNKAKÖZI DOKUMENTUM 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  

 

 

14 

 

A TSZT a 2. rendezéssel érintett területen  

 Lke jelű kertvárosias lakóterület 

területfelhasználást határoz meg. 

A szerkezeti tervlap alapján a tervezési 

területet további védelemi és korlátozási 

elemek, valamint nyomvonalas elemek és 

objektumok nem érintik. 

Részlet a hatályos Településszerkezeti Tervből  

 

A TSZT a 3. rendezéssel érintett területen  

 Vi jelű Intézményterület (b.s. max.: 1,5) 

területfelhasználást határoz meg. 

A szerkezeti tervlap a rendezéssel érintett 

terület mellett helyi gyűjtő utat (Határ út), egy 

fontosabb közúti szintbeni csomópontot és egy 

antennatartó szerkezetet jelöl. 

Részlet a hatályos Településszerkezeti Tervből  

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

(…) 

 

2. 

3. 
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(…) 

 

(…) 

A 2018-ban elfogadott módosító Településszerkezeti terv leíró munkarészének vonatkozó 

megállapításai: 

(…) 



PRO REGIO NONPROFIT KFT. 

MUNKAKÖZI DOKUMENTUM 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  

 

 

16 

 

 

(…) 

 

A 2021-ben elfogadott módosító Településszerkezeti terv leíró munkarészének vonatkozó 

megállapításai: 

(…) 
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(…) 

 

Az intézményfejlesztések megvalósítása érdekében a településszerkezeti terv módosítása szükséges 

a tervezett területhasználatnak megfelelő területfelhasználás kijelölésével. A tervezett 

területfelhasználás változások a területi mérleg módosítását, valamint a területrendezési terveknek 

való megfelelőség igazolását is szükségessé teszik. 

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

 

Az SZT a területet Vi/1 jelű Intézmény terület 

építési övezetben határozza meg.  

A szabályozási tervlapok a rendezéssel érintett 

területre az építési övezetek mellett az alábbi 

szabályozási elemeket jelölik: 

 szabályozási vonal (a 3321 hrsz.-ú 

ingatlan kapcsán a telekalakítás már 

megvalósult), 

 vasút védőtávolsága, 

 távlati vasúthálózat-fejlesztés 

helybiztosítása 

A tervezési területet további korlátozó 

szabályozási elemek nem érintik. 

Részlet a hatályos Szabályozási tervlapból (B4-C4)   

Az SZT a 2-es számú rendezéssel érintett területen rajzfeldolgozási hibából nem jelöli az építési 

övezetet. A 2017-es felülvizsgálat előtt a terület Lke/2 jelű Kertvárosias lakóterület építési 

1. 
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övezetben volt meghatározva a környezetében elhelyezkedő lakóterületekkel összhangban. A 2017 

évi módosítás alátámasztó munkarésze nem tartalmazza a területre vonatkozó módosítást, erre 

figyelemmel,  a jelenleg hatályos HÉSZ ezen korábbi övezetnek megfelelő Lke/2 jelű építési övezete 

kerül a területen meghatározásra, nem módosítva a korábban szerzett építési jogokat.  

 

A szabályozási tervlap a rendezéssel érintett területre az építési övezetek mellett további 

szabályozási elemeket nem jelöl. 

  

Részlet a hatályos Szabályozási tervlapból (C5) Részlet a 2014-es Belterületi Szabályozási tervlapból 

 

Az SZT a területet Vi/1 jelű Intézmény terület 

építési övezetben határozza meg.  

A szabályozási tervlap a rendezéssel érintett 

területre az építési övezetek mellett további 

szabályozási elemeket nem jelöl. 

Részlet a hatályos Szabályozási tervlapból (C5)  

 

  

2. 2. 

3. 
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A hatályos egybeszerkesztett Helyi Építési Szabályzat releváns előírásai: 

(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

 

 

(…) 

 

 
(…) 

Az intézményfejlesztés érdekében a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek a módosítása 

szükséges. 

2.3 A hatályos településképi eszközök vonatkozó megállapításai 

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 belterületen, a „Családi házas terület” elnevezésű eltérő karakterű 

településrészen található. 
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Jelen módosítással összefüggésben TAK kiegészítése és módosítása nem szükséges, az intézményi 

fejlesztést jelentő módosítással érintett terület a TAK-ban Családi házas terület karakterű területen 

helyezkedik el, ahol a település intézményei elszórtan jelennek meg. A tervezett beépítés megfelel a 

jelenlegi „Családi házas terület” elnevezésű eltérő karakterű településrésznek. 

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 Vi jelű Intézményi terület a Településközponti és intézményi területek TSZM 

területbe tartozik, az LKe jelű Kertes lakóterület a Kertvárosias területek TSZM területbe tartozik. 

A TSZM területre vonatkozó hatályos TKR előírások a következők: 

(…) 

 

(…) 

 

 

(…) 
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A módosítással összefüggésben a TKR módosítása nem indokolt. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

III.1 A fejlesztési cél, és a tervezett állapot bemutatása 

Magyarország népesség szám csökkenésének mérséklése, illetve a születések számának növelése 

érdekében a kormány több család- és otthonteremtési adókedvezményt, illetve támogatást vezetett 

be az elmúlt évtizedekben, melyek tovább erősítették a több mint egy évtizede tartó fővárosból való 

kiköltözési hullámot. Ez idő alatt először az agglomeráció nyugati települései iránt volt nagyobb a 

kereslet, majd később a déli és keleti települések kerültek előtérbe. A kiköltözni vágyók körében 

Dunaharaszti település a főváros közelsége és jó közlekedési (kötöttpályás és közúti) kapcsolatai, 

valamint a jól működő települési infrastruktúra, helyben található magas száma miatt lett igen 

közkedvelt. A település lakosságának, a születések számának folyamatos növekedésével összhangban 

a település infrastruktúrájának további fejlesztése elengedhetetlen. Az Önkormányzat az elmúlt 

években is sokat tett a jelentkező igények kielégítésére. A jelenlegi szolgáltatások színvonalának 

növelésével, a fenntartható és élhető kisvárosias miliő megtartásával a munkahelyek megteremtése 

mellett megvalósult többek között 

 az orvosi rendelő korszerűsítése, funkcióbővítése; 

 egy közpark kialakítása; 

 új bölcsőde, óvoda építése, bővítése és energiahatékonyságának növelése. 

A mostani módosítások két ponton érintik a település humán-infrastruktúra fejlesztését.  

Az egyik fejlesztési szándék a területi gondozási központ korszerűsítése, bővítése, mely az 1. és 2. 

módosítással érintett területekre terjed ki. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával egy telken működő 

Dunaharaszti Város Területi Gondozási Központjának története több évtizedre nyúlik vissza. Az 

idősek napközis otthonaként funkcionáló épület idővel nemcsak férőhelyeinek számával növekedett, 

hanem tevékenységi köre is kibővült területi szociális gondozással és házi ápolással. Az intézmény 

jelenleg a helyi lakosság részére biztosít alap és szociális ellátást. Az épületben 40 férőhellyel üzemel 

az idősek klubja, valamint a szociálisan rászorulók részére étkeztetés és házi segítségnyújtás működik. 

Az épület állapota és kialakítása okán már nem alkalmas feladatának teljes körű ellátására, a jelenlegi 

állapotában a 40 férőhely helyett csupán csak 25 főnek tudja biztosítani a nappali ellátást, továbbá a 

mozgáskorlátozottak számára történő átalakításokat sem lehet az épület és területi adottságok miatt 

kialakítani. Az oktatási intézmény működéséből eredő zajok szintén nem segítik az intézmény 

háborítatlan üzemelését, az idősek nyugalmát, pihenését. A fejlesztési szándék szerint a jelenlegi 

gondozási központ területe leválasztásra kerül az általános iskolától, majd önálló lakóingatlanként 

kerül értékesítésre. Az új gondozási központ pedig a településrész déli területén kerül kialakításra, 

egy olyan kertvárosias lakóterületi ingatlanon, melynek épületeit, építményeit szociális célra kezdték 

átalakítani, azonban a fogyatékkal élőknek szánt otthon létesítése időközben meghiúsult, így a 

félbemaradt átalakításokkal rendelkező terület megfelelő helyet tud biztosítani az új gondozási 

központ számára.1 

A másik humán-infrastruktúrát érintő fejlesztés a nemrégiben felépített Kerekerdő Bölcsőde 

fejlesztését foglalja magába. A Dunaharaszti Városi Bölcsőde Knézich utcai tagintézmények 

zöldfelületi bővítése szükséges, melyet a mellette található egykori teniszpálya területének 

átalakításával tud az Önkormányzat megvalósítani. 

                                                             
1 Forrás: dunaharaszti online, Dunaharaszti Önkormányzat honlapja, önkormányzati adatszolgáltatás 
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III.2 Településrendezési javaslat  

2.1 1. módosítással érintett terület 

Telekalakítási javaslat 

Az önkormányzat új gondozási központ létesítését tervezi, így a jelenlegi gondozási központ 

rendeltetése megszűnik, az önkormányzati épület értékesítésre kerül. Az épülethez kapcsolódóan a 

szomszédos beépítési struktúrának megfelelő építési telek kerül kialakításra, a 3307/6 hrsz.-ú telek 

megosztásával létrejövő 840 m2 telekterülettel, az alábbi ábrán szereplő telekalakítás szerint.   

 
Telekalakítási terv (1. rendezéssel érintett terület) 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner Tudásközpont) alapján saját készítésű ábra 

 

A jelzett telekalakítás eredménye: 

VÁLTOZÁS ELŐTTI ÁLLAPOT VÁLTOZÁS UTÁNI ÁLLAPOT 

hrsz jelenlegi funkció terület (m2) hrsz tervezett funkció terület (m2) 

3307/6 intézményi 8034 

3307/6 intézményi 7194 

3307/6 
leválasztott 

területe 
lakó 840 

Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont), önkormányzati adatszolgáltatás 
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Környezetalakítás 

A telekalakítással érintett telekrészen jelenleg egy 25 m2-es melléképítmény található. A telekalakítás 

az építmény bontásával valósulhat meg. A telekalakítással létrejövő telek beépítése az Lke-3 építési 

övezet szabályai szerint történhet majd. 

 

 
Érintett ingatlan tervezett rendezése 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner Tudásközpont) alapján saját készítésű ábra 

 

  
A jelenlegi gondozási központ hátsóudvara 
Forrás: saját készítésű helyszíni fotók 
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Az oktatási intézmények tervezési előírásait az MSZE 24203 számú magyar előszabványok 

tartalmazzák, melyek közül a 2. rész foglalkozik az általános iskolák tervezési előírásaival. 

 

MEGENGEDETT SZABVÁNY 
OTÉK 

VEGYES TERÜLET 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

MEGLÉVŐ Vi ÉPÍTÉSI ÖVEZET 
ELŐÍRÁSAI 

telek nagysága 
(m2) 

25 m2/fő, megengedett 
eltérés 10% 

nincs meghatározva 
kialakítható legkisebb 
telekterület 2000 m2 

legnagyobb 
beépítettség 

(%) 
30% 

a település legnagyobb 
mértékű lakóterületi 

beépítettségnél legfeljebb 
25%-kal megnövelt érték 

megengedett legnagyobb 
beépítési mérték 50 % 

legnagyobb 
beépítési 
magasság 

(m) 

legfeljebb 3 szint 
(F+2) 

nincs meghatározva 
megengedett legnagyobb 
épületmagasság 10,5 m 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 
számított érték 

/m2/ 

játszó és pihenőterület 
nagysága min. 3 m2/fő, 

az iskolaudvaron 
gondoskodni kell a lehető 

legnagyobb kiterjedésű 
zöldterületek létesítéséről 

és megóvásáról 

a be nem épített terület 
50%-a 

kialakítandó legkisebb 
zöldfelületi mérték 25 % 

legkevesebb 
parkolószám 

nincs meghatározva 

minden foglalkoztatója 
és/vagy tanterme nettó 
alapterületének minden 

megkezdett 20 m2-e után 
egy személy-gépkocsi 

elhelyezését biztosítani 
kell 

HÉSZ 13.§-a alapján a más 
jogszabályban (OTÉK) 

meghatározott mennyiségben 
kell a gépjárművek számára 

elhelyezési lehetőséget 
biztosítani. 

 

Az iskola jelenleg 246 fő tanulóval, 21 fős tanári gárdával és 2 fős konyhai személyzettel működik. Az 

iskola új területe a fenti szabályoknak továbbra is megfelel, az alábbiak szerint: 

 a területe 7194 m2, mely a szabvány szerinti telek nagyságára vonatkozó követelményt 

meghaladja (269 x 25 m2 = 6725 m2 szükséges telekterület); 

 a terület beépítettsége az új telekterület mellett 22,88 %-ról 22,18 %-ra csökken, így a 

szabvány szerinti 30%-os határértéken belül marad; 

 új épület, építmény nem kerül elhelyezésre, a jelenlegi 3,5 m-es épületmagasság a 

megengedett határértéken belül marad; 

 a hasznos zöldterülete 3178 m2, mely a szabvány szerinti játszó és pihenőterület nagyságára 

vonatkozó követelményt meghaladja (269 x 3 m2 = 738 m2 hasznos zöldterület szükséges) 
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A telkek beépítési paramétereinek alakulása 

A telekalakítás eredményeképpen a „beépítettségi” adatok a következők szerint alakulnak:  

 

TELEK ÉS BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLAT 

övezet jele 

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 

terület szélesség mélység felett1 alatt 
leg-

kisebb 
leg-

nagyobb 

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

Vi/1 2000 - - SZ 50 50 - 25 - 10,5 

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) 

az iskola 
új telke 

7194 85 98 SZ 22,18 0 0,22 44,17 3,0 4,5 

 

Az iskola területére javasolt telek figyelembevételével, a számított beépítési paraméterek  

megfelelnek Vi/1 építési övezetben meghatározott követelményeknek, a szabályozási előírások 

módosítása nem indokolt. 

 

TELEK ÉS BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLAT 

övezet jele 

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 

terület szélesség mélység felett1 alatt 
leg-

kisebb 
leg-

nagyobb 

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

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

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 LAKÓ-
TERÜLET 

840 32 24 SZ 28,89 0 0,29 33,82 3,5 3,5 

A településszerkezeti terv módosítási javaslata 

A fent jelzett 840 m2 leválasztott terület a szomszédos lakóterületeknek megfelelő Lke 

területfelhasználásába kerül átsorolásra.  A módosítás során intézményi területfelhasználás 

módosítása történik kertvárosias lakóterületté. 
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HRSZ. MŰVELÉSI ÁG 
HATÁLYOS 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 

HATÁLYOS 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 
TERÜLETE 

TERVEZETT TERÜLET-
FELHASZNÁLÁS 

TERVEZETT 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 
TERÜLETE 

3307/6 
kivett iroda, 

általános 
iskola, udvar 

Vi 
intézményterület 

8034 m2 

Vi 
intézményterület 

7194 m2 

Lke 
kertvárosias lakóterület 

840 m2 

 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET TERVEZETT SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET 

  

 

A módosítás a Szerkezeti tervlap módosítása mellett a Szerkezeti terv leírása munkarészének a 

területfelhasználási egységeket érintő módosításokat tartalmazó fejezet, valamint a területi mérleg 

vonatkozásában indokolt. 

 

Az újonnan kijelölt kertvárosias lakóterületre a hatályos Településszerkezeti terv leírás alábbi 

megállapításai lesznek érvényesek: 

 (…) 
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(…) 

A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítási javaslata 

A módosítással újonnan Lke jelű kertvárosias lakóterület területfelhasználásban meghatározott 

terület a szomszédos ingatlanok építési övezeti besorolásával összhangban Lke/3 jelű kertvárosias 

lakóterület építési övezetben kerül meghatározásra. A megmaradó általános iskola területe továbbra 

is Vi/1 jelű intézményterület építési övezetben marad. 
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HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV  

  
Érintett Szabályozási tervlapok: B4, C4 jelű szabályozási tervlapok 

 

A rendezéssel érintett területen a tervezett telekalakításnak megfelelő építési övezet kijelölése 

mellett további szabályozási és tájékoztató elemek megjelenítése a Szabályozási tervlapokon nem 

szükséges. 

A 3321 hrsz.-ú ingatlan kapcsán a szabályozási vonal törlésre kerül megvalósult telekalakítás miatt. 

 

A javaslat a Szabályozási terv módosítása mellett a HÉSZ előírások módosítását is szükségessé teszi. 

 

Az Lke-3 építési övezetbe sorolni tervezett telek kialakítása az Lke-3 jelű építési övezet előírásainak 

részben felel meg. A kialakításra tervezett saroktelek mélysége nem minden ponton éri el az övezetre 

meghatározott 35 méter telekmélységet. Erre figyelemmel a HÉSZ 26. § (3) bekezdésének új 

tagmondattal történő kiegészítése javasolt: 

„Az Lke-3 építési övezetben a telekmegosztással megvalósuló saroktelek esetén a kialakítható 

legkisebb telekmélységet nem kell figyelembe venni.” 

 

Az Lke/3 építési övezetbe sorolt kialakítani tervezett telekre- a fent jelzett módosítás 

figyelembevételével -  a Helyi Építési Szabályzat alább idézett előírásai lesznek érvényben: 

(…) 
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(…) 

 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 
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(…) 
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2.2 2. módosítással érintett terület 

Telekalakítási javaslat 

 A 2. módosítással összefüggésben telekalakítás nem tervezett. 

Környezetalakítás, beépítési javaslat  

A 2. módosítással érintett területen belül a 2534/2 hrsz.-ú ingatlanra 2021. március hóban  

fennmaradási és továbbépítési engedélyezési terv készült, amely alapján a telek tervezett beépítése 

a következő: 

A 2534/2 hrsz. –ú új Területi Gondozási Központ kerül kialakításra, az eredetileg is szociális célra 

átalakított ingatlanon. A telek területe 766 m2.  

A telken jelenleg két, a földszinten egymással összekapcsolt épület és egy kocsibeálló helyezkedik el. 

A két épület kisebb átalakítással alkalmas lesz nem csak idősek, de demens személyek ellátására is.  

A telek előtt, a meglévő térkő burkolat átalakításával 4 parkolóhely (melyből 1 akadálymentesített) 

kerül kialakításra, és rámpákkal biztosított az épületbe az akadálymentesített bejutás is. Az ingatlan 

végében elhelyezkedő kocsibeálló és az oldalsó bejárat megszüntetésével jelentősen csökken a 

területen a burkolt felületek mértéke és nő az ingatlan zöldfelületi aránya. A tervezett burkolt felület 

138,23 m2, a tervezett zöldfelület 385,1 m2 lesz, ami a telek területének 50,27%. Az oldalsó bejárat 

megszüntetésével párhuzamosan, az oldalsó lépcsőket elbontják és az oldalsó nyílászárók is fixálásra 

kerülnek. Az épületen belül a földszinten közös helyiségek (foglalkoztató szoba, pihenő, étkező, stb.), 

az emeleten irodák, dolgozói helyiségek kapnak helyet. 

 
Átnézeti helyszínrajz (új gondozási központ) 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Tervezett helyszínrajz (új gondozási központ) 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Tervezett földszinti alaprajz (új gondozási központ) 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Tervezett tetőtéri alaprajz (új gondozási központ) 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Épületmagasság számítása (új gondozási központ) 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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A telkek beépítettségének alakulása 

A  tervezett építési tevékenység eredményeképpen a „beépítettségi” adatok az érvényes építési 

övezeti előírások figyelembevételével a következők szerint alakulnak:  

TELEK ÉS BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLAT 

övezet jele 

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 

terület szélesség mélység felett1 alatt 
leg-

kisebb 
leg-

nagyobb 

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

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

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) 

2534/1 793 19 40 SZ 19,5 - 0,2 70 4,0 4,0 

2534/2 748 19 40 O 31,68 - 0,49 50,27 4,0 4,93 

 

A 2534/2 hrsz.-ú telken a meglévő épület átalakítása tervezett, új épület, épületrész egyéb építmény 

nem kerül kialakításra. A telek kialakult beépítettsége nem felel meg az Lke/2 övezetben 

meghatározott követelményeknek.  A telek kialakult beépítettsége az építmények új rendeltetése 

okán a területre az Lke/2 övezet helyett a szomszédos telken érvényes Vi/2 építési övezet 

meghatározása javasolt. Mindez a településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi. 

A településszerkezeti terv módosítási javaslata 

Az intézményi megvalósítása érdekében a rendezéssel érintett 2534/1 és 2534/2 hrsz.-ú telkek  Vi 

jelű intézményterület területfelhasználásban kerülnek meghatározásra a jelenlegi Lke jelű 

kertvárosias lakóterület területfelhasználás módosításával.  

 

HRSZ. MŰVELÉSI ÁG 
HATÁLYOS 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 

HATÁLYOS 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 
TERÜLETE 

TERVEZETT TERÜLET-
FELHASZNÁLÁS 

TERVEZETT 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS 
TERÜLETE 

2534/1 kivett 
lakóház, 

udvar 

Lke 
kertvárosias 
lakóterület 

793 m2 
Vi 

intézményterület 

793 m2 

2534/2 748 m2 748 m2 
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HATÁLYOS SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET TERVEZETT SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET 

  

 

A módosítás a Szerkezeti tervlap módosítása mellett a Szerkezeti terv leírás munkarészének a 

területfelhasználási egységeket érintő módosításokat tartalmazó fejezet, valamint a területi mérleg 

vonatkozásában indokolt. 

 

Az újonnan kijelölt intézményi területre a hatályos Településszerkezeti terv leírás alábbi 

megállapításai lesznek érvényesek. 

 

 

 

(…) 
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A 2018-ban elfogadott módosító Településszerkezeti terv leíró munkarészének vonatkozó 

megállapításai: 

(…) 

 

(…) 

A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítási javaslata 

A rendezéssel érintett terület a Vi jelű intézményterület területfelhasználással összhangban és a 

szociális rendeltetés okán Vi/2 jelű intézményi építési övezetben kerül meghatározásra. 

 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV  

  
Érintett Szabályozási tervlapok: C5 jelű szabályozási tervlap 

 

A rendezéssel érintett területen az építési övezet kijelölése mellett további szabályozási és 

tájékoztató elemek megjelenítése a Szabályozási tervlapon nem szükségesek. 

 

A HÉSZ Vi/2 jelű építési övezetére vonatkozóan az előírások kiegészítése szükséges a jelenlegi 

lakóingatlan (2534/1 hrsz.) kapcsán: 

 az építési övezetben a meglévő épületek, építmények fenntarthatók, felújíthatók építési helyen 

belül bővíthetőkké váljanak, illetve a meglévő oldalhatáros beépítési móddal fennálló épület 

esetében az oldalhatáros beépítési mód szabályait kell figyelembe venni; 

 meglévő lakórendeltetés kapcsán az érintett ingatlan esetében a HÉSZ Lke/2 építési övezetre 

vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

A fenti módosítások a HÉSZ 33. § új (11) bekezdéseiben kerültek meghatározásra.   
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„(11) Amennyiben a Vi/1 és Vi/2 építési övezetben a jelen rendelkezés hatálybalépésekor 
fennálló épület az építési övezetben foglalt paraméterek szerinti építési helyen kívül 

helyezkedik el, vagy túllóg, az épület kubatúrán belül jókarbantartható, felújítható, és jelen 
rendelet szerint megállapított építési helyen belül bővíthető, a fennálló oldalhatáros beépítésű 
épület esetén oldalhatáros beépítési mód szerinti építési helyen belül bővíthető.” 

 

Az új gondozási központ megvalósításának biztosítása mellett, egyedi előírások bevezetésével 

biztosítani szükséges, hogy a telken fennálló lakófunkció fennmaradása ne lehetetlenüljön el, 

továbbá a telekre jelenleg vonatkozó építési jogok ne sérüljenek. A HÉSZ Vi/2 építési övezet 

előírásainak a módosítása, a HÉSZ 33. § -ban a követező új (12) bekezdés bevezetésével javasolt: 

„(12) A Vi/2 építési övezetben lakó rendeltetést fenntartó építési tevékenység esetén az Lke/2 
jelű építési övezet előírásait kell alkalmazni.” 

 

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) 

Meglévő Vi/2 jelű építési övezet beépítési paraméterei 

Vi/2 1000 - - SZ 50 50 - 25 - 9,0 

A tervezett beépítési javaslat alapján meghatározott 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) 

2534/1 793 19 40 SZ 19,5 - 0,2 70 4,0 4,0 

2534/2 748 19 40 O 31,68 - 0,49 50,27 4,0 5,0 

 

A rendezéssel érintett területre a hatályos egybeszerkesztett Helyi Építési Szabályzat alábbi releváns 

előírásai lesznek továbbra is érvényben: 

(…) 
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(…) 
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(…) 

 

 
(…) 
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2.3 3. módosítással érintett terület 

Az Önkormányzat a 6793/11 hrsz.-ú telken lévő bölcsődének a fenntartható működéséhez 

elengedhetetlennek tartja a megfelelő minőségű, területű és kialakítású udvar létesítését. 

Telekalakítási javaslat 

A bölcsőde területbővítésének megvalósítása az egymással szomszédos kereskedelmi – szolgáltató 

rendeltetésű 6793/10 hrsz.-ú telek és a 6793/11 hrsz.-ú bölcsőde telkének a telekhatár rendezésével 

tervezett. A 6793/10 hrsz.-ú 2500 m2-es telek telekmegosztásával egy telekrész (az egykori 

teniszpálya területe) a 6793/11 hrsz.-ú telek területével kerül összevonásra.  

 
Telekalakítási terv (3. rendezéssel érintett terület) 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner Tudásközpont) alapján saját készítésű ábra 

 

VÁLTOZÁS ELŐTTI ÁLLAPOT VÁLTOZÁS UTÁNI ÁLLAPOT 

hrsz. jelenlegi funkció terület (m2) hrsz. tervezett funkció terület (m2) 

6793/2 intézményi 7914,46 6793/2 intézményi 7914,46 

6793/10 
kereskedelem, 

szolgáltatás 
2553,35 6793/10 

kereskedelem, 
szolgáltatás 

1000,0 

6793/11 intézményi 2213,00 6793/11 intézményi 3766,35 

Forrás: nem hiteles tulajdoni lapok (önkormányzati adatszolgáltatás) és digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner 
Tudásközpont) 

Környezetalakítás 

A rendezéssel érintett területen lévő épületek bővítése, illetve új épület elhelyezése nem tervezett. 

Az módosítással érintett területen zöldfelület-fejlesztés történik. A terület a fent jelzett telekalakítási 

javaslat szerinti területmegosztás figyelembevételével is Vi területelhasználásban és Vi/1 építési 
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övezetben marad. A jelenlegi funkciók fejlesztése, bővítése és fennmaradása érdekében ugyanakkor 

az építési övezetre vonatkozó előírások pontosítása szükséges. 

 

  
Bölcsőde udvarának egy lehetséges kialakítása 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Lechner Tudásközpont) alapján saját készítésű ábra 

 

Bölcsődére vonatkozó előírások 

A nevelési intézmények tervezési előírásokat az MSZE 24210 számú magyar előszabvány tartalmazza, 

melynek 1. része foglalkozik a bölcsődék tervezési előírásaival. A szabvány 2012-ben készült el a 

2011-es szabvány helyett. A bölcsőde területére kijelölt építési övezet paramétereinek 

meghatározásához a szabvány mellett az OTÉK előírásait is figyelembe kell venni. 

 

MEGENGEDETT SZABVÁNY 
OTÉK 

VEGYES TERÜLET 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÖVEZET 
meghatározásának 

követelményei 

telek nagysága 
(m2) 

36 m2/fő, megengedett 
eltérés 10% 

nincs meghatározva 
kialakítható legkisebb 
telekterület 2000 m2 

legnagyobb 
beépítettség 

(%) 
30 80 

megengedett legnagyobb 
beépítési mérték 50 % 

legnagyobb 
beépítési magasság 

(m) 

1 szint 
(F) 

nincs meghatározva 
megengedett legnagyobb 
épületmagasság 10,5 m 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

játszó és pihenőterület 
nagysága min. 10 m2/fő 

a játszóudvaron 
gondoskodni kell a lehető 

legnagyobb kiterjedésű 
zöldterületek létesítéséről 

és megóvásáról 

10 
kialakítandó legkisebb 

zöldfelületi mérték 25 % 
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legkevesebb 
parkolószám 

nincs meghatározva 

a rendeltetési egység 
minden foglalkoztatója 

és/vagy tanterme 
nettó alapterületének 
minden megkezdett 20 

m2-e után 

HÉSZ 13.§-a alapján a más 
jogszabályban (OTÉK) 

meghatározott mennyiségben 
kell a gépjárművek számára 

elhelyezési lehetőséget 
biztosítani. 

 

A bölcsőde jelenleg 20 fős személyzettel lát el 70 gyermeket. A bölcsőde területe a módosítást 

követően nagyságrendileg 1500 m2 területtel bővül. A bölcsőde területe a fenti követelményeknek a 

módosítást követően jobban megfelel: 

 a területe 3766 m2, mely a szabvány szerinti telek nagyságára vonatkozó követelményt 

meghaladja (70 x 36 m2 = 2520 m2 szükséges telekterület); 

 a terület beépítettsége az új telekterület mellett 29,83 %-ról 17,53 %-ra csökken, így a 

szabvány szerinti 30%-os határértéken belül marad; 

 új épület, építmény nem kerül elhelyezésre, a jelenlegi épület megfelel az előírásoknak; 

 a hasznos zöldterülete 2825 m2, mely a szabvány szerinti játszó és pihenőterület nagyságára 

vonatkozó követelményt meghaladja (70 x 10 m2 = 700 m2 hasznos zöldterület szükséges) 

 

VÁLTOZÁS ELŐTTI ÁLLAPOT VÁLTOZÁS UTÁNI ÁLLAPOT 

hrsz. 
terület 

(m2) 

beépítési 

százalék  

(%) 

zöldfelületi 

mérték  

(%) 

hrsz 
terület  

(m2) 

beépítési 

százalék  

(%) 

zöldfelületi 

mérték  

(%) 

6793/2 7914,46 27,77 53,82 6793/2 7914,46 27,77 53,82 

6793/10 2553,36 12,84 13,28 6793/10 1000,00 23,34 56,66 

6793/11 2213,00 29,83 58,25 6792/11 3766,35 17,53 75,46 

Forrás: digitális ingatlan-nyilvántartási adatok (Lechner Tudásközpont) alapján saját szerkesztés 

A telkek beépítettségének alakulása 

A vizsgálatban bemutatásra kerülnek a tervezett telkekre vonatkozó meglévő „beépítettségi” adatok 

az érvényes építési övezeti előírásokkal. 

 

TELEK ÉS BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLAT 

övezet jele 

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 

terület szélesség mélység felett1 alatt 
leg-

kisebb 
leg-

nagyobb 

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

Vi/1 2000 - - SZ 50 50 - 25 - 10,5 

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) 
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TERVEZETT INGATLAN (ISKOLA) 

6793/10 1000 35 60 O 23,34 0 0,2 15 3,0 4,0 

6793/11 3766 37 60 SZ 17,53 0 0,2 40 3,0 6,5 

6793/2 7914 136 60 SZ 28 0 0,28 65 3,0 6,0 

A 6793/10 hrsz.-ú telket érintő telekalakítás figyelembevételével, valamint az ingatlanon működő 

rendeltetés fennmaradása érdekében a Vi/1 jelű építési övezet előírásainak, építési paramétereinek 

módosítása szükséges. 

A településszerkezeti terv módosítási javaslata 

A bölcsőde területéhez hozzácsatolni kívánt telekrész és a 6793/10 hrsz.-ú telek fennmaradó területe 

- a szomszédos területekkel összhangban - továbbra is Vi jelű intézményi vegyes terület 

területfelhasználásban marad, a terület tekintetében a TSZT módosítása nem indokolt. 

 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET TERVEZETT SZERKEZETI TERVLAP RÉSZLET 

 

a módosítás nem érinti a szerkezeti tervlapot 

A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítási javaslata 

A rendezéssel érintett terület a Vi/1 jelű intézményterület építési övezetben van, a módosítással is 

ezen építési övezet alkalmazása javasolt, a 6793/10 hrsz.-ú számú ingatlannal összefüggésben a 

következő módosító tartalmak bevezetésével: 

 A minimálisan kialakítható telekterület 2000 m2-ről 1000 m2-re történő csökkentése a 6793/10 

hrsz.-ú telek telekmegosztására tekintettel. 

 Meglévő oldalhatáros beépítési móddal fennálló épület esetében az oldalhatáros beépítési 

mód szabályai alkalmazható váljanak 

 javasolt „egyedi telekalakítás” jelkulcsi elem feltüntetése 

 

A fenti módosítások a HÉSZ 33. § új (10) és (11) bekezdéseiben kerültek meghatározásra.   

„(10) Vi-1 építési övezetben a szabályozási terv által „egyedi telekalakítás” szabályozóval 

érintett építési telken a kialakítható legkisebb telekterület 1000 m2.” 
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(11) Amennyiben a Vi/1 és Vi/2 építési övezetben a jelen rendelkezés hatálybalépésekor 
fennálló épület az építési övezetben foglalt paraméterek szerinti építési helyen kívül 

helyezkedik el, vagy túllóg, az épület kubatúrán belül jókarbantartható, felújítható, és jelen 
rendelet szerint megállapított építési helyen belül bővíthető, a fennálló oldalhatáros beépítésű 
épület esetén oldalhatáros beépítési mód szerinti építési helyen belül bővíthető.” 

 

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) 

Meglévő Vi/1 jelű építési övezet beépítési paraméterei 

Vi/1 2000 - - SZ 50 50 - 25 - 10,5 

A tervezett beépítési javaslat alapján meghatározott 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) 

6793/2 7914 136 60 SZ 28 0 - 65 - mf 

6793/11 4765 72 60 SZ 21 0 - 25 - mf 

6793/10 1000 136 60 SZ 23,34 0 - 56,66 3,0 3,5 

 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV  

  
Érintett Szabályozási tervlapok: C5 jelű szabályozási tervlap 
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2.4 Dunaharaszti Vi/1 építési övezetre hatálya alatt lévő területek 

A 3. módosítás a Vi/1 jelű építési övezetre vonatkozó módosítást irányoz elő. Az építési övezetre 

vonatkozó általános előírások módosítása több területet is érint, mivel ez az övezet több, az 

alábbiakban jelzett terültre is hatályos. A tervezett módosítás ezen területek tekintetében 

ugyanakkor nem érvényesül mivel a területeken az épületek a HÉSZ szerint meghatározott építési 

helyen belül találhatók.  

Az építési övezet előírásainak módosítása az építési övezetben elhelyezkedő ingatlanok építési jogait 

nem korlátozza. 

   

B-5 jelű SZT tervlap B-3 jelű SZT tervlap B-4 jelű SZT tervlap 

   

B-4 jelű SZT tervlap B-4 jelű SZT tervlap B-4 és C-4 jelű SZT tervlapok 

   

C-4 jelű SZT tervlap A-5 és A-6 jelű SZT tervlapok C-5 jelű SZT tervlap 
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C-5 jelű SZT tervlap B-4 jelű SZT tervlap  

 

2.5 Dunaharaszti Vi/2 építési övezetében elhelyezkedő területek 

 

A 2. módosítás a Vi/2 jelű építési övezetre vonatkozó módosítást irányoz elő. Az építési övezetre 

vonatkozó általános előírások módosítása további egy területet érint, mivel ez az övezet az alábbi 

terültre is hatályos.  

A tervezett módosítás ezen terület tekintetében ugyanakkor nem érvényesül mivel a területeken az 

épületek a HÉSZ szerint meghatározott építési helyen belül találhatók, illetve a területen lakó 

rendeltetés nincs.  

Az építési övezet előírásainak módosítása az építési övezetben elhelyezkedő ingatlanok építési jogait 

nem korlátozza. 

 

  

B-4 jelű SZT tervlap   
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2.6 Tájrendezési javaslatok 

Az érintett területeket nem érinti táj- vagy természeti védettség.  

A gondozási központ korszerűsítése érdekében az 1. rendezéssel érintett területen a TSZT- és a HÉSZ 

módosítása nincs kedvezőtlen hatással a zöldfelületekre, csak azok funkciója változik meg az eddigi 

intézménykert kertépítészeti módszerekkel lakókertté alakítható. 

 

A gondozási központ fejlesztési területének kijelölt 2. rendezéssel érintett terület esetében a TSZT és 

a SZT módosítás nem gyakorol negatív hatást a zöldfelületekre, csak azok funkciója változik meg: az 

eddig lakókert kertépítészeti módszerekkel intézménykertté alakítható, figyelembe véve a 

megnövekedő igénybevételt, a közösségi rendeltetést és az akadálymentes közlekedés 

szempontjainak érvényesítését. 

A 3. rendezéssel érintett terület, azaz a bölcsőde területének az egykori teniszpályával történő 

bővítése zöldfelületi szempontból kedvező változás, mivel az egy főre jutó zöldfelületek aránya 

jelentősen nő. Az új kertrész funkcionális és esztétikai kapcsolódása a meglévő zöldfelületekhez 

kertépítészeti módszerekkel biztosítható. 

Az intézményi- és lakó funkció vizuális és fizikai elválasztása céljából javasolt a telekhatárokon 

háromszintes növényállomány telepítése minimum 5 méter szélességben. A telkeket kiszolgáló utak 

kétoldali fásítással, a parkoló felületek (négy parkolóhelyenként egy közepes lombkoronájú előnevelt 

fával) fásítottan alakítandók ki. Az intézménykertek funkcionális és esztétikai kialakítása szaktervező 

által készített tájépítészeti terv alapján javasolt. A zöldfelületek- és fasorok tervezésekor az őshonos, 

helyi természeti adottságoknak megfelelő igényű, nem allergizáló növényfajok részesítendők 

előnyben. 

Biológiai aktivitás érték egyenleg fenntartásának követelménye 

A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a biológiai 

aktivitás-érték számítás elkészítése nem indokolt. 

 

2.7 A fejlesztés környezetre gyakorolt hatása 

A gondozási központ és a bölcsőde fejlesztése, a zöldfelületek bővítése környezeti szempontból is 

kedvező változás. Az intézményi fejlesztés és az ehhez kapcsolódó közlekedés, parkolás tervezésénél 

a talajszennyezés lehetőségét ki kell zárni.  

2.8 Közlekedési javaslat 

A rendezéssel érintett területek közlekedési kiszolgálása megoldott, a szükséges gépjármű- és 

kerékpártárolók elhelyezési lehetőségét telken belül kell biztosítani, a helyi építési szabályzatban 

meghatározott követelményekkel összhangban. 
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2.9 Közmű javaslat 

Dunaharaszti teljes belterületén, így a fejlesztéssel érintett területek közműellátása is teljes 

közművesítéssel biztosított. A fejlesztések kapcsán a jelenlegi közműhálózat fejlesztése, bővítése 

nem szükséges. 

 

2.10 Hírközlési javaslat 

A rendezéssel érintett területek környezeteiben a vezetékes távközlési hálózat kiépítettsége 

optimális és a tágabb térségben üzemelő hírközlési berendezésekkel, antennákkal a terület megfelelő 

vezeték nélküli hírközlési lefedettséggel rendelkezik. A fejlesztések kapcsán a jelenlegi hálózat 

fejlesztése, bővítése nem szükséges. 

 

2.11 Örökségvédelmi javaslat 

A tervezett módosítás esetében a változtatási szándékok régészeti és műemlékvédelmi érdekeket 

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

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

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) által megállapított országos 

övezetek közül az alábbiak nem érintik Dunaharaszti közigazgatási határát: 
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 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). 

Dunaharaszti települést az alábbi országos övezetek érintik: 

 

 
1. Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai 
folyosójának, pufferterületének övezete 

(Trtv. 25-27. §) 

 

 

 

 

A rendezéssel érintett területeket nem érinti. 

 

 
3. Erdők övezete 

(Trtv. 29-30. §) 

 

 

 

 

 

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

(Trtv. 31. §) 

 

 

 

A rendezéssel érintett területeket érinti. 

 

 
3. Tájképvédelmi terület övezete 

(MvM rendelet 4. §) 

 

 

 

 

A rendezéssel érintett területeket nem érinti. 

 

 
4. Vízminőség-védelmi terület övezete 

(MvM rendelet 5. §) 

 

 

 

 

A rendezéssel érintett területeket érinti. 
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A rendezéssel érintett területek települési térségben helyezkedik el. A módosítások során 

települési térségben új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a területeken meglévő 

beépítésre szánt terület területfelhasználás váltás történik illetve övezeti előírások módosítása.  

A rendezéssel érintett területek az országos térségi területekre vonatkozó előírások figyelembe 

vétele mellett két országos övezetet is érintenek. Ezen megállapítások tekintetében 

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

területrendezési tervnek való megfelelőssége” című fejezetet). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 területek települési térségbe tartoznak. A műszaki infrastruktúra hálózatok 

közlekedési és közmű elemeivel  a rendezéssel érintett területeket nem érintettek. A módosítások 

során a települési térségben új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

A rendezéssel érintett területek a kiemelt térségi területekre vonatkozó előírások figyelembe 

vétele mellett egy kiemelt térségi övezetet érintenek. Ezen megállapítások tekintetében 

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

területrendezési tervnek való megfelelőssége” című fejezetet). 
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IV.2 A módosítások 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 

(…) 

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

(…) 

 

  

  
Hatályos Szerkezeti terv kivonata 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

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

A rendezéssel érintett területek települési térségben helyezkednek el. 

A rendezés során, a meglévő beépítésre szánt terület területfelhasználás váltással, a települési térség 

területe nem változik, így Dunaharaszti térségi területi mérlege sem.  
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Települési térségnek való megfelelőség igazolása 

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

kijelölhető;” 

A tervezés során települési térségen belül beépítésre szánt területfelhasználás váltás történik, 

mely a fent idézett követelménnyel nem ellentétes, így az összhang továbbra is biztosított. 

 

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, 

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, a módosítások az örökségvédelmi érdekekkel nem ellentétesek, 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 hatályos Helyi Építési Szabályzat a kijelölt vízminőség-védelemmel érintett területekről egyedi 

előírásaiban gondoskodik, melyekkel a tervezett módosítások nem ellentétesek, az összhang 

továbbra is biztosított. 

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezetének való megfelelőség igazolása 

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

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
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(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.” 

A hatályos 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”. Jelen módosításokkal érintett területek ezen jelkulcsi elemeket nem érintik, 

az összhang továbbra is biztosított. 

 

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 - 

mezőgazdasági térség IGEN - 

vízgazdálkodási térség IGEN - 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

B
A

TR
T

 

erdőgazdálkodási térség IGEN - 

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség NEM - 

mezőgazdasági térség IGEN - 

kertes mezőgazdasági térség NEM - 

vízgazdálkodási térség IGEN - 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

sajátos területfelhasználású térség IGEN - 

Ö
V

EZ
ET

EK
 

ökológiai hálózat magterületének övezete IGEN - 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

IGEN - 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete IGEN - 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

NEM - 

jó termőhelyi adottságú szántók övezete NEM - 

erdők övezete IGEN - 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete NEM - 

tájképvédelmi terület övezete IGEN - 

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. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

V.1 Határozattervezet 

Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (……..) sz. határozata a 

14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozattal elfogadott  

településszerkezeti terv módosításáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő 

döntést hozom: 

1. A Képviselő-testület 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozatával elfogadott Dunaharaszti 
Településszerkezeti Tervének módosítását a 2-4. pontokban rögzítettek szerint fogadom el. 

2. Dunaharaszti Város Szerkezeti Terv Leírása az 1. számú mellékletben foglaltak szerint 
módosul. 

3. Dunaharaszti Város Szerkezeti Tervlapja a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosul.  

4. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő szabályozási 
terveket a 2-3. pontok szerint módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell 
elkészíteni. 

 

Felelős: Dr. Szalay László polgármester 

Határidő: az elfogadást követő napon lép hatályba 

 

 

  ........................................   ........................................ 

 Dr. Szalay László Kiss Gergely 

 polgármester jegyző 
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A …/2021. (…. ….) sz. határozat 1. melléklete: 

Dunaharaszti Város Településszerkezeti Tervének a …/2021. (…. ….) sz.  határozattal 

elfogadott módosítása  

 

 

1. Dunaharaszti Város Szerkezeti Terv leírás 6.2.2. alfejezete az alábbiakkal egészül ki: 

 

 

6.2.2.  A szerkezeti tervlapon rögzített területfelhasználás i egységeket érintő 

módosítások 

 

A szerkezeti tervlapot érintő módosítások tartalmát és a vonatkozó, - a változásokat eseti 

módosításonként bemutató, - területfelhasználási területi mérleget bemutató táblázat kiegészül a 

…/2021. (…. ….) számú polgármesteri határozat alapján a TSZT-M9 tervlaphoz tartozó 

területfelhasználások változásával: 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK VÁLTOZÁSA 

30/2021. (III. 8.) SZÁMÚ POLGÁRMESTERI HATÁROZAT ALAPJÁN 

TSZT-M9 
TERVLAP 

Dunaharaszti 
3307/6, 2534/1-2, 

6793/2, 6793/10-11 
hrsz-ú területei 

A módosítások a település gondozási központ új helyszínen 
történő kialakításának megalapozását, valamint oktatási 
intézményeinek fejlesztésével kapcsolatos rendezését 
tartalmazza. 

Változás előtti 
területfelhasználás 

Vi - intézményi terület 

(Vi építési övezet) 
3307/6 hrsz. egy 

része 
840 m2 

Változást követő 
területfelhasználás 

Lke – kertvárosias 
lakóterület 

(Lke építési övezet) 

Változás előtti 
területfelhasználás 

Lke – kertvárosias 
lakóterület 

(Lke építési övezet) 2534/1-2 hrsz. 1541 m2 
Változást követő 

területfelhasználás 

Vi - intézményi terület 

(Vi építési övezet) 

 

2. Dunaharaszti Város Szerkezeti Terv leírás 6.3. fejezetében szereplő táblázat helyébe az 

alábbi, módosítással egybeszerkesztett táblázat kerül: 

 

6.3 A TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁS TERÜLETI MÉRLEGE A MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES 

SZERKEZETBEN 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG  JELE 

HATÁLYOS 
TERÜLETE 

VÁLTOZÁS 
TERÜLETE 

TERVEZETT 
TERÜLETE 

(ha) (ha) (ha) 

Beépítésre szánt területek összesen 1398,43 +1,43 1399,86 

Kisvárosias lakóterület Lk 19,36 -0,09 19,27 
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Kertvárosias lakóterület Lke 663,19 +7,24 670,43 

Településközpont terület Vt 23,49 +5,39 28,88 

Intézményterület Vi 20,96 -1,39 19,57 

Kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz 268,91 +1,15 270,06 

Ipari terület Gip 54,84 0 54,84 

Üdülőházas terület Üü 2,17 0 2,17 

Hétvégiházas terület Üh 47,24 -7,65 39,59 

Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 149,81 -24,48 125,33 

Nyersanyag kitermelés (bánya) területe K-B 110,65 0 110,65 

Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 13,00 0 13,00 

Közlekedéshez kapcsolódó épület 
elhelyezésére szolgáló terület 

K-Közl 1,63 0 1,63 

Temető terület K-T 10,24 -3,04 7,2 

Sporthorgászat céljára szolgáló terület K-Ho 12,37 0 12,37 

Rekreációs terület K-Rek 0 +24,30 24,30 

Beépítésre nem szánt területek összesen 1518,11 -0,87 1517,24 

Közúti közlekedési terület KÖu 119,07 0 119,07 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 27,14 0 27,14 

Zöldterület Z 17,85 -0,68 17,17 

Védelmi erdőterület Ev 117,06 +1,54 118,6 

Gazdasági erdőterület Eg 152,17 0 152,17 

Közjóléti erdőterület Ek 50,34 0 50,34 

Természetközeli állapotú terület Ett 94,12 0 94,12 

Általános mezőgazdasági terület Má 788,12 -2,62 785,66 

Folyóvizek medre és parti sávja Vf 33,01 0 33,01 

Állóvizek medre és parti sávja Vá 42,16 0 42,16 

Közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja Vcs 70,77 0 70,77 

Temető terület Kb-T 0,15 0 0,15 

Burkolt vagy fásított köztér, sétány Kb-Kt 1,70 0 1,70 

Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű 
terület 

Kb-Ze 5,05 +0,89 5,94 

Közigazgatási terület összesen 2917 0 2917 

 

3. A Szerkezeti Terv Leírás 6.4. fejezete kiegészül az alábbi 6.4.4. alfejezettel: 

 

6.4.4. A …/2021. (… .  ….) számú polgármesteri határozatban rögzített 

településszerkezeti terv módosítás területrendezési terveknek való megfelelősége  

 

A rendezéssel érintett területek települési térségben helyezkednek el. A módosítás során települési 

térségben új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a területen meglévő beépítésre szánt 
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terület területfelhasználás váltás történik. A rendezéssel érintett területek az országos térségi 

területekre vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett több országos övezetet is érintenek. 

 

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 

(…) 

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

(…) 

 

  

  
Hatályos Szerkezeti terv kivonata 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

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

 

A rendezéssel érintett területek települési térséget érintenek. 
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A rendezés során meglévő beépítésre szánt terület területfelhasználási változással (Vi>Lke és Lke>Vi) 

új kertvárosias lakó terület és új intézményi vegyes terület területfelhasználások kerülnek kijelölésre, 

mellyel a települési térség területe nem változik, így Dunaharaszti települési térségre vonatkozó 

területi mérlege nem változik. 

Települési térségnek való megfelelőség igazolása 

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

kijelölhető;” 

A tervezés során települési térségen belül beépítésre szánt területfelhasználás váltás történik, mely a 

fent idézett jogszabállyal nem ellentétes, így az összhang továbbra is biztosított. 

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, 

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, 

a módosítások az örökségvédelmi érdekekkel nem ellentétesek, 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 módosítások nem ellentétesek, az összhang 

továbbra is biztosított. 
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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.” 

A 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”. Jelen módosításokkal érintett területek ezen jelkulcsi elemeket nem érintik, az 

összhang továbbra is biztosított. 

 

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 - 

mezőgazdasági térség IGEN - 

vízgazdálkodási térség IGEN - 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

B
A

TR
T

 

erdőgazdálkodási térség IGEN - 

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség NEM - 

mezőgazdasági térség IGEN - 

kertes mezőgazdasági térség NEM - 

vízgazdálkodási térség IGEN - 

települési térség IGEN BIZTOSÍTOTT 

sajátos területfelhasználású térség IGEN - 

Ö
V

EZ
ET

EK
 

ökológiai hálózat magterületének övezete IGEN - 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

IGEN - 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete IGEN - 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

NEM - 

jó termőhelyi adottságú szántók övezete NEM - 

erdők övezete IGEN - 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete NEM - 

tájképvédelmi terület övezete IGEN - 

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 - 



PRO REGIO NONPROFIT KFT. 

MUNKAKÖZI DOKUMENTUM 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ  

 

 

68 

V.2 Rendelettervezet 

 

Dunaharaszti Város Képviselő-testületének  
…/2021. (…. ….) rendelete 

Dunaharaszti Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló  
3/2017. (III. 1.) rendelet módosításáról 

 

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13.§ 
(1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
eljárásban, annak 9. számú mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, 
és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai 
szerint a partnerek véleményének kikérésével Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2017. (III. 1.) rendeletét a következők szerint 
módosítja: 

 

1.§ (1) Jelen rendelet 1. melléklete, a „4.8. melléklet: Az SZT-M38 – SZT-M39 jelű és sorszámú 
módosító Szabályozási Terv részletek”  

(2) Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 3/2017. (III. 1.) rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 4. melléklete kiegészül jelen rendelet 1. 

mellékletében szereplő 4.8. melléklettel. 

 

2.§ A HÉSZ 1.§ (3) bekezdésének d) pontja az alábbi dh) alponttal egészül ki: 

„dh) 4.8 melléklet: Az SZT-M38 és SZT-M39 jelű és sorszámú módosító Szabályozási Terv 
részlet.” 

 

3.§ § A HÉSZ 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Telekcsoport újraosztással kialakuló saroktelek minimális szélessége 3,0 méterrel 
nagyobb, mint az építési övezetre előírt legkisebb telekszélesség. Az Lke-3 építési övezetben a 
telekmegosztással megvalósuló saroktelek esetén a kialakítható legkisebb telekmélységet nem 
kell figyelembe venni.” 

 

4.§ A HÉSZ 33.§ - a kiegészül a következő (10) – (12) bekezdésekkel: 

„(10) Vi-1 építési övezetben a szabályozási terv által „egyedi telekalakítás” szabályozóval 

érintett építési telken a kialakítható legkisebb telekterület 1000 m2.” 
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(11) Amennyiben a Vi/1 és Vi/2 építési övezetben a jelen rendelkezés hatálybalépésekor 
fennálló épület az építési övezetben foglalt paraméterek szerinti építési helyen kívül 

helyezkedik el, vagy túllóg, az épület kubatúrán belül jókarbantartható, felújítható, és 
jelen rendelet szerint megállapított építési helyen belül bővíthető, a fennálló oldalhatáros 
beépítésű épület esetén oldalhatáros beépítési mód szerinti építési helyen belül bővíthető. 

 

(12) A Vi/2 építési övezetben lakó rendeltetést fenntartó építési tevékenység esetén az 
Lke/2 jelű építési övezet előírásait kell alkalmazni.” 

 

5.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

Kihirdetés napja: 2021. 

 

 

 

 

  .....................................   ....................................  

 Dr. Szalay László Kiss Gergely 
 polgármester jegyző 
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (…. ….) rendeletének 1. melléklete 

 

„4.8. melléklet: Az SZT-M38 – SZT-M39 jelű és sorszámú módosító Szabályozási Terv részletek” 

 

SZT-M38 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C-5 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 

 

  

Módosítás területi hatálya 
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SZT-M39 

 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C-5 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ 

RÉSZLETE 

 

KOVÁCS BEÁTA TT/1 10-0231 

 

 

  

Módosítás területi hatálya 
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VI. MELLÉKLETEK 

VI.1 37/2021. (IV. 6.) számú határozat 

 


