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1 BEVEZETŐ 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2020. (IX.8.) számú Kt. 
határozatával döntött Dunavarsány Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának 
módosításáról. A településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata az országos jogszabályok 

közelmúltban történt megváltozása miatti jogharmonizáció okán vált szükségessé. Ezzel egyidőben, 

a rendezési eszközök legutóbbi elfogadása óta felmerült önkormányzati módosítási szándékok és 
javaslatok, valamint az egyes beruházói szándékok és lakossági módosítási igények megjelenése 
miatt a tervek több helyen eseti módosításra szorultak. 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Településszerkezeti 
Tervét a 112/2016. (VI.9.) számú határozatával, Építési Szabályzatát pedig a 12/2016. (VI.10.) számú 
önkormányzati rendeltével hagyta jóvá. A tervek hatályba lépésük óta többször módosultak, utoljára 
2019-ben. A módosítások megalapozása a hatályos tervekhez készült vizsgálati munkarészek 
aktualizálásával történt a szükséges jogharmonizáció tekintetében a település egészére, az egyes 
fejlesztések, eseti módosítási igények és korrekciók tekintetében pedig az adott terület-
lehatárolásokra vonatkozóan. 

A tervdokumentációban felhasználásra került a „Telepítési tanulmányterv Dunavarsány Város 
Településrendezési eszközei módosításának kezdeményezéséhez a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/ 4 
helyrajzi számú külterületi telkek együttes területére” c. Telepítési tanulmányterv is, melyet cégünk, az 
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. készített el. 

A szerkezeti terv és a szabályzat eseti módosításai részben az önkormányzat, részben az érdekelt 
tulajdonosok kezdeményezésére történik. Ez utóbbi esetekben az egyes magánbefektetői és 
lakossági megkeresések kezdeményezéseit az Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen 
támogatta. 

A településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatának alapját a 2018. évi CXXXIX., Magyarország és 
az egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény (továbbiakban MaTrT) adja, 

melynek a 2019. évi hatályba lépésével hatályon kívül helyeződött az Ország Területrendezési Terve 
(továbbiakban: OTrT), valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (továbbiakban: 
BATrT) és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (továbbiakban: BKÜTrT) is. 
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2 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

2.1 A TERÜLETRENDEZÉS  ORSZÁGOS ÉS MEGYEI JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETÉNEK 

BEMUTATÁSA 

Az egyes rendezési eszközök készítése során a településeknek minden esetben meg kell felelniük a 

hatályos magasabb szintű – országos, megyei, térségi – területrendezési tervek előírásainak. 

Dunavarsány Város jelenleg hatályos Településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT) – és ennek 
megfelelően Építési Szabályzata – az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben 

(OTrT), illetve a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben 

(BATrT) foglaltakkal összhangban készült 2016-ban. 

2019. március 15-én hatályba lépett a Magyarország új Területrendezési Tervéről szóló törvény (MaTrT), 

mely a korábban hatályos három jogszabály (OTrT; BATrT; BKÜTrT) összevonásával és átdolgozásával, 
egy jogszabályban határozza meg az ország egészére, valamint az egyes kiemelt térségekre 
vonatkozó térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét, 
valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek, 

valamint a hagyományos tájhasználat megőrzésére, védelmére vonatkozó szabályokat. 

Az MaTrT 92. §-ának előírásai alapján  

„(1) Az e törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket a 
Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések esetében 2021. december 31-ig kell 

felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.” 

2.1.1 Az új területrendezési törvény felépítése 

Az MaTrT hatálya az alábbi, a törvény Első Részében (Általános rendelkezések), a 2. §-ban 

meghatározott területekre terjed ki: 

„(1) A Második Részben foglalt Országos Területrendezési Terv területi hatálya kiterjed az 

ország teljes közigazgatási területére. 

(2) A Harmadik Részben foglalt, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének 
területi hatálya Budapestre, valamint Pest megyének az 1/1. mellékletben felsorolt, a 
budapesti agglomerációhoz tartozó településeire (a továbbiakban együtt: Budapesti 
Agglomeráció) terjed ki. 

(3) A Negyedik Részben foglalt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
(a továbbiakban: BKÜTrT.) területi hatálya a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeire 

terjed ki. […]” 

2.1.1.1 Az Országos Területrendezési Terv 

„5. § (1) Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet és az 
ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.” 

A törvény 2. mellékletét képező Országos Szerkezeti Terv négy különböző területfelhasználási 
kategóriát határoz meg: 

• erdőgazdálkodási térség 

• mezőgazdasági térség 

• vízgazdálkodási térség 

• települési térség 

(térségi területfelhasználási kategória: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben alkalmazott, a térségben jellemző területfelhasználásnak megfelelően lehatárolt 
területi egység) 
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Az Országos Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

• 3/1. melléklet: az ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és 
pufferterületének övezete 

• 3/2. melléklet: a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

• 3/3. melléklet: az erdők övezete 

• 3/4. melléklet: a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 
települések 

• 3/5. melléklet: a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 

(térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
vagy alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező – a térségi területfelhasználási 
kategóriáktól függetlenül lehatárolt és meghatározott – területi egység) 

A korábban hatályos OTrT mellékletében szereplő, a 

• jó termőhelyi adottságú szántók, 

• erdőtelepítésre javasolt területek, 

• tájképvédelmi terület, 
• a vízminőség-védelmi területek, 

• nagyvízi meder, 
• VTT-tározók övezetét 

bemutató tervlapokat, az MaTrT 19. § (4) bekezdésének megfelelően, külön Miniszteri rendelet – 

9/2019. (VI.14.) MvM Rendelet – tartalmazza. Ezekkel együtt az Országos Övezeti terv összesen 13 

különböző térségi övezetet határol le. 

„21. § (1) A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a vonatkozó országos övezetek 
előírásait is alkalmazni kell.” 

2.1.1.2 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve  

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési terve a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét, 
valamint Övezeti Tervét és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.  

A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervének tervlapját a törvény 7. melléklete tartalmazza, mely 

az alábbi területfelhasználási kategóriákat különbözteti meg: 

• erdőgazdálkodási térség 

• nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 

• mezőgazdasági térség 

• kertes mezőgazdasági térség 

• vízgazdálkodási térség 

• települési térség 

• sajátos területfelhasználású térség  

A Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott országos és kiemelt térségi övezetek 
együttesen a következők: 

• ökológiai hálózat magterületének övezete (3/1. melléklet) 
• ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3/1. melléklet) 
• ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3/1. melléklet) 
• kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/2. melléklet) 
• jó termőhelyi adottságú szántók övezete (MvM Rendelet 1. melléklet) 
• erdők övezete (3/3. melléklet) 
• erdőtelepítésre javasolt terület övezete (MvM Rendelet 2. melléklet) 
• tájképvédelmi terület övezete (MvM Rendelet 3. melléklet) 
• világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (3/4. melléklet) 



Dunavarsány város MEG AL AP O Z Ó MU N KA RÉ S Z  

hatályos településrendezési eszközeinek módosítása 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 10 

• vízminőség-védelmi terület övezete (MvM Rendelet 4. melléklet) 
• rendszeresen belvízjárta terület övezete (MvM Rendelet 8. melléklet) 
• nagyvízi meder övezete (MvM Rendelet 5. melléklet) 
• ásványi nyersanyagvagyon övezete (MvM Rendelet 7. melléklet) 
• földtani veszélyforrás terület övezete (MvM Rendelet 9. melléklet) 
• honvédelmi és katonai célú terület övezete (3/5. melléklet) 

Ahogy az a fentiekből is látszik, a korábban hatályos BATrT mellékletében szereplő, az 

• ásványi nyersanyagvagyon övezetét, 
• a rendszeresen belvízjárta terület övezetét és 
• a földtani veszélyforrás terület övezetét 

bemutató tervlapokat, az MaTrT 19. § (4) bekezdésének megfelelően, külön Miniszteri rendelet – 

9/2019. (VI.14.) MvM Rendelet – tartalmazza. Ezekkel együtt a Budapesti Agglomeráció Övezeti terve 

összesen 15 különböző térségi övezetet határol le. 
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2.1.2 Az új területrendezési törvény tartalma Dunavarsány Város közigazgatási területére vonatkozóan 

2.1.2.1 Területfelhasználás 

Az Országos Területrendezési Terv A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 
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Az MaTrT területfelhasználásra vonatkozó előírásai  

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

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - 

beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 
c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már 
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, 
természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának 

megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy 
intézményterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

 

Egyéb a területfelhasználást érintő e lőírások  

„MÁSODIK RÉSZ – AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

III. FEJEZET - A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZERKEZETI TERVEI 
8. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős 
terület. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont 
szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 

lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell 

kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott 

területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas 
más területén kell kijelölni.” 

 

HARMADIK RÉSZ - A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

VII. FEJEZET - A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ SZERKEZETI TERVE 

23. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

[…] 38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben 
jelölhető ki, ha 

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

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az 
a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány 
rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek. 

(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 
során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 
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(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés a 
környezetre jelentős hatást gyakorló ipari területre irányul. 
(4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki. 
(5) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben – új területfelhasználási egységként – csak 

zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási 
egység köréből – sportolási célú terület, temetőterület vagy különleges beépítésre nem szánt, rekreációs 

célú terület jelölhető ki. 
(6) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület ott jelölhető ki, ahol annak 
legtávolabbi pontjától a meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés megállóhelyig a közforgalom 
számára szabályosan használható közúton mért távolság nem haladja meg az 5 km-t. 

(7) Az 5000 m2 nettó eladótérnél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető 
el, ahol az építmény a meglévő vagy a tervezett jelentős közösségi közlekedési csomóponti 
megállóhelytől számítva 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel is megközelíthető. 
39. § (1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során az e törvénnyel való összhang 
megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot követően a természetközeli területként és 
erdőterületként kijelölt területfelhasználási egységek nagysága a település közigazgatási területére 

vonatkozóan összességében nem csökkenhet. 
(2) Az egymással határos, összességében legalább 10 ha-t meghaladó új sportolási célú területet 
beépítésre nem szánt különleges terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, további 
átsorolás nem hajtható végre. Az így lehatárolt területen a testedzést szolgáló építmények helyezhetők 
el, kereskedelmi célú szállásférőhely, lakó- és üdülőépület, valamint lakás nem alakítható ki. A beépítésre 
nem szánt különleges terület beépítettsége az összterületének 3%-át nem haladhatja meg. 

24. A települési térség növekménye 

40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési eszközökben 
a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg 
szerinti települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni kell a 
12. §-ban és a 38. §-ban foglalt rendelkezések előírásait. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület növekményen felül, a kertes mezőgazdasági térség 
területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség 
területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő terület beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes 

területté minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 
a) az érintett terület a települési térséggel határos, 
b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is megfelelő 
telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított, 
c) a tervezett funkció működéséhez szükséges - a megközelítést és a közművek elhelyezését egyaránt 
lehetővé tevő - közterületek biztosítottak, 
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és 
e) amennyiben az a)-d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok biztosításának és 
megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. §-a szerinti településrendezési 
szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte.” 

[…] 
(5) A beépítésre szánt terület növekményének mértékéről - a jóváhagyott településszerkezeti terv alapján 
- az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak közhiteles és 
szabadon hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 

(6) A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal a településrendezési eszköz egyeztetése során ellenőrzi, és amennyiben 
jogszabályi ütközést észlel, véleményében jelzi. A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami 
főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a végső szakmai véleményezése során 
is ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütközést észlel, akkor annak megszüntetésére szólítja fel az 

önkormányzatot, és végső szakmai véleményét csak abban az esetben adja ki, ha a jogszabályi ütközés 
megszűnt. 
(7) Amennyiben nem került sor a (6) bekezdés szerinti településrendezési eszköz készítésére vagy 
módosítására, a beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal évente ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütközést észlel, 

haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű 
tájékoztatása mellett - a településrendezési eszköz jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti 
eljárás lefolytatását. 
(8) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye 
alapján, és legfeljebb olyan mértékben növelhető a beépítésre szánt terület kiterjedése, amilyen 
mértékben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében rögzítetthez képest a település közigazgatási 
területén belül máshol csökken a települési térség kiterjedése. A területcsere során a települési térség 
területének nagysága nem nőhet. A területcserét táj- és természetvédelmi, termőföldvédelmi, 
erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok figyelembevételével és úgy 
kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési 
önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.” 
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2.1.2.2 Műszaki infrastruktúra elemek 

Az Országos Területrendezési Terv 

(MaTrT – 2. melléklet) 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Terve (MaTrT – 7. melléklet) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország szerkezeti tervén megjelenített országos műszaki infrastruktúra elemek listáját az új 
területrendezési törvény 4. melléklete tartalmazza táblázatos formában. Dunavarsány Város területét 
eszerint az alábbi meglévő infrastruktúra elemek érintik: 

- 51. sz. főút: Budapest (M0) - Kalocsa - Baja - Hercegszántó - Szerbia 

- 510. sz. főút: Budapest – Dunavarsány 

- Budapest IX. kerület, Ferencváros - Kelebia - (Szerbia) vasútvonal 
- 59., 60. ágazati számú Százhalombatta – Ócsa 220 kV-os átviteli hálózat távvezetéke 

- 403. számú Vecsés - Majosháza - Szigetcsép – Ercsi földgázszállító vezeték 

- Barátság I. Szlovákia - Hont - Pécel - Vecsés – Százhalombatta kőolajszállító vezeték 

- Barátság II. Ukrajna - Fényeslitke - Tiszavasvári - Mezőcsát - Kál - Zsámbok – Százhalombatta 

kőolajszállító vezeték 

- 6. sz. Algyő – Pálmonostora – Kecskemét – Pusztavacs – Százhalombatta kőolajszállító vezeték 

- 14. sz. Százhalombatta – Vecsés termékvezeték 

- 17. sz. Százhalombatta – Ócsa – Cegléd – Szajol termékvezeték 

- 18. sz. Százhalombatta – Ócsa – Cegléd – Szajol termékvezeték 

- 23. sz. Tiszaújváros – Mezőkövesd – Vámosgyörk – Zsámbok – Üllő – Százhalombatta 

termékvezeték 

A tervezett infrastruktúra elemek közül az alábbiak érintik a település területét: 

- 100. sz. főút: Bicske térsége (M1) – Százhalombatta – Újhartyán (M5) 
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- 6.A sz., Budapest - Dunaharaszti - Taksony - Dunavarsány - Majosháza – Ráckeve - Dömsöd - 
Dunavecse - Dunaegyháza - Solt - Dunapataj - Ordas - Dunaszentbenedek - Uszód - Foktő - Fajsz 

- Baja - Szeremle - Dunafalva - Mohács - Kölked - Horvátország kerékpárútvonal 
- 6.B sz., Budapest – Érd – Százhalombatta – Tököl – Szigethalom – Dunavarsány kerékpárútvonal 

Az Agglomeráció szerkezeti terve Dunavarsány település területét érintően a fentieken kívül a Taksony 
út – Vasút sor, valamint a Taksony vezér hídra vezető mellékutak útvonalát, a térségi ellátást biztosító 
(Bp. Soroksár – Százhalombatta) és az átvitelt befolyásoló (Dunavarsány – Bp. Soroksár – 

Százhalombatta) 132 kV-os elosztó hálózat elemeit, valamint az 1 millió m3-t meghaladó térfogatú 
vízkár-elhárítási célú tározó (Ráckevei-Duna-ág) területét is ábrázolja. 

Az MaTrT műszaki infrastruktúra elemekre vonatkozó előírásai  

„9. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek elhelyezése 

14. § […] (2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő 
megváltoztatása a 4/1. és a 2. melléklet tartalmát nem érinti. […] 
(7) Az országos kerékpárút-törzshálózat számozásának turisztikai célból való 
megváltoztatása a 4/5. és a 2. melléklet tartalmát nem érinti. 
15. § […] (2) A településrendezési eszközökben 

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben 

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

településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát 
képező infrastruktúra elem vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő 
államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő 
államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei 

területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok 

térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától. 
16. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb 
vasúti pályák közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a 

településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-

hálózatok erdőkön áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és 
biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más 
energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 
17. § (1) A 4/4-4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-

hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések közigazgatási területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és 
a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az 

engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt 
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
(2) A 4/1-4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit 
és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási 
területét vagy annak 10 km-es körzetét - érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési 
eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges 

korrekciókkal kell megvalósítani. 
(3) A 4/5. és 4/7-4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település 
közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos, a kiemelt 
térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, 



Dunavarsány város MEG AL AP O Z Ó MU N KA RÉ S Z  

hatályos településrendezési eszközeinek módosítása 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 16 

az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt 
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni 
csak a településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel 
érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben nyersanyag-kitermelés 
(bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy 

beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel 
érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat 
egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy 

módosításának szándékáról. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak 

akkor hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet - 
ha van elfogadott településrendezési eszköz - a településrendezési eszköz nyersanyag-

kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre 
szánt vagy beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolta.” 

 

2.1.2.3 Országos és Agglomerációs Övezeti Terv 

A térségi övezeteket és azok kapcsolatát az MaTrT 5. sz. mellékletében szereplő táblázat mutatja be: 

A B 

Országos Területrendezési Terv 
Kiemelt térségi és megyei 

területrendezési terv 

Ökológiai hálózat magterületének övezete  

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete  

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete  

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete  

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete  

Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete  

Erdők övezete  

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

Tájképvédelmi terület övezete  

Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete  

Nagyvízi meder övezete  

VTT-tározók övezete  

Honvédelmi és katonai célú terület övezete  

 Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 Tanyás területek övezete 

 Földtani veszélyforrás területének övezete 

 Egyedileg meghatározott megyei övezet(ek) 
 

A fentiek közül Dunavarsány település területét az alábbi övezeti lehatárolások érintik: 
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3/1. melléklet:  Az ökológiai hálózat elemei  

Dunavarsány területén a Ráckevei-
(Soroksári)-Duna-ág majdnem teljes 
egésze ökológiai folyó övezetébe esik. A 
dunavarsányi szakasz nagyjából közepén 
kisebb, 12,4 hektár kiterjedésű 
magterületet jelölt ki a területrendezési 
törvény. 

Az ökológiai folyosó övezetének 
lehatárolása a település északi részén még 
két területet érint (ld. ábra). 

Az MaTrT vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei 

területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt 
terület az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek 
nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási 
méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei 

területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
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(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha 

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 
a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai 
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek 
nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.” 

3/3. melléklet :  Az erdők övezet  

A település területén összesen 253,59 

hektár kiterjedésben került kijelölésre erdő 

övezet. A területrendezési törvény 
értelmében ennek 95%-át erdő 
területfelhasználási egységbe szükséges 
sorolni a TSZT készítése során. A számításból 
a korábban kijelölt beépítésre szánt 
területek, valamint a települési térség 
területe (egyebek mellett) kihagyható. (ld. 

MaTrT részlet) 

 

 

 

Az MaTrT vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„17. Erdők övezete 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e 
törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az 
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § 
(2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a 
számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet.” 
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3/5. melléklet:  A honvédelmi és katonai célú terület övezet által érintett  
te lepülések  

A területrendezési törvény 3/5. melléklete 
alapján Dunavarsány Város honvédelmi 
és katonai célú terület övezet által érintett 
település. Az ilyen célú területeket az MaTrT 
32. §-ának megfelelően a 
településrendezési eszközben kell 
pontosan lehatárolni. 

 

 

 

 

Az MaTrT vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben 
kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 

a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási 
kategóriában - beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is 
érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a 

honvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges.” 

 

9/2019. (VI.  14.) MvM rendelet  3. melléklet :  Tájképvédelmi terület övezete  

Dunavarsány Duna menti területei a 
fentnevezett MvM rendelet mellékletében 
kijelölt tájképvédelmi terület övezetébe 
tartoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

Az MvM Rendelet vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„4. Tájképvédelmi terület övezete 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének 
megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, 
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valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a 

településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell megvalósítani.” 

9/2019. (VI.  14.) MvM rendelet  4 .  melléklet :  V ízminőség-védelmi terület övezete  

Az MvM rendelet melléklete alapján 
Dunavarsány területe - a környező 
településekével együtt – vízminőség-

védelmi terület övezetébe tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 

Az MvM Rendelet vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„5. Vízminőség-védelmi terület övezete 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, 
illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. […]” 
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9/2019. (VI.  14.) MvM rendelet  7 .  melléklet:  Ásványi nyersanyagvagyon övezete  

Az MvM rendelet melléklete alapján 
Dunavarsány közigazgatási területének 
egésze az ásványi nyersanyagvagyon 

övezetébe tartozik.  

 

 

 

 

 

 

 

Az MvM Rendelet vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

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.” 

9/2019. (VI.  14.) MvM rendelet  8 .  melléklet :  Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete  

Dunavarsány Város déli határa mentén, 
23,16 hektár kiterjedésben rendszeresen 

belvízjárta terület övezetét jelöli ki az MvM 
rendelet. 

 

 

 

 

 

 

Az MvM Rendelet vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„9. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor 
jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 
[…]” 
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2.1.3 Pest Megye Területrendezési terve 

2020- nyarán hatályba lépett Pest Megye új területrendezési terve (PMTrT), melyet Pest Megye 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2020. (VI.30) sz. önk. rendeletével hagyott jóvá. A 
rendelet hatálya: 

„2. § A rendelet hatálya – az egyedileg meghatározott övezetek kivételével – Pest megye 

közigazgatási területéből a Budapesti agglomeráció területén kívüli területekre terjed ki. 
Az egyedileg meghatározott övezetek meghatározása és szabályozása a megye teljes 
közigazgatási területére kiterjed. A rendelet hatálya alá tartozó települések felsorolását az 
1. melléklet 1.1. és 1.2. pontja tartalmazza.” 

A 2. § alapján a megyei rendezési terv Dunavarsány, mint agglomerációs település területét csupán 
az egyedileg meghatározott övezetek kapcsán érinti. Ezek a PMTrT 7. §-a szerint az alábbiak: 

- innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.13.1. melléklet) 
- logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.2. melléklet) 
- turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.3. melléklet) 
- kertes mezőgazdasági területek övezete (3.13.4. melléklet) 
- klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (3.13.5. melléklet) 

Ezek közül az alábbi egyedileg meghatározott övezetek érintik Dunavarsány területét: 

2.1.3.1 Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete  

„9. § A logisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének övezete 
által érintett települések település-

rendezési eszközei készítése során – 

azokon a logisztikai fejlesztésre kijelölt 
kereskedelmi, szolgáltató gazda-

sági besorolású területeken, 

amelyeket a települési önkor-
mányzat döntésével kiemelt 
logisztikai fejlesztési területté minősít 
– az építési telek megengedett leg-

nagyobb beépítettsége 10%-al lehet 

magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5%-al alacsonyabb, mint az OTÉK 2. 
számú mellékletében meghatározott, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
sajátos használat szerinti területéhez rendelt érték.” 

2.1.3.2 Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete  

„10. § A turisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének öveze-

tével érintett települések település-
fejlesztési koncepciója, integrált 
településfejlesztési stratégiája és 
településrendezési eszközei 
készítése, felülvizsgálata, valamint 
módosítása során a turisztikai 
fejlesztések (a párhuzamos 
fejlesztések elkerülése érdekében) a 
térségi szempontok figyelembe-

vételével, a koordinált tervezés 
keretében, valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak megteremtésével valósítható 
meg.” 
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2.2 A TERVEZETT ESETI MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VIZSGÁLATA 

Dunavarsány hatályos településrendezési eszközeinek jelen módosítása során összesen 10 
részterületet érint eseti módosítás. Ezek a módosítást igénylő rendezési eszköz/eszközök alapján 3 
kategóriába csoportosíthatók:  

Településszerkezeti tervet, Építési Szabályzatot és/vagy Szabályozási tervet érintő módosítások: 

T1. számú terület – Dunavarsányi Ipari Park Kft. kezdeményezése 

T2. számú terület – Intézményfejlesztés a Nyugati lakópark területén – önkormányzati 
kezdeményezés 

T3. számú terület – Intézményfejlesztés a volt marhatelep területén – Cristal Star Kft. 

kezdeményezése 

T4. számú terület – Új beépítésre szánt terület (Gksz) kijelölése – tulajdonos kezdeményezése (az 

illetékes Földhivatal előzetes támogatásával) 

T6. számú terület – A telek – egy a vizsgálatok során megállapított – olyan övezetbe történő 
átsorolása, melyben biztosított a települési viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföld 
mezőgazdasági fennmaradása, emellett lehetővé teszi a tulajdonos által korábban 
engedélyeztetett üdülőépület megvalósulását – tulajdonos kezdeményezése 

T7. számú terület – A hatályos TSZT Gip jelű területfelhasználási egységének korrekciója a kialakult 

állapotnak (új telekalakítás) megfelelően – tulajdonos kezdeményezése 

Csak a Szabályozási tervet érintő módosítások: 

Sz8. számú terület – Közterület határának korrekciója a kialakult állapotnak megfelelően – 

tulajdonos kezdeményezése 

Sz9. számú terület – Tömbfeltáró útszabályozások módosítása – önkormányzati kezdeményezés 

Sz10. számú terület - Tömbfeltáró útszabályozás módosítása – önkormányzati és lakossági 
kezdeményezés 

Csak az Építési Szabályzat előírásait érintő módosítások: 

É5. számú terület – Mezőgazdasági övezet előírásainak módosítása az előzetesen megkötött 
településrendezési szerződés módosításával párhuzamosan – tulajdonosi kérésre 

 

A területek elhelyezkedését a következő ábra mutatja be: 



Dunavarsány város MEG AL AP O Z Ó MU N KA RÉ S Z  

hatályos településrendezési eszközeinek módosítása 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 24 

 

 

Az eseti módosítással érintett területek lehatárolása 
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2.2.1 Az eseti módosítással érintett területek elhelyezkedése és kapcsolatai 

2.2.1.1 Kelet-Kisvarsány városrészt érintő módosítások 

 (Érintett területek: Sz9; Sz10) 

Kelet-Kisvarsány a város 
legnagyobb településrésze, 
melynek területe Kisvarsány 
Központ városrésszel határosan, 

attól keletre fekszik. A városrész 
Kisvarsány azon  területeiből áll, 
melyek nem tartoznak az előbb 
említett központi városrészhez. 
Kelet-Kisvarsány nagyrészt 
kertvárosias és kisebb részt 
falusias lakóterületekből, 
mezőgazdasági, erdő-, 

természetközeli-, volt 

kavicsbánya területből és 
bányatavakból áll, emellett 
hozzá tartozik a Taksonyi út és a 
vasútvonal között fekvő terület és a Magyar Honvédség területe is. A tőle nyugatra található 
területektől a Budapest-Kelebia vasútvonal választja el. 

A városrész területén a települési ITS koncentrált beavatkozásokra a lakott terület északi részét, a 

Homok utca – Epres utca térségét jelölte ki, ahol a közterületek kialakítása és a közművesítettség 
aránya egyaránt elmarad a város más területeihez képest. Az itt tervezett módosítás e területek 
felülvizsgálatát foglalja magába az egyes érintett tömbök feltárásának újragondolásával.  
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2.2.1.2 Nyugat-Kisvarsány városrészt érintő módosítások 

(Érintett területek: T2; Sz8) 

Nyugat-Kisvarsány a Budapest-

Kelebia vasútvonaltól nyugatra 
eső településrészeket foglalja  

magában. Területe nagyrészt 
lakóterületekből áll (pl. az 

újépítésű Nyugati lakópark), de 
itt található a V8 néven 
számontartott, település-
központi és lakóterületi 
besorolású önkormányzati 
fejlesztési terület is, mely a 

települési ITS egyik távlati 
akcióterülete. Területén halad 

át a Nagyvarsány felé vezető 
út, mely mentén több üzem is 
található.  

 

 

 

Fejlesztési lehetőségei között alapvető fontosságú 
a fentnevezett V8 terület, melyen elsősorban 
lakófunkció, másodsorban tematikus alközponti és 
rekreációs funkciók kialakítása kívánatos. Az ITS a 

városrész elemzése kapcsán távlati célként említi 
a területen egy új, oktatási célú intézményépület 
kialakításának lehetőségét.  

A T2 sz. módosítás az ide tervezett új 
Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

megépülésének feltételeit hivatott biztosítani a 
tervezési terület északi, a Kormány 1962/2020. (XII. 

21.) Korm. határozatában lehatárolt területen. 

 

 

 

 

 

 

Az Sz8 sz. módosítás szintén e városrészben, annak 
déli részén a Temesvár utca jogi határának a 

kialakult állapot szerinti korrekcióját célozza. 
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2.2.1.3 Dél-Dunavarsány városrészt érintő módosítások  

(Érintett területek: T3) 

 Dél-Dunavarsány városrész a 

város déli részén fekvő egykori 

bányatavak és szárazulataik, 

valamint azok közvetlen 
környezetének területe.  A 

településrész nagyrészt lakatlan, 
egy részét mezőgazdasági 
területek alkotják. A területen 
található egykori bányatavak 
körül folyamatos a 
funkcióváltás, többnyire 
horgászati, pihenést szolgáló és 
egyéb rekreációs célú 
területek, esetleg alacsony 

beépítési intenzitású lakó-, és 
üdülőterületek jönnek létre. Ebben a városrészben 
található a félbemaradt „Sun Residence” 
ingatlanfejlesztési projekt is. A városrész egésze az 
ITS „Déli bányatavak” akcióterületének része. 

A városrész területén fekvő T3 sz. tervezési terület a 
bányatavak területétől északra található, azok 
fejlesztését nem érinti. Az érintett telkeken a 

tulajdonos intézményi fejlesztést tervez. A tervhez 
készült telepítési tanulmánytervet az önkormányzat 
előzetesen támogatta. 

 

 

2.2.1.4 A Naprózsa lakópark városrészt érintő módosítások  

(Érintett területek: T4; É5) 

 A városrész a Nagyvarsánytól 
északra helyezkedik el, 
lehatárolásába a Naprózsa 
lakóparkon felül a volt szovjet 
laktanya helyén létesült 
lovaspanzió, a volt nyúltelep 
területe, valamint a környező 
mezőgazdasági területek 
tartoznak. A terület egyedüli 
lakott része a közelmúltban 
létesült Naprózsa lakópark. 

A településrész Dunavarsány 
egyéb területrészeitől 
viszonylag elzártan helyezkedik 
el, melynek okán az ITS kiemelt 
fontosságú célként említi a 
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közlekedési kapcsolatok javítását mind a közúti, mind a kerékpáros és közösségi közlekedési 
kapcsolatok terén.  

A T4 sz. módosítással érintett terület a városrész északnyugati határa mentén fekvő gazdasági 
területein helyezkedik el. Besorolása a TSZT-n részben erdő, melyet a tulajdonos (területcserével) 
szintén gazdasági területté szeretne minősíttetni. Az érintett erdőterület csereerdősítése már korábban 
megtörtént, a Ráckevei földhivatal a termőföld végleges máscélú hasznosításához hozzájárult. 

Az É5 sz. módosítása csak a hatályos Építési szabályzat lakóegységekre vonatkozó előírásaira terjed 
ki.  

 

2.2.1.5 Az Ipari park városrészt érintő módosítások   

 (Érintett területek: T1; T7) 

Az Ipari Park városrész 
Dunavarsány északi 
közigazgatási határmenti 
területén, az 51-es és 510-es 

főútvonalak, illetve a Taksonyi út 
között található. Területét 
részben a Dunavarsányi Ipari 
Park, részben az ennek 
szomszédságában fekvő 

Erőspuszta megnevezésű 
gazdasági terület foglalja el, de 

a városrészhez tartoznak az 51-

es főúttól keletre fekvő 
mezőgazdasági területek, 
valamint a Taksonyi úti 

szennyvíztelep is.  

Az ITS-ben a városrész  el kapcsolatos célok között megfogalmazódik az ipari park és Erőspuszta 

megközelíthetőségének javítása, a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra teljes körű megteremtése és 
a közösségi közlekedési kapcsolatok jelentős javítása. 

A T1 sz. tervezési terület a Dunavarsányi Ipari Park Kft. tulajdona. A telektől északra és délre gazdasági 
besorolású területek találhatók, egyedül az e telken kijelölt véderdő ékelődik be a Gksz és Gip 
besorolású területek közé. Ennek módosítása a jelen tervezés tárgya.  
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Jelen módosítás során a T7 sz. terület tulajdonosa a Gip jelű ipari területének telekhatárrendezését 
szeretné átvezettetni a rendezési tervekre az 
erdészeti hatósággal egyeztetetten.  

 

2.2.1.6 A Dunapart városrészt érintő módosítások 

(Érintett területek: T6) 

 A Dunapart városrész két fő 
lakóövezetből, a Ráckevei-
Duna-ág menti nyaralósorból 
és a Duna-ág, valamint az 510-

es sz. főút között felépült Forrás 
lakóparkból áll. Ezen felül a 

településrészhez tartozik még a 

Dunavarsányi Olimpiai Központ, 
valamint a Szigetszentmiklós 
felé vezető Taksony vezér híd 
hídfőtere is. A fennmaradó 
részeken mezőgazdasági 
területek és a helyi védett 
Domariba-sziget találhatók. 

 

A T6 sz. tervezési terület a Duna-ág mentén 
kijelölt különleges rekreációs és 
üdülőövezeten kívül, a Duna sortól keletre 
helyezkedik el. A módosítás célja a telek  

olyan övezetbe történő átsorolása, mely 
biztosítja az érintett terület mezőgazdasági 
fennmaradását, emellett a tulajdonos által 
tervezett üdülőépület megépülését is 

lehetővé teszi a Duna sor menti meglévő 
beépítéshez csatlakozóan a területre 
korábban megkapott Földhivatali engedély 
alapján.  

  

 



 

 

 

A tervezési területek közlekedési kapcsolatai  
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2.2.2 A módosítással érintett területek és az MaTrT összhangjának vizsgálata 

 
MaTrT – 7. melléklet (kivágat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A módosítással érintett területek és az új területrendezési törvény összefüggéseinek feltárása kapcsán 
a 7. mellékletben található agglomerációs szerkezeti tervet érdemes vizsgálni, mivel közvetlenül 
ennek előírásai érintik a településrendezési eszközöket. A területekre vonatkozó szerkezeti elemek az 
alábbiak: 

- A T1 sz. terület települési térségben található. 
- A T2 sz. terület települési térségben található, északnyugati határán 132 kV-os távvezeték húzódik. 
- A T3 sz. terület részben települési térség, részben mezőgazdasági térség területére esik. 

Északnyugati határán kőolajszállító vezeték, illetve termékvezeték húzódik. A területen a hatályos 
TSZT Ev jelű véderdő területet jelölt ki.  
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- A T4 sz. terület északi része települési térség, középső része mezőgazdasági térség, déli része 
erdőgazdálkodási térség területébe tartozik. A tervezési terület középső részén kőolajszállító 
vezeték halad keresztül.  

- Az É5 sz. terület erdőgazdálkodási térség területébe tartozik.  
- A T6 sz. terület nagyobb részt nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségbe, kisebb részt (Duna-

part felé) települési térség területébe tartozik.  
- A T7 sz. terület északnyugati határán az 51. számú főút nyomvonala húzódik. Ennek mentén a 

terület települési térségbe, ettől délre erdőgazdálkodási térség területébe tartozik. A terület északi 
része kis mértékben mezőgazdasági térség területébe tartozik.  

- Az Sz8 sz. terület települési térségben található. 
- Az Sz9 sz. terület települési térségben található. 
- Az Sz10 sz. terület települési térségben található. 

Az MaTrT 3. mellékletében, valamint a 9/2019. (VI.14.) MvM Rendelet 1-6. mellékletében található 
Övezeti tervlapok közül a módosítással érintett területek vonatkozásában csak az MaTrT 3/3. 
melléklete (Erdők övezete), valamint MvM Rendelet 3. melléklete (Tájképvédelmi terület övezete) 
vizsgálandó. 

 
MaTrT – 3/3. melléklet – Az Erdők övezete 

Az erdők övezete lehatárolása a módosítással érintett területek közül a T4 és az É5 sz. területeket érinti. 
A területrendezési törvény értelmében e területek 95%-át erdő területfelhasználási egységbe kell 

sorolni a TSZT-ben, mely számításból a korábban kijelölt beépítésre szánt területek, valamint a 
települési térség területe (egyebek mellett) kihagyható. 
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9/2019. (VI.14.) MvM rendelet – 3. melléklet – A tájképvédelmi terület övezete 

A T6 sz. módosítással érintett terület északi része kis mértékben a fenti MvM rendelet mellékletében 
meghatározott tájképvédelmi terület övezetének lehatárolásába esik. Az övezetre vonatkozó 
előírások a dokumentáció 2.1.2.3. sz. fejezetében olvashatók. 

Az MaTrT 3/5. melléklete (Honvédelmi és katonai célú területek övezete által érintett települések), 
valamint a 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4. melléklete (Vízminőség-védelmi terület övezete) és 7. 
melléklete (Ásványi nyersanyagvagyon övezete) Dunavarsány település közigazgatási területének 
egészét – így a tervezéssel érintett területeket is – érintik. Az övezetekre vonatkozó előírások a 
dokumentáció 2.1.2.3. sz. fejezetében olvashatók. 
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2.2.3 A módosítással érintett területek viszonya a hatályos településfejlesztési 
dokumentumokkal 

Dunavarsány Város Településfejlesztési koncepcióját (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát 
a Képviselő-testület a 4/2017. (I.17.) számú határozatával fogadta el. A településfejlesztési koncepció 
az alábbi településszerkezettel, városi infrastruktúrával, örökségvédelemmel kapcsolatos javaslatokat 

fogalmazza meg: 

- „Területfelhasználás: változatos profilú fejlesztési területek biztosítása a város megfelelő 
pontjain; meglévő zöldterületek megőrzése és megújítása.  

- Közlekedés: korlátozott sebességű övezet létrehozása a városközpontban, belső 
autóbusz-viszonylat indítása, Szigethalom autóbuszos elérhetőségének javítása. 

- Közművek: teljes közműellátottság megcélzása, ütemezett közműfejlesztések a 

tervezett területfelhasználásokhoz illeszkedően; megújuló energia önkormányzati 
használata, ezzel lakossági példamutatás.  

- Táj-, természetvédelem: Duna-ág ökoturisztikai jellegű fejlesztései, zöldutak kialakítása, 
szántóterületek megőrzése, települési szintű központi közpark és sportcélú zöldfelületek 
létesítése; településrészeket összefogó beépítés Kis- és Nagyvarsány között.  

- Örökségi értékek: önálló önkormányzati rendelet alkotása a helyi védelemről.” 

A koncepcióban megfogalmazott jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó célok és a részcélok 

az alábbiak: 

 
Jövőkép és a településfejlesztés elvei (Forrás: Dunavarsány Város Településfejlesztési Koncepciója) 
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A fenti célok városrészekre vonatkozó vetületei az alábbiak: 

 
Fejlesztési célok és a városrészek kapcsolata (Forrás: Dunavarsány Város Településfejlesztési Koncepciója) 

A koncepció a hatályos TSZT szerkezeti tervlapja és a valós állapot összehasonlítása alapján az alábbi 
fejlesztési területeket említi, melyek közvetve, vagy közvetlenül érintik a jelenleg módosítással érintett 
területeket: 

Településközponti vegyes fejlesztési területek:  

- Nyugat-Kisvarsány településközponti vegyes területeinek fejlesztési lehetősége a településrész 
északi felén, a Bajcsy-Zsilinszky utca folytatásában (T2 sz. terület) 

Gazdasági fejlesztési területek:  

- Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek fejlesztési lehetőségei a település északi részén, 
az 51- es út mentén (T4 sz. terület) 

- Ipari gazdasági területek fejlesztési lehetőségei az ipari park területén (T1 sz. terület) 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) a TFK-ban megfogalmazott hosszútávú célokhoz az 

alábbi akcióterületi fejlesztéseket rendelte:  
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Az ITS-ben kijelölendő akcióterületeket a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet olyan egybefüggő 
területekként definiálja, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban 
van, és amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez. Ez alapján az ITS 6 terület 
azonosított be, amelyek a fenti ábrán látható módon érintik a jelenleg tervezéssel érintett területeket.  

2.2.3.1 Erőspuszta (T1 sz. terület) 

Erőspuszta minden társadalmi-lakhatási mutató szerint Dunavarsány legkedvezőtlenebb helyzetű 
városrésze. Népessége alacsony – 2011-ben 102 fő –, így hátrányos helyzete csak a város kedvező 
átlagához képest értelmezhető. Az ITS a terület kezelését a város szövetébe való intenzívebb 
bevonással célozná, mely a környék közlekedésének fejlesztésével, valamint új funkciók 
elhelyezésével valósulhat meg.  

A terület a hatályos TSZT-ben nagyrészt Gksz jelű gazdasági terület, a területen tervezett módosítás 
célja ennek megfelelően szintén a Dunavarsányi Ipari Park Kft. kezdeményezésére történő gazdasági 
területbe történő átsorolás. Az ITS az Erőspuszta akcióterület kapcsán említi, hogy a területen érdemes 
hosszútávon a lakófunkció felszámolásával számolni. 

2.2.3.2 Déli bányatavak (T3 sz. terület) 

A lakatlan terület jelentős hányadát felhagyott bányatavak foglalják el, melyek mindegyike 
magántulajdonban áll. Az egyes tavak külön-külön történő utóhasznosítása már megkezdődött (pl. 
horgásztóként), a tavak által tagolt terület hasznosítása azonban elsősorban rekreációs funkciójú 
projektek révén szolgálná a hosszú távú városfejlesztési célok megvalósulását. Az ITS leírása alapján a 
tavak környékén nem elsődleges cél a lakó- és üdülőfunkció kialakítása.  

A T3 sz. tervezési terület a bányatavaktól távolabb, északra helyezkedik el és elsősorban intézményi 
fejlesztési területként került bele a jelen dokumentációba. Megvalósulása az ITS által kitűzött 
akcióterületi célokat nem akadályozza. 

2.2.3.3 Epres utca (Sz9 és Sz10 sz. terület) 

A fejlesztésre kijelölt terület Kelet-Kisvarsány városrész lakott területeinek északi tájéka, mely 
Dunavarsány kevésbé rendezett részei közé tartozik. A telekfelosztás kedvezőtlen, sok a hosszú, 
lakóingatlanként nehezen, vagy egyáltalán nem hasznosítható nadrágszíjparcella, a közterületek, 
közművek rendszere hiányos. Az ITS a középtávú jövő feladatai közé sorolta a terület rendezését, de 
az Sz10. számú területen a terület rendezése már jelenleg is élő lakossági igény. 

A hatályos SZT új közterületszabályozásokat, tömbfeltárásokat jelöl a módosítással érintett két 
területen, míg az Sz9. sz. tömb területén az „egységes telekalakítás” sajátos jogintézmény határát is 
meghatározza. Jelen tervezés kapcsán e jelölések felülvizsgálatára kerül sor a meglévő telekállapotok 
figyelembe vételével, a megvalósulás realitásának elősegítésére: az Sz9 sz. területen az egységes 
telekalakítás alól kivonható lakossági igény teljesítése, az időközben történt két beépítést kizárva 
meghatározni az egységes telekalakítás lehatárolását, valamint a javasolt telekhatárok kis 
módosításával két önálló megvalósítási ütemre bontva a területet volt a tervezési feladat, míg az Sz10. 
sz. területen lakossági egyeztetés mellett meghatározni a reálisan megvalósítható „egységes 
telekalakítás” területeit. 
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2.2.4 Településrendezési tervi előzmények 

A módosítással érintett területek vizsgálata a hatályos településrendezési tervek alapján. 

2.2.4.1 Dunavarsány város hatályos Településszerkezeti terve 

A város hatályos Településszerkezeti tervét (TSZT) Dunavarsány Képviselő testülete a 112/2016. (VI.9.) 

határozatával fogadta el. A terv azóta többször módosult, utoljára 2019-ben. A TSZT az alábbi 
szerkezeti elemeket tartalmazza a módosítással érintett területek vonatkozásában: 

T1 sz. terület 

A telek területfelhasználása Ev jelű védelmi erdő. A területet egy tőle délre lévő szennyvízátemelő 
védőtávolsága, valamint egy tőle északkeletre fekvő veszélyes üzem középső és külső védőzónája 
érinti. A telek déli és nyugati határa mentén nagyközép nyomású földgázszállító vezeték és annak 
védőtávolsága halad. A terület egésze hidrogeológiai B védőidom területén található. 

T2 sz. terület 

A terület a Bajcsy Zsilinszky út folytatásától keletre eső része Vt jelű településközponti vegyes, az út 
meghosszabbításától nyugatra eső része Zkp jelű közpark, a Százados Istvánné utca mentén Ev jelű 
védelmi erdő, a terület déli részén Lke jelű kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolt. 
Ez utóbbi területrész nyilvántartott régészeti lelőhely lehatárolásával érintett. A Vt jelű 
területfelhasználási egység egy része szennyvízátemelő védőtávolsága által érintett. A tervezési 
terület délnyugati határa mentén nyomott szennyvízcsatorna nyomvonala halad. 

T3 sz. terület 

A tervezési terület északkelti része Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató, délnyugati része Ev jelű véderdő 
területfelhasználásba sorolt. A terület északi határa mentén nagyközép nyomású gázvezeték 
nyomvonala és védőtávolsága halad. 

T4 sz. terület 

A tervezési terület északi sarka Gip jelű ipari, nagyobb, déli része Ev jelű védelmi erdő 
területfelhasználásba sorolt. A terület északi részét két szennyvízátemelő védőtávolsága érinti. A déli 
részen kőolajvezeték és annak védőtávolsága halad keresztül. 

É5 sz. terület 

A telek Má jelű általános mezőgazdasági terület. A telek északi sarkán nagyközép nyomású 
gázvezeték nyomvonala, valamint nyomott szennyvízcsatorna nyomvonala halad keresztül. 

T6 sz. terület 

A telek Kbn-sp jelű különleges beépítésre nem szánt sportterületbe sorolt. Déli határa mentén tervezett 
kerékpárút nyomvonala halad. A telek Duna-ág felé eső része tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület lehatárolásába esik. A telek déli határa mentén szennyvízátemelő műtárgy 
található, melynek 150 méteres sugarú védőtávolsága érinti az ingatlan egész területét. 

T7 sz. terület 

A terület egy része Ev jelű védelmi erdő, középső része Gip jelű ipari, legnagyobb, déli része pedig Eg 

jelű gazdasági erdő területfelhasználásba sorolt. A területet az 51-es főútvonal településszerkezetet 
befolyásoló védőtávolsága érinti. 

Sz8 sz. terület 

A terület Lke jelű kertvárosias lakóterületbe sorolt. Mindkét telek hidrogeológiai B védőidom 
lehatárolásába esik.  

Sz9 és Sz10 sz. terület 

Mindkét terület Lke jelű kertvárosias lakóterületbe sorolt. A TSZT egyéb eleme a területeket nem érinti. 
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2.2.4.2 Dunavarsány város hatályos Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 

A hatályos Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet (SZT) Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 12/2016. (VI.10.) önk. rendeletével hagyta jóvá. A rendelet azóta többször 
módosult, legútóbb 2019-ben. A rendelet az alábbi előírásokat tartalmazza a módosítással érintett 
területek vonatkozásában: 

T1 sz. terület 

A telek az SZT alapján Ev jelű védelmi erdőterület 
övezetébe sorolt. Területének egésze 
szennyvízátemelő 150 méteres sugarú körben 
kijelölt védőtávolságába esik. Kis mértékben – 

észak- és délkeleti sarka) veszélyes üzem 
középső, területének majdnem egésze pedig a 
veszélyes üzem külső védőzónájába esik. A telek 
déli és nyugati határa mentén nagyközép 
nyomású földgázszállító vezeték és annak 
védőtávolsága halad. 

A telekre az alábbi előírások vonatkoznak: 

„81.§ (2) Az Ev és Evt jelű védelmi erdőkben 
épületet és egyéb építményt elhelyezni nem 
lehet, kivéve az alábbi építményeket, 
amennyiben azok az erdő természeti értékeit 
és védelmi rendeltetését nem zavarják: 

a) erdei kilátó, magasles és védőkerítés, 
b) köztárgyak, valamint a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön 

jogszabályok keretei között 
c) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak, jelzőtáblák, 
d) honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények, 
e) nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők, padok, 
f) a megújuló energiaforrás műtárgyai, amelyek használata során az övezetben az alap-

rendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel 
védelmet.” 

„28.§ (1) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye: 
a) hatóság által egyedileg megállapított és rögzített mérettel. 
b) előzetes megállapítás nélkül általánosan: 

1. bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m, 
2. bűzzár vagy zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m. 

(2) A szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye 300 m. 
(3) A szennyvíztisztító telep és a szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságán belül: 

a) új beépítésre szánt lakó-, üdülő-, vegyes, gazdasági (környezetre jelentős hatást gyakorló 
ipar kivételével) területhasznosítás nem létesíthető. 
b) a már beépített lakó-, üdülő-, vegyes, gazdasági (környezetre jelentős hatást gyakorló ipar 
kivételével) telek védelmét a műtárgy védőtávolság okozta terhelésének a 
megszüntetésével kell megoldani: 

ba) vagy a beépített telek telekhatáráig kell csökkenteni a műtárgy védőtávolság igényét 
(a műtárgy zajvédetté és bűzzáróvá tételével, távvezérlésének megoldásával), 
bb) vagy a műtárgy kiváltását kell megoldani.” 
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T2 sz. terület 

A tervezési terület településközponti 
területfelhasználásba sorolt részét a 
kijelölt közterület szabályozások 4 

tömbre osztják a hatályos SZT-n. Ezek 

Vt-SZ-4; Vt-SZ-5; és Vt-SZ-6 jelű építési 
övezetbe soroltak. A déli részen egy 
tömb Lke-Z-1 jelű építési övezetbe 

sorolt. Az SZT-n a Bajcsy Zsilinszky utca 

folytatása 16,0 méter szélességgel 
került kiszabályozásra. Tőle nyugatra 

Me jelű általános mezőgazdasági 
övezet került kijelölésre, mely terület a 
hatályos TSZT-n távlati közpark 
területként meghatározott. A Bajcsy 

Zsilinszky úttól keletre eső tömb 

nyilvántartott régészeti lelőhely. A 

tervezési terület déli határa jelenleg a 

belterület javasolt határa. A terület 
északi, Százados Istvánné utca menti 
része Ev jelű védelmi erdő övezetébe 
sorolt. Az építési övezetekre 

vonatkozó előírások az alábbiak: 

„50.§ (1) A Vt jelű településközpont építési övezetének területe elsősorban lakó és olyan 
települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró 
hatással a lakó rendeltetésre. 
(2) A településközpont területen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -: 

a) igazgatási, iroda, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 
c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi 

szórakoztató, 
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
e) kulturális, közösségi szórakoztató és 
f) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) A településközpont területen a melléképítmények közül  

a) építhetők 

aa) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
ab) közműpótló műtárgy, 
ac) hulladéktartály-tároló, 
ad) épülettől különálló - építménynek minősülő - kirakatszekrény, 
ae) kerti építmény, 
af) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
ag) trágyatároló, komposztáló, 
ah) gépkocsi és egyéb tároló, vagy ezek épülete, 
ai) mosókonyha, nyárikonyha épülete, valamint  
aj) felszín alatti folyadék- és gáztároló. 

b) nem építhető 

ba) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
bb) állat ól (kutyaól kivételével), állatkifutó, 
bc) az építménynek minősülő antennatartó szerkezet. 
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51.§ (1) Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert minimum 6,0 m, amely a tényleges 
épületmagasság mértékéig, de legfeljebb 4,5 m-ig csökkenthető. 
(2) A Vt-SZ-4, Vt-SZ-5 és Vt-SZ-6 jelű építési övezetekben  

a) kizárólag a lakosság alapfokú ellátását biztosító oktatási, művelődési, sport, egészségügyi 
és közigazgatási épületek helyezhetők el; 

b) az elhelyezendő épületeket – a funkcionális kötöttségek által adott lehetőségek figyelembe 
vételével – több részre bontott, tagolt épülettömegekkel kell megvalósítani. [...] (4) Az építési 
övezet építési telkeit teljes közművesítéssel kell ellátni.” 

 

Az építési 
övezet jele 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek 
Az épület 

megengedett 

kialakítható 

legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legki-

sebb* 

legna-

gyobb 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

m2 m % m2/m2 % % m m 

Vt-SZ-4 SZ 1000 - 25 1,0 35 20 4,5 12,5 

Vt-SZ-5 SZ 1000 - 60 2,4 70 20 4,5 12,5 

Vt-SZ-6 SZ 1000 20 40 1,4 50 30 4,5 10,0 

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket 

„45.§ (1) Az Lke jelű építési övezetek területei a kertes, elsősorban lakó rendeltetésű épületek 
elhelyezésére szolgálnak. 
(2)  A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -: 

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c) kulturális, 
d) szállás jellegű, 
e) sport és 
f) az építési övezetek 800 m2-nél nagyobb telkein, a vonatkozó feltételek biztosítása esetén 

állattartást szolgáló  
rendeltetést is tartalmazhat. 
(3)  A kertvárosias lakóterületen 

a) telkenként egy, egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő tetőfelépítménnyel, 
egy tömegben kialakítandó, legfeljebb kettő rendeltetési egységet tartalmazó lakóépület 
létesíthető, ha az övezeti előírások másképpen nem rendelkeznek. [...] 

c) az építési övezeti előírásokban meghatározott legkisebb telekméret kétszeresét elérő 
méretű telken egy, egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő 
tetőfelépítménnyel, egy tömegben kialakítandó lakóépületben legfeljebb négy 
rendeltetési egységet tartalmazó épület létesíthető. Kettő rendeltetési egységet 
meghaladó telek esetén kötelező rendeltetési egységenként legalább egy gépjárműtároló 
építése. 

d) az egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő tetőfelépítménnyel, egy 
tömegben történő kialakításnál tiltott az egyes rendeltetési egységek pergolával, lábakon 
álló tetővel, fedett terasszal, könnyű szerkezetes tárolóval, vagy raktárral való összekötése. 

46.§ (1) Az Lke jelű kertvárosias lakóterületeken az előkert mérete 5 m. [...] 
(4) Kertvárosias építési övezetben lakóépület elhelyezése csak teljes közművesítéssel 
lehetséges. A közcsatorna hálózat kiépítéséig vagy a meglévő közcsatorna kapacitásának 
korlátja esetén zárt közműpótló berendezés létesíthető, de ebben az esetben csak egy lakás 
alakítható ki telkenként. 
(3)  Lke-Z-1 jelű építési övezetben a 45. § (2) bekezdésben meghatározott rendeltetéseken 
kívül, főrendeltetésként gépjárműparkoló is elhelyezhető.” 

 

Az építési 
övezet jele 

Az építési telek 
Az épület 

megengedett 
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A beépítés 
jellemző 

módja 

kialakítható 

legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legki-

sebb* 

legna-

gyobb 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

m2 m % m2/m2 % % m m 

Lke-Z-1 O 450 12 30 0,6 40 50 3,0 7,5 

Az Me jelű mezőgazdasági övezetre vonatkozó előírások az alábbiak: 

„92.§ (1) Az Me általános mezőgazdasági övezet területén – a terület távlati, beépítésre, illetve 
beépítésre nem szánt területhasználat biztosítás érdekében – építmény nem helyezhető el.” 

A tervezési területet a 3.-as számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti, melyre a vonatkozó 
jogszabályok szerinti előírások vonatkoznak: (2. függelék- részlet) 

Azonosító 
Lelőhely
-szám 

Név Helyrajzi szám 
EOV Y 

koordináta 

EOV X 

koordináta 

42069 3. 

Határ út – 

Bajcsy Zsilinszky 

út 

0132/21, 0132/22, 0132/13, 1162/2, 1164, 1163, 1165, 

1166, 1167, 0135/3, 1115, 996, 995, 4523, 999, 1077, 997, 

1002, 1000, 1001, 1003, 1098, 1130, 1129, 1131, 1005, 

1162/1, 1004, 1160, 1161, 1133, 1132, 1134, 1159/2, 

1159/1, 1006 

651127 215786 

(Az Ev jelű övezetre vonatkozó előírások ld. T1 sz. terület.) 

T3 sz. terület 

A tervezési terület keleti része Gksz-3 

jelű kereskedelmi, szolgáltató terület 
övezetébe sorolt. A fennmaradó 
területrészek jelenleg Ev jelű véderdő 
övezetbe soroltak. Az övezetekre 

vonatkozó előírások az alábbiak: 

„53.§ (1) A Gksz jelű 
kereskedelmi, szolgáltató terület 
elsősorban környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek 
elhelyezésére szolgál. 
(2) A kereskedelmi, szolgáltató 
területen önálló lakó 
rendeltetésű épület nem 
helyezhető el, de a gazdasági 
tevékenységi célú épületen 
belül a tulajdonos, a használó és 
a személyzet számára szolgáló 
lakás kialakítható. 
(3) Az építési övezetben a 
lakóterületek és 

településközpont vegyes területek határától 50 m-en belül esetlegesen létesítendő 
technológiai berendezések és gépek, hírközlési létesítmény, siló, szállítószalagok, 
szitarendszerek, felhordó szerkezetek, villámhárítók stb. magassága nem haladhatja meg az 
övezeti előírásokban meghatározott épületmagasság kétszeresét.   
(4) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a 2. számú mellékletben területileg 
lehatárolt építési övezetekben az 1. melléklet 5. pontja szerinti határértékeket kell alkalmazni. 
(5) Az építési övezet építési telkeit teljes közművesítéssel kell ellátni.” 

Az építési 
övezet jele 

Az építési telek 
Az épület 

megengedett 
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A beépítés 
jellemző 
módja 

kialakítható 

legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legki-

sebb* 

legna-

gyobb 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

m2 m % m2/m2 % % m m 

Gksz-3 SZ 5000 30 50 2,0 60 20 4,5 12,5 

(Az Ev jelű övezetre vonatkozó előírások ld. T1 sz. terület.) 

T4 sz. terület 

A tervezési terület északi része Gip-4 jelű 
ipari övezetbe sorolt. Ettől délre Ev jelű 
erdőövezet került kijelölésre. A terület 
északi részét két szennyvízátemelő 
védőtávolsága érinti. A déli részen 
kőolajvezeték és annak védőtávolsága 
halad keresztül. A Gip-4 jelű övezetre az 

alábbi előírások vonatkoznak: 

„54.§ (1) Gip jelű egyéb ipari terület 
elsősorban az ipari, az 
energiaszolgáltatási és a település-
gazdálkodás építményei elhelyezésé-

re szolgál. 
(2) A Gip jelű egyéb ipari gazdasági 
területen a gazdasági tevékenységi 
célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára 
szolgáló lakások helyezhetők el, önálló 
lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el.” 

„23.§ (1) A kedvtelésből tartott állat tartására szolgáló építmény bármely építési övezetben és 
övezetben elhelyezhető. 
(2) Nagylétszámú haszonállattartó telep, állattenyésztés céljára szolgáló építmény 
elhelyezhető:  

a) az Má, 
b) az Má-l, 

c) az Má-á, 
d) az Má-f  

e) Gip-1, Gip-2, Gip-3 és Gip-4,  

f) Kmü, 
g) kizárólag rekreációs, illetve versenysporthoz kapcsolódó céllal a Kbn-sp-1, Kbn-sp-2 jelű 

építési övezetekben, övezetekben.” 

Az építési 
övezet jele 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek 
Az épület 

megengedett 

kialakítható 

legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legki-

sebb* 

legna-

gyobb 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

m2 m % m2/m2 % % m m 

Gip-4 SZ 4000 40 50 1,5 60 25 3,0 12,5 

(Az Ev jelű övezetre, valamint a szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságára vonatkozó előírások ld. T1 sz. 

terület.) 
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É5 sz. terület 

A tervezési terület egésze Má-f-la jelű 
övezetbe sorolt. A terület az Országos Erdő 
Adattár szerinti erdőterületbe tartozik. Az 

övezetre vonatkozó előírások az alábbiak: 

„87.§ (1) A mezőgazdasági területen a 

növénytermesztés, az állattartás és 
állattenyésztés és a halászat, továbbá 
az ezekkel kapcsolatos, a saját termék 
feldolgozására, tárolására és 
árusítására szolgáló építmények, 
valamint az övezeti előírásokban 
meghatározott feltételek teljesülése 
esetén lakó rendeltetéssel is rendelkező 
épületek helyezhetők el. 
(2) Az általános mezőgazdasági terület 

övezetei: […] 
d) fás mezőgazdasági övezet (Má-f, Má-f-la), […] 

lehet. 

(4) A mezőgazdasági területek között a szélerózió elleni védelem és a helyi klíma javítása 
céljából mezővédő erdősávok, fasorok telepítendők. Az utak melletti fasorok, cserjesávok 
folyamatos ápolásáról, szükség szerinti pótlásukról gondoskodni kell. 
(5)  Az új épületek, tanyák körül fásítást kell létesíteni. 
(6) Az általános mezőgazdasági területeken, ha az ingatlan-használat rendszeres emberi 
tartózkodáshoz kötődik, legalább a villamosenergia-ellátást biztosítani kell, a többi közmű 
közműpótló berendezéssel is helyettesíthető.” 

„91.§   (1) Az Má-f és Má-f-la jelű általános fás mezőgazdasági övezetekben 

a) a 3.000 m2-t el nem érő területű telken lakóépületet elhelyezni nem lehet; 
b) szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén a 3.000 m2-t meghaladó területnagyságú 

földrészleten, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 terület felett helyezhető el 
mezőgazdasági és - legalább részleges közműellátás esetén - lakó rendeltetésű épület, 
valamint terepszint alatti építmény (pince) úgy, hogy a lakó rendeltetésű épület legfeljebb 
a beépíthetőség felén létesülhet; 

c) a lakóépület épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet. 

 (3) Az Má-f-la jelű általános mezőgazdasági terület övezetben 

a) a terület fásított, erdős jellege megtartandó, a faállomány min. 70%-os megtartásával, 
b) telkenként több épület, de csak legfeljebb 1 lakó, vagy egyéb főrendeltetést tartalmazó 

épület helyezhető el. 
(4) Az övezetben a megengedhető épületmagasság értéket a mezőgazdasági 
tevékenységhez szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb 
kétszeresen haladhatják meg.[…]” 

Az építési 
övezet jele 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek 
Az épület 

megengedett 

kialakítható 

legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legki-

sebb* 

legna-

gyobb 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

m2 m % m2/m2 % % m m 

Má-f-la SZ 6000 60 10*** 0,1 5 80** 7,5 SZ 
80** - a meglévő faállomány 70%-os megtartása mellett 

10*** - a 91. § (1) bekezdés b) pontban foglaltak alkalmazásával. 
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T6 sz. terület 

A telek a hatályos SZT-n jelenleg Me jelű 
mezőgazdasági övezetbe sorolt. Az övezet 
egészén távlati beépítésre nem szánt 
sportolási célú területet jelöl ki a TSZT (Kbn-

sp). A telek Duna sor felé eső része 
tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület lehatárolásába esik. Az 

ingatlan egésze szennyvízátemelő 
műtárgy 150 méteres sugarú 
védőtávolságának területébe esik. Az Me 

jelű övezetre az alábbi előírások 
vonatkoznak: 

„92.§ (1) Az Me általános 
mezőgazdasági övezet területén – a 

terület távlati, beépítésre, illetve 
beépítésre nem szánt területhasználat 
biztosítás érdekében – építmény nem 
helyezhető el.” 

 

(A szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságára vonatkozó előírások ld. T1 sz. terület.) 

T7 sz. terület 

A terület nagyrészt Ev jelű védelmi erdő, 

illetve Eg jelű gazdasági erdő övezetébe 
sorolt, középső részén Gip-4 jelű ipari 
építési övezet került kijelölésre. A területet 
az attól nyugatra húzódó 51-es sz. 

főútvonal településszerkezetet befolyásoló 
50 és 100 méteres védőtávolsága érinti.  

Az Eg jelű övezetre vonatkozó előírások az 
alábbiak: 

„80.§ (1) Az erdőterület 
erdőgazdálkodás, erdőállomány 
fenntartás céljára szolgáló terület. 
(2) Az erdő területfelhasználási célja 
szerint: 

a) védelmi (védett és védő) Evt, Ev;  
b) gazdasági Eg; 

c) közjóléti Ek   
lehet. 

(3) Az erdőterületen kerítés csak 
erdőgazdálkodási, vadvédelmi vagy természetvédelmi céllal létesíthető. 
(4) Az erdőterületen lévő beépítés esetén, ha az ingatlan-használat rendszeres emberi 
tartózkodáshoz kötődik, legalább a közműves villamosenergia-ellátást biztosítani kell, a többi 
közmű közműpótló berendezéssel is helyettesíthető.” 

„82.§ (1) A gazdasági rendeltetésű erdőterületek az SZT-n Eg jellel jelölt területek, amelyeken a 
gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek hasznosítása. 
(2) Az övezetben az erdő rendeltetésének megfelelő, az erdőműveléssel, erdőfenntartással (pl. 
erdészház, stb.) kapcsolatos építmények helyezhetők el. 
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(3) A gazdasági erdők övezetében mindazon építmények elhelyezhetők, amelyek a védelmi 
rendeltetésű erdőövezetben is elhelyezhetők. […]” 

(Az Ev és Gip-4 jelű övezetek előírásait ld. T1 és T4 sz. területek.) 

Az övezet 
jele 

A 

beépítés 
jellemző 
módja 

A beépíthető földrészlet 
A beépítési 
magasság 

megengedett 

legnagyobb 

mértéke, 
épületmagassága 

legkisebb 

megengedett 

legnagyobb 

beépítettsége 
kialakítandó 

legkisebb 

zöldfelületi 
mértéke területe szélessége mértéke 

mértéke 

a terepszint 

alatt 

m2 (ha) m % % % m 

Eg SZ 100000 (10,0 ha) - 0,5 0,5 - 4,5 

 

Sz8 sz. terület 

A módosítással érintett telkek Lke-O-K jelű építési övezetbe 
soroltak. A határoló Temesvári utca telke a tervezési terület menti 
szakaszon enyhén kiszélesedik. Az építési övezetre vonatkozó 
előírások az alábbiak: 

„45.§ (1) Az Lke jelű építési övezetek területei a kertes, 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére 
szolgálnak. 
(2)  A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épület - a lakó 
rendeltetésen kívül -: 
a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, 
szolgáltató, 
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, 
d) szállás jellegű, 
e) sport és 
f) az építési övezetek 800 m2-nél nagyobb telkein, a vonatkozó feltételek biztosítása esetén 

állattartást szolgáló  
rendeltetést is tartalmazhat. 
(3)  A kertvárosias lakóterületen 

a) telkenként egy, egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő tetőfelépítménnyel, 
egy tömegben kialakítandó, legfeljebb kettő rendeltetési egységet tartalmazó 
lakóépület létesíthető, ha az övezeti előírások másképpen nem rendelkeznek.  

b) a kialakult – K jelű – építési övezetekben egy, egybefüggő teherhordó szerkezettel és 
egybefüggő tetőfelépítménnyel, egy tömegben kialakítandó lakóépület létesíthető. 

c) az építési övezeti előírásokban meghatározott legkisebb telekméret kétszeresét elérő 
méretű telken egy, egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő 
tetőfelépítménnyel, egy tömegben kialakítandó lakóépületben legfeljebb négy 
rendeltetési egységet tartalmazó épület létesíthető. Kettő rendeltetési egységet 
meghaladó telek esetén kötelező rendeltetési egységenként legalább egy 
gépjárműtároló építése. 

d) az egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő tetőfelépítménnyel, egy 
tömegben történő kialakításnál tiltott az egyes rendeltetési egységek pergolával, 
lábakon álló tetővel, fedett terasszal, könnyű szerkezetes tárolóval, vagy raktárral való 
összekötése.  

(4)  Azon építési övezetekben elhelyezkedő meglévő közösségi funkciójú épületek esetén, ahol 
a meglévő beépítettség nagysága meghaladja az övezeti előírásokban meghatározott 
legnagyobb megengedhető beépítettség mértékét, az az átépítés esetén is megtartható és 
a meglévő épületek, amennyiben nem lakófunkciót tartalmaznak (pl. intézmények, egyházi, 
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közösségi épületek, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek) a megengedett 
legnagyobb épületmagasságig bővíthetőek. 
46.§ (1)  Az Lke jelű kertvárosias lakóterületeken az előkert mérete 5 m. 
(2) Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert minimum értéke 4,0 m. […]” 

 

Az építési 
övezet jele 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek 
Az épület 

megengedett 

kialakítható 

legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legki-

sebb* 

legna-

gyobb 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

m2 m % m2/m2 % % m m 

Lke-O-K O 550 16 30 0,6 40 50 3,0 - 

 

Sz9 sz. terület 

A jelenleg beépítetlen tervezési terület 
négy tömbre tagolódik, melyek Lke-SZ-1; 

Lke-SZ-4 és Lke-SZ-O-K építési övezetbe 

soroltak. A hosszú keskeny telkek – két 
kivétellel – ’egységes telekalakítás’ 
jelöléssel érintettek. Ezen sajátos 
jogintézménnyel érintett területeken a 

telekalakítás során az alábbi előírások 
alkalmazandók: 

„3.§ (6)  A telekalakítás sajátos 

jogintézménnyel érintett területeken: 
a) tömbfeltárás a sajátos 
jogintézménnyel érintett teljes terület 
egységes telekalakítása szerint 

valósítható meg; 
b) telekfelosztás csak a tömb 
feltárását biztosító úthálózat 
szabályozásával egy időben, vagy azt 
követően valósulhat meg; 
c) közvetlen közterület kapcsolattal 

rendelkező, de tömbfeltáró út szabályozásával is érintett telek, a jelölt szabályozás 
figyelembevételével, csak a közlekedési célú telkek kialakítását követően osztható 
meg, vagy építhető be; 

d) a közvetlen közterületi kapcsolattal nem rendelkező telek, a tömbfeltárást biztosító 
közlekedési célú területek kialakulásával válik rendezett építési telekké.” 

Az Lke-SZ-4 jelű övezetekre vonatkozó előírások az alábbiak: 

„36.§ (3) A területen lakókocsi és üdülősátor Vt építési övezetben, valamint bármely építési 
övezetben, az SZT-n településszerkezeti jelentőségű útként jelölt utak mentén az előkertben 
nem helyezhető el. 
(4) A Százados Istvánné utca – Naprózsa utca – belterületi határ által határolt, az Lke-SZ-3, Lke-

SZ-4 jelű kertvárosias lakóterületeken és a Kre-sp-SZ jelű rekreációs-sport különleges területeken 
- az érintett területek fennálló kedvezőtlen geológiai adottságára, a változatos 
talajrétegződésre és a felszínközeli talajvízre tekintettel - a beruházásokhoz részletes 
talajfeltárásokra alapozott geotechnikai szakvélemény készítendő.” 

(Az Lke jelű övezetekre vonatkozó általános előírásokat előírások ld. Sz8 sz. terület.) 
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Az építési 
övezet jele 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek 
Az épület 

megengedett 

kialakítható 

legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legki-

sebb* 

legna-

gyobb 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

m2 m % m2/m2 % % m m 

Lke-O-K O 550 16 30 0,6 40 50 3,0 - 

Lke-SZ-1 SZ 1000 18 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

Lke-SZ-4 SZ 800 20 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

 

Sz10 sz. terület 

A terület egésze Lke-O-1 jelű építési 
övezetbe sorolt. A déli részen fekvő telkek 
egy része az Országos Erdőállomány 
Adattára szerinti erdőterületek 
lehatárolásába esik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az építési 
övezet jele 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek 
Az épület 

megengedett 

kialakítható 

legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legki-

sebb* 

legna-

gyobb 

területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

m2 m % m2/m2 % % m m 

Lke-O-1 O 800 16 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

 

2.2.5 Az épített környezet vizsgálata 

A módosítással érintett területek nagy része még beépítetlen. Az Sz8 sz. tervezési terület két telkén 
családi házak találhatók. Az Sz9 és Sz10 sz. tervezési területek nagyobb része még szintén beépítetlen, 
egy-egy telken állnak csupán lakóházak. Az egyes módosítással érintett területekre vonatkozó épített 
környezeti vizsgálatok az alábbi fejezetekben kerülnek bemutatásra. 
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2.2.5.1 Tulajdonvizsgálat 

A tervezési területek többsége magántulajdonban áll, a T1 és T3 sz. területek gazdasági társaságok 
tulajdonában vannak. A T2 sz. tervezési terület telkeinek túlnyomó többsége – két kivétellel – az 

önkormányzat tulajdonában áll, a déli részen egy telek állami tulajdonú, az északi részen pedig egy 
telek magántulajdonú jelenleg. Önkormányzati tulajdon a tervezési területek közül ezen kívül az Sz9 

sz. tervezési területen jelenik meg. 

2.2.5.2 Telekméret vizsgálat 

A telekméretek tekintetében a tervezési területek összetétele igen vegyes. A T1, T4, T6 és É5 sz. tervezési 

területek egy telek kiterjedésűek, közülük a legkisebb a T6 sz. Dunasor menti telek, mely 4 884 m2. 

Szintén egy hektár alatti méretű a T1 sz., a Dunavarsányi Ipari Park területén található telek, míg a T4 

és É5 sz. telkek 1,8, illetve 3,4 hektár kiterjedésűek. Az Sz8 sz. tervezési terület két 530 m2 körüli méretű 
lakótelekből áll. 

A több telket magába foglaló tervezési területek telekállománya méret tekintetében vegyes, a 

legnagyobb telkek a T3 sz. intézményi fejlesztési területen találhatók. A telekméreteket összefoglaló 
térkép a következő oldalon látható. 

2.2.5.3 Beépítettség vizsgálat 

Az egyes telkek jelenlegi beépítettségének vizsgálatát a rendelkezésünkre álló földhivatali 
adatszolgáltatás alapján végeztük. A tervezési területek nagy része egyelőre beépítetlen, a 

beépítettség vizsgálatára leginkább az Sz10 sz. terület esetében volt szükség. A beépítettség 
vizsgálatát bemutató térkép az alábbiakban látható. 

2.2.5.4 Funkcióvizsgálat 

A jelenleg meglévő funkciókról a T3 és az Sz10 sz. területek tekintetében érdemes szót ejteni, mivel a 

többi terület jelenleg beépítetlen. Az Sz10 sz. terület nadrágszíj parcelláinak egy részén családi házak 
állnak, a T3 sz. jövőbeli fejlesztési terület északkeleti részén pedig jelenleg gazdasági épületek 
találhatók. 
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2.2.5.5 Az épített környezet értékei 

A módosítással érintett területek helyi védelem alatt álló építményt nem érintenek. 

A hatályos Szabályozási terv alapján a T2 sz. terület beépítésre szánt övezetei régészeti érdekű terület 
lehatárolásába esnek, a terület déli része pedig a 3. számú régészeti lelőhelyet érinti. Az ÉSZ és a Tkr. 

nem tartalmaz külön előírást a régészeti érdekű területekre vonatkozóan, így ezen területek esetében 

a magasabb szntű jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 

A 2001. évi LXIV. tv. 11.§-a értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva 
általános védelem alatt állnak, a 19.§ (1) bekezdés alapján ezért a földmunkával járó fejlesztésekkel, 
beruházásokkal, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és 
módon kell kerülni. 

A módosítással érintett területen található nyilvántartott régészeti lelőhelyek adatai: (ÉSZ 2. függelék)  

Azonosító 
Lelőhely
-szám 

Név Helyrajzi szám 
EOV Y 

koordináta 

EOV X 

koordináta 

42069 3. 

Határ út – 

Bajcsy Zsilinszky 

út 

0132/21, 0132/22, 0132/13, 1162/2, 1164, 1163, 1165, 

1166, 1167, 0135/3, 1115, 996, 995, 4523, 999, 1077, 997, 

1002, 1000, 1001, 1003, 1098, 1130, 1129, 1131, 1005, 

1162/1, 1004, 1160, 1161, 1133, 1132, 1134, 1159/2, 

1159/1, 1006 

651127 215786 
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2.2.6 A táji és természeti adottságok, a zöldfelületi rendszer és a környezetvédelmi 
szempontok vizsgálata 

Dunavarsány teljes területét érintő általános táji-, és természeti adottságok, illetve a környezetvédelmi 
szempontok vizsgálata gyakorlatilag megegyezik a 2016-ban elkészült és elfogadott, Dunavarsány 
egész területére kiterjedő településrendezési terveinek megalapozó vizsgálatával. Jelen tervezési 
folyamathoz a városi főépítész által előzetesen meghatározott tartalom alapján az általános 
vizsgálatot nem szükséges e vizsgálat keretében megismételni, ugyanakkor szükséges az egyes 
módosítással érintett területek vizsgálata, amennyiben az azokat érintő tervezett módosításnak 
várható bármilyen táji-, természeti, vagy környezetvédelmi hatása. 

A legtöbb módosítással érintett terület esetében a kialakult valós állapothoz képest nem várható 
jelentős táji-, természeti, vagy környezetvédelmi hatás. Részletesebb vizsgálatot – a tervezett 

módosítás jellegéből fakadóan – az alábbi területek igényelnek: 

- A T1 jelű területen a TSZT-ben jelölt erdőterület megszüntetése tervezett, ugyanakkor a terület 
a valós állapota szerint nem erdő, sőt a területen mindössze néhány faegyed áll a Déri Miksa 
utca és a Mátyás király utca kereszteződésében. A tervezett beépítéssel kapcsolatban 

szükséges figyelembe venni a tervezési területet érintő közmű- és környezetvédelmi 
védőtávolságokat. 

- A T3 jelű terület nagyobb része jelenleg használaton kívüli terület. Keleten az egykori 
marhatelep felhagyott épületeit és burkolt felületeit kezdte el meghódítani a természet, míg 
nyugaton főként a parlagszerű, gyepes területek jellemzők, háromszintes növényállomány 
csak foltokban található. Az északi részen egy kisebb művelés alatt álló terület nyúlik a tervezési 
területre. A területet körülvevő utak jellemzően dűlőutak, burkolattal nem rendelkeznek, 
vonalukat zöldfelület, elvétve fasor kíséri. A tervezési terület erdő területfelhasználási 
kategóriába sorolt részeit jelenleg nagyrészt zöldfelület borítja, illetve kisebb részben művelés 
alatt áll. A gazdasági területként kijelölt részeken a minimális zöldfelületi arány 20% lenne, de a 
valós állapot ezt jelentősen meghaladja. 

A terület vízrajzi adottsága szerint a talajvíz mélysége a területen 2-5 méter közötti, a vizsgált 
területet felszíni vízfolyás nem érinti. Hosszú távon a város közműhálózatának folyamatos 
fejlődése, valamint a környezetkímélő szemléletmód a talajba, valamint a vizekbe került 
szennyeződések mennyiségének mérséklést eredményezheti. 
Dunavarsány területét a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet - a légszennyezettségi agglomerációk és 
zónák kijelöléséről – az 1. számú zónába – Budapest és környéke – sorolja. A város kedvező 
földrajzi adottságai miatt nem számít különösebben veszélyeztetettnek, komolyabb 
légszennyező forrásra a kiemelt közlekedési területek és iparterületek közelében lehet 
számítani, ezek azonban a tervezési területet közvetlenül nem érintik. 

A megállapítás a zaj- és rezgésterhelés szempontjából is helytálló. 
- A T4 jelű területen új beépítésre szánt gazdasági terület kerül kijelölésre. A területen korábban 

üzemtervezett erdő volt, de az erdő – egy az erdészeti hatóság által jóváhagyott – 

csereerdősítés keretében megszűnt, így a terület más célú hasznosítására lehetőség nyílt. 
- A T7 jelű területen a kialakult állapoton nem tervezett változtatás, mindössze a tervi állapot és 

a valós állapot összhangjának megteremtése a cél, vagyis az építési övezet határát hozzá 
szükséges igazítani a földhivatali erdő alrészlet határokhoz. 

 

A korábbi – egész településre kiterjedő – vizsgálat ábráin az összes módosítással érintett területet 
jelöltük, az alábbiak szerint: 
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2.2.7 A társadalmi, humáninfrastrukturális és gazdasági szempontok összefoglalása 

A módosítással érintett területek közül: 

- Az É5, T6, Sz8, Sz9, Sz10 és részben a T3 területek esetében a tervezett módosítások valamilyen 
lakó funkcióhoz köthető beavatkozást tartalmaznak. Jelentősebb mennyiségű új lakóterület 
kialakulása azonban csak a T3 területen, melynek feltételeit az önkormányzat 
településrendezési szerződés keretében korlátozta, illetve az SZ9 és Sz10 területen várható, 
mely területeken a lakó funkció ma is megengedett, csak a rendezett telekalakítás és 
közterületi kiszolgálás formája változik. 

- A T2 és T3 területeken intézményi fejlesztések valósulhatnak meg. A T2 területen egy új iskola 
megépítése, míg a T3 területen egy nagyívű egészségügyi, rekreációs és szállás funkciókat is 
magába foglaló fejlesztés megvalósítása a cél. A felsorolt funkciókkal Dunavarsány városa 
által nyújtott szolgáltatások spektruma bővül. 

- A T1, T4 és T7 jelű területek gazdasági területeket érintenek. A T7 terület esetében kisebb 
módosításról van szó, míg a T1 és T4 jelű területeken új gazdasági funkció megjelenése 
tervezett, melyek illeszkednek a kialakult környezetükhöz és gazdasági hatásukként az iparűzési 
adó, valamint a munkahelyteremtés emelhető ki. 

2.2.8 Közlekedés 

2.2.8.1 Általános vizsgálat 

A települést az országos gyorsforgalmi és elsőrendű főúthálózat közvetlenül nem érinti, a 10 km-re 

északra húzódó M0 autóút felé a kapcsolatot az 51. sz. főút biztosítja. Az 51. sz. főút a Duna keleti 
partján levő települések, közöttük a Dunavarsánnyal dél felől határos Majosháza felé irányuló 
forgalmat bonyolítja le. Észak felé Taksonnyal és Budapesttel az 510. sz. főút a kapcsolat. A Csepel – 

sziget északi része, Szigethalom az 510. sz. főút felől az 51104 jelű bekötő úton közelíthető meg. A 
települést dél-kelet felől határoló Délegyháza felé a forgalom a Dunavarsány központján észak-déli 
irányban az 52101 jelű úton és a Vasút soron halad végig. A külterület keleti határát érintő 5202 jelű út 
Bugyi megközelítését biztosítja, melynek Dunavarsány belterületével nincsen kiépített közúti 
kapcsolata. 

A település belterületén észak-déli irányban áthalad a 150 sz. Budapest – Kunszentmiklós/Tass-Kelebia 

vasútvonal, amely a főváros felé irányuló utasforgalom nagy részét bonyolítja. A vonal a X. 
Páneurópai Korridor része, de infrastruktúrája jelenleg nem felel meg az EU paramétereknek. Külföldi 
beruházó bevonásával a vonal közeljövőben való fejlesztése tervezett. Dunavarsány vasútállomás 
átlagos szolgáltatási színvonalú.  

A közvetlen budapesti kapcsolatot biztosító 654, 655, 660 és 661 sz. helyközi buszjáratok közül a 655 
számú az 52101 jelű úton a vasútállomásig csúcsidőben 20 – 30 percenként közlekedik, a többi az 51. 

sz. főúton jár és megállóik csak a Naprózsa lakóparknál levő elágazásnál és a Dunavarsány bejáró 
útnál vannak. A 652. számú Majosháza–Dunavarsány–Délegyháza–Áporka járat a települések közötti 
kapcsolatot biztosítja. A 664, 665 és 667–668 számú járatok Szigethalom autóbusz állomáson a 
ráckevei HÉV-hez csatlakoznak. 

A településen önálló kiépített kerékpárút található a Sport utca folytatásában a Nyár utcáig. 

2.2.8.2 A módosítással érintett területek vizsgálata  

Az egyes módosítással érintett területek közül az alábbiak esetében releváns a közlekedési viszonyok 
részletesebb elemzése: 

- A T1 terület az ipari park része, így közlekedési viszonyaira is az ipari park által biztosított 
megfelelő ellátottság – burkolt út, közeli távolsági buszmegálló – jellemző. 
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- A T2 terület a tervezett állapotban átalakul és a területen egy intézményi fejlesztés valósulhat 
meg, melynek közúti kiszolgálását au ún. Sóderes út megfelelő kiépítéssel biztosítja. A tervezési 
területet délről határoló Búza utca – Habitat utca nyomvonalán buszmegálló biztosítja a 
tömegközlekedési ellátottságot. 
A T3 terület jelenleg külterületen, a település központi területeitől távolabb helyezkedik el. 

Megközelítését a Vörösmarty Mihály utca, valamint a Sport utca meghosszabbításában futó 
burkolattal nem rendelkező, részben kaviccsal megerősített szerkezetű földutak biztosítják. A 
hatályos településrendezési terveken ezen utcák szélesítése, távlatban gyűjtőútként való 
kialakítása tervezett. A területet nyugaton és északon névtelen dűlőutak határolják. 
A Nagyvarsány felől érkező kiépített települési gyűjtőúttól, a Vészy József utcától és a 
Vörösmarty Mihály utca burkolt, települési gyűjtőúttól biztosítja Kisvarsány településrész 
városközponti területeinek elérését, a Kelebia vasútvonalat szintben keresztezve. Az út a Vasút 
sor elnevezésű úton keresztül az 52101.j. országos mellékúttal is összeköttetésben van. 
A Vörösmarty Mihály utca Nagyvarsány városrész irányában, a Vészy József utca révén a Sport 
utcába torkollik, mely közvetlen kapcsolattal rendelkezik az 51. sz. Budapest – Hercegszántó 
másodrendű országos főútvonallal, azon keresztül pedig akár Baja irányában és Budapesttel 
és az M0 autóúttal is. 
Dunavarsány vasútállomás 1,8 km (közúton 2,5 km) távolságban található a tervezési területtől, 
de a 655 számú buszjárat az 52101 jelű úton a vasútállomásig csúcsidőben 20 – 30 percenként 
közlekedik. Az említett buszjárat, illetve a budapesti kapcsolatot biztosító egyéb járatok 
megállói a területtől északra kb. 400 méterre, keletre kb. 600 méterre találhatók. 
A tervezési terület gyalogosan, kiépített járda hiányában, jellemzően az úttest szélén haladva 
közelíthető meg. 
Jelenleg kerékpáros útvonal sincs a tervezési terület közvetlen közelében, de a Vörösmarty 
Mihály utcai „nagykanyartól” önálló kerékpárút épült napjainkban Nagyvarsányra a Nyár 
utcáig a Vészy József utca – Sport utca nyomvonalát követve, az önálló kerékpárút 
végpontjaitól felfestett kerékpárnyomok folytatódnak, mind Kisvarsányban, mind 
Nagyvarsányban az intézmények irányába. 
A tervezési területen jelenleg nincs olyan funkció, melyhez külön parkolót kellene biztosítani, 
de a tervezett módosítás kapcsán szükségessé váló parkolóhelyek – minden esetben – telken 

belül biztosítandók. 
- A T4 terület közúti kapcsolata a szomszédos gazdasági területtel azonos módon biztosított, 

közvetlen útkapcsolattal az 51. számú főút irányába. Az útkapcsolat mellett – az 51. számú úton 
– közvetlenül buszmegálló biztosítja a tömegközlekedési ellátottságot. 

- Az Sz9 és Sz10 jelű területek esetében a tervezett egységes telekalakítás - az érintett területek 
ideális kiszolgálása érdekében - új kiszolgáló utak kialakítását is célozza, mely a jelenlegi 
térbelileg rendezetlen telekhatárokhoz képest jelentős javulást eredményezne a közlekedési 
kiszolgálásban is. 

Az egyéb területek esetében a tervezett módosítások nem befolyásolják a kialakult állapot szerinti 
közlekedési viszonyokat. 

2.2.9 Közművek 

A tervezett módosítással érintett területek közül a T1, T2, T4, T6, T7, Sz8, Sz9, Sz10 jelű módosítások vagy 
már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
területen fekszenek. Ezen területek esetében a teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a 

villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, 
valamint a csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre állhat. 

Az É5 jelű területen, a Bartók Béla utca - Naprózsa utca sarkán levő beépítésre nem szánt általános 
mezőgazdasági területen elhelyezhető fő rendeltetések számának növelését kezdeményezte a 
tulajdonos. Mint beépítésre nem szánt terület, közművesítésére emberi tartózkodás esetén a 
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villamosenergia ellátás kiépítése javasolt, egyéb közműigények ellátására közműpótlók is 
alkalmazhatók. Meg kell azonban említeni, hogy a módosításra javasolt terület teljes közműellátása is 
- igény esetén - megoldható, ami lakó funkció elhelyezése esetén válhat fontossá. A teljes 
közműellátáshoz a közhálózati csatlakozások rendelkezésre állnak. Közüzemű vízellátás akár a Bartók 
Béla utca felől, akár a Vörösmarty Mihály utca felől kiépíthető. A szennyvízelvezetésre a telek előtt 
haladó nyomóvezeték áll rendelkezésre, amelyre nyomóvezetékkel lehet csatlakozni. A 
villamosenergia ellátás a Bartók Bél és a Vörösmarty Mihály utca felől is biztosítható, gázellátás 
középnyomású csatlakozási lehetőséggel a Bartók Béla utca felől áll rendelkezésre. 

A T3 területen, Dunavarsány dél-nyugati szélén, a város külterületén fekvő, jelenleg felhagyott, volt 

marhatelep telkének új hasznosítását tervezik. A jelenleg hatályos településrendezési eszközökben a 
terület kereskedelmi-gazdasági hasznosításra javasolt. Az új befektetői szándék alapján a terület 
településközponti vegyes hasznosítását tervezik, amelyhez a településrendezési eszközöknek jelen 

módosítása szükséges. 

A terület közműellátása a korábbi hasznosításakor is, az OTÉK 8. §-ában rögzített előírások szerinti, 
hiányos közműellátással rendelkezett. Közhálózati ellátásként csak a villamosenergia ellátást vették 
igénybe, egyéb közműigényeiket helyi közműpótlással oldották meg. Ennek keretében saját vízmű 
kutat létesítettek, helyi szennyvízkezelést alakítottak ki. 

A terület korábbi hasznosítását felszámolták, a felszámolással együtt a vízmű kutat és a belső vízelosztó 
hálózatot, annak műtárgyait, köztük a víztornyot is, üzemen kívül helyezték. Közműellátási szempontból 
a területnek ma is csak villamosenergia ellátásra van lehetősége közvetlen kiépített rendelkezésre álló 
közhálózati csatlakozással, egyéb közművekkel való ellátáshoz a hálózati csatlakozási lehetőségeket 
kisebb-nagyobb távolságból ki kell építeni. 

A terület hasznosítási lehetőségét a térségben jelen levő közműves adottságok részben segítik, 
részben korlátozzák. A közelben fekvő gerinchálózatok az ellátás lehetőségét kínálják, de 
helyfoglalásukat a továbbtervezés során figyelembe kell venni. A terület dél-keleti oldalán a 132 kV-

os főelosztó hálózati rendszer egyik nyomvonala halad végig, amelynek helyfoglalását védő- és 
biztonsági övezetének helyigényét figyelembe kell venni és az ágazati előírásoknak megfelelően kell 
a korlátozásokat betartani. 

A telek észak-nyugati oldalán szénhidrogén csorda halad, amelynek keresztezése az ágazati előírások 
alapján valósítható meg. A szénhidrogén csordában halad kőolaj vezeték - biztonsági övezeti 
helyigénnyel -, vele párhuzamosan halad termékvezeték - biztonsági övezeti helyigénnyel -, vele 

párhuzamosan nagynyomású földgázszállító vezeték halad - bányaüzemi hírközlő kábellel és 
biztonsági övezeti helyigénnyel, anód és katód-kísérő kábellel -, DN 160-as Majosháza-Taksony és DN 
160 Majosháza-Dunavarsányi Ipari Park nagyközép-nyomású vezeték halad - biztonsági övezettel. 

A vizsgált telek természeti adottsága, hogy mély fekvésű, felszíne 100 mBf-i magasságban van. 
Térségében folytatott kavics-bányászat és a bányatavak jelzik a magasabb talajvízállás előfordulását. 
Továbbá Dunavarsány teljes területe vízminőség védelmi területen fekszik, amely szigorúbb szennyvíz- 

és csapadékvíz-elvezetési követelményeket jelent a felszín alatti vizek vízminőség védelmére. 

A közművek vizsgálata a tervezési területet is magába foglaló településrendezési eszközök és az E-

közmű felhasználásával készült. 

Az egyes módosítással érintett területeket az alábbi, Dunavarsány terveinek teljes felülvizsgálatához 
készült, közmű térképeken is jelöltük: 
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2.2.10 Katasztrófavédelem 

Dunavarsány város közigazgatási területét a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 9. mellékletében szereplő 
földtani veszélyforrás területének övezete nem érinti. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által 
kiadott Magyarország mozgásveszélyes területei c. térképen ábrázolt pontszerű, felületi és vonalas 
elemek egyike sem érinti a települést. 

Katasztrófavédelmi szempontból veszélyeztető hatásként jelentkezhetnek az egyre gyakoribbá váló 
rendkívüli időjárási jelenségek és az általuk okozott károk. Dunavarsány területén, bár jelentős károkat 
még nem regisztráltak, fel kell készülni az esetleges nagy mennyiségű csapadékvíz gyors elvezetésére, 
kezelésére. 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8. mellékletében rögzített rendszeresen belvízjárta területek övezete 
a település déli részének egy elhanyagolható méretű részét érinti, mely kívül esik a módosítással 
érintett területeken. A településen árvízveszély, árvízveszélyes területek nincsenek, a város 
árvízvédelmi szempontból mentesített ártérnek tekinthető. A RSD mentén védgátak találhatóak.  

Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképének adatai alapján Dunavarsány város 
területén 1,1-1,3 m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA) értéke. Ezzel a közepesen aktív 
területnek minősülő magyarországi értékek közel átlagát mutatja. 

Dunavarsány területén tevékenységi korlátozásnak 
tekinthető a város területén áthaladó országos 
közművezetékek, vasútvonalak és útvonalak 
védőövezetei, melyek több tervezési területet is 
érintenek (T1, T4, T7).  A településen jelenleg egy 

veszélyes üzem található, melynek veszélyességi zónája 

a T1 sz. tervezési területet érinti.  

 

 

 

2.2.11 Ásványi nyersanyag lelőhelyek vizsgá lata 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 7. melléklete alapján Dunavarsány város az ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület övezetébe tartozik. A hatályos Településszerkezeti terven különleges nyersanyag 
kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület (Kb) a tervezési területek egyikét sem érinti.  

2.2.12 Városi klíma 

Dunavarsány éghajlata alföldi jellegű, meleg, száraz. A napsütéses órák száma évi 1900-2000 között 
mozog. Az évi átlaghőmérséklet 10,5 és 11°C körüli. Az évi csapadékmennyiség több éves átlag 
alapján 500-600 mm. A területen az uralkodó szélirány nyugati, de gyakori az északi, északnyugati és 
déli szél is. Dunavarsány klimatikus adottságai – RSD menti terület, erdők, kertvárosias beépítések, 
bányatavak stb. – kedvezőek.  

A városi klímát befolyásoló tényezők: 

• települési adottságok (fekvés, domborzat, éghajlati és vízrajzi adottságok); 
• burkolt felületek aránya; 
• kondicionáló hatású zöldfelületek, erdőterületek aránya; 
• vízfelületek megléte; 
• a környezethasználat jellege és a környezethasználatra vonatkozó helyi szabályok a 

területen és a területtel szomszédos, tágabb környezetben. 

(Forrás: seismology.hu) 
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A fenti szempontok alapján a tervezéssel érintett területek - kiterjedésüknek megfelelő mértékben - a 

rajtuk tervezett kisebb-nagyobb változtatások következtében elsősorban lokálisan befolyásolhatják 
saját mikrokörnyezetük klimatikus viszonyait, akár a burkolt felületek arányának változásával, a 

beépítés intenzitásával és mértékével, akár az erdőterületek áthelyezésével is. A tervezett 
változtatások e téren pozitív és negatív hatással is rendelkezhetnek, attól függően, hogy az egyes 
tervezéssel érintett területeken a fejlesztés jellege, milyen klimatikus állapotot befolyásoló hatásokkal 
bír. 
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3 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

3.1 AZ ÚJ TERÜLETRENDEZÉSI TÖRVÉNY ÉS A HATÁLYOS TSZT ÖSSZEFÜGGÉSEINEK 

ELEMZÉSE 

A Településszerkezeti terv felülvizsgálata során figyelembe veendő összefüggések a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti tervének területfelhasználási kategóriáival kapcsolatban az alábbiak: 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 

terve) 

Térség 
területe  

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 

belül kijelölt 
területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Erdőgazdálkodási térség 

(területfelhasználási kategória amelybe 
a sajátos területfelhasználású térségen 

kívül eső - Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdő és 

erdőgazdálkodási célokat közvetlenül 
szolgáló földterületek, valamint 

erdőtelepítésre javasolt területek 
tartoznak) 

224,807 

- a térségben erdő 

területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők öve-

zetére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell 

kijelölni – az erdők övezetébe 
tartozó területek (214,31 ha) 

legalább 95%-án – 203,59 ha 

Erdők övezetén belüli 
erdőterületek: 
Eg 83,54 

Ek 34,15 

Ev 38,09 

Evt 53,08 

∑           208,87 

(Erdők övezetén belül 
kijelölt egyéb terület-

felhasználási egységek 
mérete: 

10,2715 ha = ~ 4,8%) 

Mezőgazdasági térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
elsősorban szántó, gyep - ingatlan-

nyilvántartás szerint rét, legelő művelési 
ágba sorolt területek -, szőlő, gyümölcsös 
és kert területek tartoznak, és amelyen a 

mezőgazdasági funkció hosszú távú 
fenntartása indokolt) 

715,6261 

- a térség területének 75%-át 
elsődlegesen mezőgazdasági 
területfelhasználásba kell 
sorolni - 536,72 ha 
 

- 25%-ban természetközeli, 
különleges honvédelmi, 
katonai, nemzetbiztonsági 
területfelhasználásba sorolható 
- 178,91 ha 

Mál        12,12 

Máf         16,89 

Ml           40,06 

Má          252,02 

 ∑            321,1 

Az egyéb, a térség 
területén található 
területfelhasználások 

külön táblázatban 
találhatók (ld.: 73.o) 

Vízgazdálkodási térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
Magyarország vízfolyásai, állóvizei, illetve 

azok parti sávjai tartoznak) 

275,5492 

A térség területét - e törvény 
(MaTrT) hatálybalépését 
megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek 
kivételével az alábbi 
területfelhasználási egységekbe 
kell sorolni: 

- vízgazdálkodási terület 
- vízgazdálkodási célú erdő 

- vízgazdálkodási célú 
mezőgazdasági terület 

- természetközeli terület 
- különleges honvédelmi, 

katonai, nemzetbiztonsági 
terület 

- honvédelmi célú erdő 

V       251,26 

Lke       6,04 

Kre       4,14 

Ek       4,09 

Kbn-re   3,33 

Kreho    2,0371 

Evt       1,10 

Vt        0,5284 

Zkp        0,3905 

Kbn-la   0,37 

Üü        0,32 

Kbn-sp   0,2143 

Ksp        0,1946 

Kel        0,1919 

Kki        0,0861 

Kb        0,0623 

Ev        0,0592 

Eg        0,0361 

∑            274,45 
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Sajátos területfelhasználású térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses 

művelésű bányaterületek, 
hulladékártalmatlanító létesítmény 

elhelyezésére szolgáló területek, egyes 
egészségügyi, sportolási, rekreációs, 

megújuló energiahasznosítási, 
közlekedési és honvédelmi területek 

tartoznak) 

120,0155 

A térség területét a terület 
tervezett felhasználásának 
megfelelően 

- honvédelmi 
- különleges 
- közlekedési 
- erdő 

- gazdasági 
- intézményi 
területbe kell sorolni. 

Kbn-fhsz   53,75 

Tk           39,45 

Ev          10,62 

Kfhk          6,22 

Kb          4,00 

Kho          1,36 

V          1,087 

Ml          0,847 

Eg          0,63 

Ek          0,44 

Kbn-b       0,277 

Lke           0,23 

Kbn-sp      0,167 

Má           0,036 

Üü           0,038 

KÖk           0,001 

∑              119,13 

Nagy kiterjedésű zöldfelületi 
települési térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
olyan összefüggő zöldfelületek, valamint 

a települések szerkezetét befolyásoló 

kiterjedéssel rendelkező különleges 
beépítésre szánt és beépítésre nem 

szánt, rekreációs célú területek 
tartoznak, amelyek a települések 

szerkezetének meghatározó jelentőségű 
elemei) 

76,8365 

A térségben – új területfel-
használási egységként – csak az 

alábbi területfelhasználások 
jelölhetők ki: 
- zöldterület 
- különleges sportolási célú 

terület 
- temetőterület 
- különleges beépítésre nem 

szánt, rekreációs terület 

Kbn-sp   73,96 

Ev            2,12 

Evt           0,34 

Gksz       0,021 

Kre          0,013 

∑             76,41 

Települési térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos 

területfelhasználású térségbe tartozó 
területek kivételével a település 

belterülete, valamint a belterületen kívüli 
beépítésre szánt területek tartoznak) 

837,2011 
Bármilyen települési területfelhasználási egységbe 

besorolható 

* A D oszlopban található területi értékek az egyes területfelhasználási egységek adott térségen belüli 
összkiterjedését mutatják csökkenő sorrendben. A kisebb (0,1 ha, vagy ez alatti) értékek a TSZT és az Agglomerációs 

szerkezeti terv vektoros állományának összemetsződéséből adódnak, így hibának tekintendők. (A számítások a 
közlekedési területek kiterjedését nem tartalmazzák.) 
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A korábban hatályos BATrT és a hatályos MaTrT 7. mellékletének terület -

felhasználási eltérései  
Mezőgazdasági térség

 
 

Ahogyan az a fenti ábrán is látható, az területrendezési törvény 7. mellékletében szereplő 
agglomerációs szerkezeti terven 83%-os növekdés történt a kijelölt mezőgazdasági térségek 
összterületét tekintve Dunavarsány Város területén. 

A jelenleg hatályos TSZT-n az alábbi területfelhasználási egységek kerültek kijelölésre a Budapesti 

Agglomeráció Területrendezési tervén mezőgazdasági térségbe tartozó területeken: 
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Területfelhasználás neve 
Területfelhasználás 

jele 
Terület (m2) ∑ Terület (m2) 

Mezőgazdasági területek 

Mál 121 185 

3 210 964 
Máf 168 926 

Ml 400 642 

Má 2 520 211 

Erdőterületek 

Ev 632 428 

2 159 608 Ek 934 729 

Eg 592 451 

Természetközeli terület 
övezete 

Tk 610 568 610 568 

Vízgazdálkodási területek 
övezete 

V 278 520 278 520 

Különleges beépítésre nem 
szánt területek 

Kbn-b 393 319 

591 294 

Kbn-sp 50 536 

KÖk 45 510 

Kbn-la 41 582 

Kbn-ez 34266 

Kbn-re 26 081 

Különleges beépítésre szánt 
területek 

Kreho 23 083 
29 402 

Kre 6 319 

Gazdasági területek 
Gip 2 260 

8 348 
Gksz 6 088 

 

 

 

 

Különleges beépítésre nem 
szánt területek  

Kb 4 873 

12 789 

Kel 3 770 

Kre-sp 3 458 

Kbn-fhsz 328 

Kmü 262 

Kbn-te 85 

Kfhk 13 

Lakóterületek 
Lke 5 517 

10 640 
Lf 5 123 

Településközponti vegyes 
terület Vt 486 486 

Üdülőterületek 
Üü 195 

1 629 
Üh 1 434 

 ∑ 6 914 248 

MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG TERÜLETE ∑ 7 156 260 

Ahogyan az a fenti táblázatból is látszik, az Agglomerációs szerkezeti terven kijelölt 715,63 hektárnyi 
mezőgazdasági térség területén belül a TSZT szerkezeti tervlapján összesen 321,1 hektárnyi terület 
került mezőgazdasági területfelhasználásba (~45%). A területrendezési törvény előírása alapján a 
térség területének 75%-át, tehát 536,72 hektárnyi területet szükséges elsődlegesen mezőgazdasági 
területfelhasználási egységbe sorolni. A törvény szövegezése jelenleg lehetőséget ad egyéb 

területfelhasználási egység kijelölésére is, így emiatt a jelen felülvizsgálat során a tervet módosítani 
nem szükséges. 

A következő ábrán a fenti táblázat adatai láthatóak térképes formában az Agglomeráció szerkezeti 
tervén kijelölt mezőgazdasági térségeken kívüli térségi területfelhasználási kategóriák kitakarásával. 
Az ábra jól szemlélteti, hogy a mezőgazdasági térségben túlnyomó részt erdő- és mezőgazdasági 
területfelhasználási egységek kerültek kijelölésre, a táblázatban megjelenő lakó, üdülő, gazdasági és 
településközponti területfelhasználások megjelenése csupán az Agglomerációs szerkezeti terv térségi 
területfelhasználási kategóriáinak lehatárolása és a TSZT készítésekor meglévő telekállomány 
összemetsződéséből adódik. Ezen hibák a térképen  azok léptéke miatt nem is láthatók.
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Vízgazdálkodási térség  

 

A vízgazdálkodási térség összterülete a korábban hatályos BATrT mellékletében szereplő szerkezeti 
tervéhez képest 18%-kal lecsökkent. Ennek megfelelően a hatályos TSZT-n számos olyan terület van V 
jelű vízgazdálkodási terület besorolásban, melyek a hatályos MaTrT-n egyéb térségbe tartoznak. 

 

Erdőgazdálkodási  térség  

 

Az erdőgazdálkodási térségbe sorolt területeket tekintve a hatályos terv 46%-kal kisebb 

összkiterjedésben jelölt ki erdőterületet a település közigazgatási területén a korábban hatályos BATrT 
szerkezeti tervében szereplőhöz képest.  



Dunavarsány város A L ÁT Á M AS Z T Ó  MUN K A RÉ S Z  

hatályos településrendezési eszközeinek módosítása 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 76 

Nagy kiter jedésű zöldfelületi  települési  térség  

 

A nagy kietrjedésű zöldfelületi települési térség összterülete a korábban hatályos tervben szereplő 
’magas zöldfelületi arányú térségéhez’ képest szintén kisebb lett. A hatályos TSZT a krábban ekként 
kijelölt térségekben Má jelű mezőgazdasági, Ek jelű közjóléti és Ev jelű védelmi erdő 
területfelhasználási egységeket jelölt ki. 

Sajátos területfelhasználású térség  

 

A korábban hatályos terv a jelenlegi ’sajátos területfelhasználású térséget’ két területfelhasználási 
kategóriába, a ’különleges rendeltetésű térségbe’, illetve az ’építmények által igénybe vett térségbe’ 
sorolta. Ezek együttes kiterjedése némileg kisebb a most hatályos területrendezési törvényben kijelölt 
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térségéhez képest. Az új MaTrT 7. mellékletén pluszban kijelölt sajátos területfelhasználású térség 
jelenleg Ev jelű védelmi erdőterület a TSZT-ben, mely megfelel az új területrendezési törvény 
előírásainak. 

Települési  térség  

 

Az MaTrT 7. mellékletén települési térségbe sorolt területek összkiterjedése némileg lecsökkent a 
korábban hatályos szerkezeti tervben szereplő lehatároláséhoz képest. A térségi lehatárolás alól kivont 
területen a hatályos TSZT-ben Lke jelű kertvárosias jellegű lakó, Má jelű mezőgazdasági, Kmü jelű 
különleges mezőgazdasági üzemi terület, Ek jelű közjóléti erdő, KÖk jelű közlekedési, Kbn-Ez jelű 
beépítésre nem szánt egyéb zöldterület és Eg jelű gazdasági erdő területfelhasználásba soroltak. 
Négy terület esetén az MaTrT szerkezeti terve új települési térséget jelölt ki, mely terület a hatályos TSZT-

n Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató, Kbn-sp jelű nem beépítésre szánt sportolási célú, illetve Ev jelű 
védelmi erdő területfelhasználási egységekbe soroltak. 
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3.2 AZ ESETI MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ELEMZÉSE 

A módosítással érintett területeken tervezett változtatásokkal kapcsolatban összefoglalóan 
megállapítható, hogy azok jellemzően illeszkednek a meglévő településszerkezetbe, tervezett célok 
és fejlesztési szándékok igazodnak a magasabb szntű tervekhez. A településszerkezeti átsorolást 
igénylő módosítások léptéke nem rugaszkodik el a város átfogó céljaitól. Az egyes módosítással 
érintett területek legfontosabb jellemzőit az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
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T1 Beépítetlen 

Gazdasági 
társaság 
tulajdona 

természetes növényzettel 
borított terület 

Jó 
(tervezett 

gyűjtőút 
mentén 

található) 

biztosítható Igen 

T2 Beépítetlen 

nagyrészt 
önkormányzati, 

kisebb részt 
magán és állami 

tulajdonú 

gyep 

Jó 
(tervezett 

gyűjtőút 
mentén 

található) 

biztosítható Igen 

T3 Részben 
beépített 

Gazdasági 
társaság 
tulajdona 

természetes növényzettel 
borított terület és 
gazdasági terület 

Jó 
(tervezett 

gyűjtőút 
mentén 

található) 

a területen 
tervezett 

funkciók 
pontos 

kapacitás-
igényeinek 

ismeretében 
jelentős 

fejlesztéseket 
igényel 

Igen 

T4 Beépítetlen Magántulajdon 
természetes növényzettel 

borított terület 

Jó 
(tervezett 

gyűjtőút 
mentén 

található) 

biztosítható Igen 

É5 Beépítetlen Magántulajdon 
természetes növényzettel 

borított terület 

Jó 
(tervezett 

gyűjtőút 
mentén 

található) 

biztosítható Nem 

T6 Beépítetlen Magántulajdon gyep Jó biztosítható Igen 

T7 Beépítetlen Magántulajdon 
természetes növényzettel 

borított terület Nagyon jó biztosítható Igen 

Sz8 Beépített Magántulajdon lakóterület Jó biztosítható Nem 

Sz9 Beépítetlen Magántulajdon 

szántó, gyep, 
természetes növényzettel 

borított terület 
Jó biztosítható Nem 

Sz10 Részben 
beépített Magántulajdon 

részben lakóterület, 
részben természetes 
növényzettel borított 

terület 

Jó biztosítható Nem 
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4 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

A módosítással érintett területek közül összesen 6 esetben szükséges a város településszerkezeti 
tervének módosítása a területfelhasználási egységek besorolása tekintetében. A tervezett állapot 
minden esetben illeszkedik a jelenlegi települési struktúrába. A T1, T3, T4 és T7 sz. módosítással érintett 
területek esetében TSZT-n ábrázolt erdőterület található, melyek módosítása azonos méretű 
erdőterületek másik területen történő kijelölésével jár. A T3 sz. terület esetén ez a fejlesztési területen 

belül valósul meg, a T4 és T7 sz. területek esetén a korábbi üzemtervezett erdők csereerdősítése már 
megtörtént.   

A tervezett módosítások infrastrukturális igényei a szakági vizsgálatok alapján biztosíthatók, 

jelentősebb fejlesztéseket a T3 sz. területen tervezett beruházás nem igényel. 

A módosítással érintett területekkel kapcsolatban összegzésképpen megállapítható, hogy a tervezett 
módosításoknak jogszabályi, településrendezési, környezeti, vagy egyéb szakági akadálya nincs. A 

tervezett módosítások kapcsán felmerülő előírásoknak, követelményeknek való megfelelés az 
alátámasztó munkarészben kerül bemutatásra.
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5 A FEJLESZTÉSI / VÁLTOZTATÁSI PROGRAMELEMEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

5.1 ESETI MÓDOSÍTÁSOK HATÁSA A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRE 

Az alábbi fejezet az egyes módosítással érintett területeken tervezett változtatásokat foglalja össze. 

5.1.1 Településszerkezeti tervet befolyásoló változások 

T1. számú terület: A Dunavarsányi Ipari Park Kft. tulajdonában álló 5089 hrsz.-ú ingatlant beépítésre 
nem szánt véderdő övezetből (Ev) beépítésre szánt gazdasági övezetbe (Gksz) tervezett átsorolni. 
A telek északi és a déli szomszédságában (az ipari park területén) található gazdasági besorolású, 
szintén a Kft. tulajdonában levő területek közé ékelődik. A telken kijelölt véderdő területfelhasználás 
nem a ténylegesen meglévő területfelhasználást jelöli. A területtulajdonos az erdő 
területfelhasználási egység szükséges pótlása céljából a tulajdonában álló Csonka János utca 
használaton kívüli szakaszát (az (5025) hrsz.-ú ingatlan északnyugati részét) ajánlotta fel. Ez a terület 
nem elegendő nagyságú a csererdő kijelöléséhez, mert a Naprózsa lakóparktól nyugatra eső 
iparterületetek tervezett útjának közlekedési kapcsolatát továbbra is biztosítani kell az (5025) hrsz. 

részterületén. A csereerdő további kis része az érintett Gksz területfelhasználásba átsorolandó 
ingatlanon teljesül a területen áthaladó gázvezeték védőtávolságában kijelölt Ev terület révén. A 
terv a további szükséges Ev pótlásra szolgáló területként az (5025) hrsz.-ú DIP ingatlan délkeleti 
részét javasolja, mely szintén nem használt terület, közlekedési funkcióval a hatályos terv szerint sem 
nem rendelkezik. Az innen kiinduló mezőgazdasági út biztosítása mellett javasolt ezen területen az 

Ev területfelhasználás TSZT-ben, illetve övezet az SZT-ben történő kijelölése. 

T2. számú terület: A hatályos TSZT-n kijelölt Zkp jelű beépítésre nem szánt közpark terület, valamint 
a Vt jelű vegyes településközpont terület besorolásának felülvizsgálata vált szükségessé a 
túlnyomórészt önkormányzati tulajdonú tervezési terület északi részén tervezett intézmény kapcsán. 
Az állami beruházásban megvalósuló, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program II. ütemében 
tervezett, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szigetszentmiklósi 
Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) épületének 
megvalósítására a kormány az 1962/2020.(XII.21.) sz. Korm. Határozatában a 0132/2, valamint a 

0132/15-20 hrsz.-ú ingatlanokat jelölte ki. Ezen intézményhez kapcsolódóan e területen, de önálló 
intézményként létesül még egy 8 tantermes általános iskola és mindezen előbbi intézményeket is 
szolgáló „C” típusú tornaterem. 

A tervezett fenti funkciók a hatályos TSZT-ben, a Bajcsy Zsilinszky utca folytatásaként tervezett 

gyűjtőút által lehatárolt tömb északi területrészén, mintegy 28.000m2 nagyságú területen 
elhelyezhetők.  

A további déli irányban és a gyűjtőút nyugati oldalán levő meglevő erdő területéig rendelkezésre 
álló területek területfelhasználását az önkormányzat továbbra is Vt településközpont számára 
kívánja meghatározni, a jelenleg még nem ismert, de várhatóan szükséges fejlesztési célok 
megvalósítására, miután ez a területfelhasználás az intézményi rendeltetésen kívül számtalan 
funkciót - közpark, sportterület, parkoló, intézmény, stb. - lehetőséget biztosít a távlati 
területfejlesztés számára. 

Az EGYMI és a fentiek szerinti kapcsolódó létesítmények számára szolgáló tömb mintegy 28.000 m2 

nagyságú területén, kb. 1000 fő kapacitással a tervezett intézménykomplexum épületeinek 
tervezése még nem kezdődött el, az még a közbeszerzés stádiumában van, így pontos építészeti 
paraméterek hiányában a területkijelölés a kormányhatározatban foglalt terület, valamint a 
hatályos rendezési tervek építési határértékeinek figyelembevételével történt.  

Ennek megfelelően tehát a fent említett területeket a Habitat utcáig egységesen Vt jelű vegyes 
településközpont területfelhasználásba sorolja a tervezett módosítás. 
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A tervezési terület északi határa mentén az un. Sóderes úttal, tervezett települési gyűjtőúttal 
párhuzamosan halad végig a 132 kV-os főelosztó hálózati rendszer egyik nyomvonala, amelynek 
helyfoglalását védő- és biztonsági övezetének helyigényét figyelembe kell venni, így az út mentén 
a hatályos terv szerint tervezett véderdő övezet megmarad. 

T3. számú terület: A volt marhatelep területére korábban a területfejlesztő által készíttetett Telepítési 
tanulmányterv alapján a 0102/7, 0102/6, 0103/3 és a 0103/4 hrsz.-ú területek tervezett intézményi 
fejlesztés számára a jelenleg hatályos TSZT-n kijelölt Gksz jelű beépítésre szánt gazdasági és az Ev 

jelű beépítésre nem szánt véderdő terület Vt jelű településközpont területfelhasználásba történő 
átsorolása tervezett. A véderdő területet a tervezési területen belül a jelenlegi állapottal azonos 
nagyságban tartalmazza a tervezet más geometria alapján, a tervezett Vt jelű területeket 
körülvéve. 

T4. számú terület: A 086/55 hrsz.-ú telken a tulajdonos Erdős Sándor – a Ráckevei Földhivatal 
előzetes hozzájárulását (Ügyiratszám: 10281-4/2019) a földterület végleges más célú 
hasznosításának engedélyét telephely kialakítás céljából megkapta, így új beépítésre szánt 
gazdasági terület (Gksz) kijelölése lehetséges a közművezeték-csorda és védőövezete kivételével, 
valamint a meglévő lakóterülettel határos területen, ahol Ev véderdő területfelhasználás kijelölése 
szükséges. A hatályos TSZT-n a terület nagy része Ev jelű véderdő, mely megszűnő erdő 
területfelhasználású területeket a település más területén pótolni szükséges. A volt üzemtervezett 
erdők csereerdősítése azonban önkormányzati területeken már korábban megtörtént. 

T6. számú terület: A jelen TSZT-SZT módosítása előzetes tájékoztatási szakaszára érkezett 
véleményében a PMK Földhivatali Főosztály Földügyi Osztálya (Ügyiratszám: 10 369/2020) a 6-os 

számú módosítási kérelemhez, a különleges területbe sorolni tervezett 056/46 hrsz.-ú 4885 m2 települési 
viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföld övezeti átsorolásához nem járult hozzá.  

Jelen véleményezési egyeztetés során kérjük a T. Földügyi Osztályt állásfoglalásuk felülvizsgálatára az 
alábbi előzmények és az új tervmódosítási javaslat alapján: 
A területtulajdonos, Vígh Csilla kérelmére a Ráckevei Körzeti Földhivatal a 10.370-2/2013 ügyiratszámú 
határozatában az akkor még 056/39 hrsz.-ú 5717 m2 területű szántó művelési ágú ingatlan a kérelem 
mellékletét képező másolaton, az ingatlan nyugati, a meglevő Duna sor utcai beépítéshez 
közvetlenül csatlakozó részén megjelölt 150 m2 területű részét érintően a termőföld végleges más célú 
hasznosítását üdülőépület céljából engedélyezte. Ezt követően a 056/39 hrsz.-ú területet a 
Szabályozási Tervben meghatározott útszélesítés és közműlétesítmény miatt az építési engedélyezést 
megelőzően megosztották, így alakult ki a jelen módosítási kérelem tárgyát képező 056/46 hrsz.-ú, 
4884 m2 kiterjedésű, szántó művelésű ágú földrészlet. 

A fentiek alapján a területtulajdonos üdülőépület számára építési engedélyt kapott, mely szerint, az 
építendő épület 150 m2-es területén az engedélyeknek megfelelően a mezőgazdasági művelés, 
hasznosítás megszűnt, az építés megkezdődött, de különböző akadályoztatások miatt az épület 
építése megszakadt, miközben az építési engedély érvényét vesztette. 

A terület tulajdonos a termelésből kivett 150 m2-en szeretné a területen folytatott növénytermesztő 
kertgazdaság kiszolgálásához a korábban tervezett épületet megvalósítani.  
A jelen véleményezési anyag javaslata a 056/46 hrsz.-ú földrészlet területére az érintett területre és 
tágabb környezetére hatályos TSZT-ben meghatározott Kbn-sp jelű rekreációs sportolási célú 
beépítésre nem szánt területfelhasználás, illetve az Építési Szabályzatban a Kbn-sp-la övezet 

alkalmazása, mely biztosítja az érintett terület további mezőgazdasági fennmaradását, és a 
mezőgazdasági tevékeny folytatását lehetővé tevő tervezett legfeljebb 150 m2 nagyságú üdülő-, 

vagy lakóépület megépítését. 

A 056/46 hrsz.-ú ingatlan mezőgazdasági hasznosítása a Google kivonat szerint, illetve az a földhivatali 
alaptérképpel egyesítve: 
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A fentiek alapján a hatályos TSZT-ben kijelölt Kbn-sp jelű területfelhasználás végül is nem módosul. A 
jelen földrészletre szóló módosítás így csak a szabályozási tervet érinti, lásd alább az 5.1.2. pontnál. 

T7. számú terület: A szerkezeti terv módosítása során a jelenleg kijelölt Gip jelű ipari és Ev jelű véderdő 
területek határának kismértékű módosítása szükséges a kialakult állapotnak megfelelően, az erdészeti 
hatóság előzetes véleménye alapján. A módosítás csak az erdőterületek határa menti 
területfelhasználási egységhatár, illetve az SZT-ben övezethatár kismértékű pontosítást foglalja 
magában. 

5.1.2 A Településszerkezeti tervet nem befolyásoló, csak a szabályozási tervet érintő 
módosítási igények 

T6. számú terület: A 056/46 hrsz.-ú telek Me jelű mezőgazdasági övezetből a hatályos TSZT-Kbn-sp 

területfelhasználásával összhangban – az SZT-n Kbn-sp-la jelű övezetbe kerül. Az újonnan létrehozott 
beépítésre nem szánt különleges övezetben telkenként egy lakó, vagy üdülő rendeltetésű épület 
felépítése engedélyezett, a beépíthetőség maximális mértéke 3%, a termelésből kivett 150 m2 terület 
igénybevételével. 

Sz8. számú terület: A módosítás a lakótelkek és a közterület (Temesvár utca) határának, és a lakótelkek 
előkerti telekhatárának korrekcióját jelenti, földhivatali térképi tévedés, átvezetés korrekciójaként a 

valós, kialakult állapotnak megfelelően. 

Sz9. és Sz10 számú terület: Az Sz9 sz. terület esetében a sajátos jogintézménnyel érintett – egységes 
telekalakítás alá vont – telkek lehatárolása kis mértékben módosul (két telek beépült időközben), 

valamint a javasolt telekhatárok egy kis részének módosításával lehetővé válik a terület két önálló 
megvalósítási ütemre történő bontása a megvalósíthatóság reálisabbá válása érdekében, míg az 
Sz10. sz. területen lakossági egyeztetés mellett határozza meg a módosítás az „egységes 
telekalakítás” területeit, illetve a tömb még nem megvalósult  útszabályozását.  

5.1.3 A hatályos Építési Szabályzat tervezett módosításai 

É5. számú terület: Az ÉSZ módosítása az egy telken kialakítható lakások számára vonatkozik. A 
tervezéssel érintett 088 hrsz.-ú 3,4 hektár méretű, erdőművelési ágú telek Má-f-la jelű fás 
mezőgazdasági övezetbe tartozik, mely övezetben jelenleg 6000 m2 telekterület felett egy lakó 
rendeltetésű épület helyezhető el legfeljebb a beépíthetőség felén. A terület fejlesztéséről előzetesen 
az Önkormányzat és a tulajdonos településrendezési szerződést kötöttek. Ez alapján a módosítással 
érintett területen nem a beépíthetőség növelése a cél, hanem az telkenként építhető 2 db lakásszám 
meghatározása, de annak módját az Önkormányzat az építési szabályzatban meghatározott 
feltételekhez köti.  

Egyéb ÉSZ-t érintő korrekciók, módosítások: Az építési szabályzatot érintő egyéb módosítási elemek 
nem köthetők feltétlenül konkrét fejlesztésekhez. Egyes előírások pontosításait, kisebb módosításait, 
esetleg kiegészítéseket tartalmaznak, melyek jellemzően a használati gyakorlat alapján váltak 
szükségessé. Ezek a 6.3 fejezetben kerülnek részletesebben bemutatásra. 
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5.1.4 Beépítési koncepció 

A módosítással érintett területek közül a legtöbb esetben a tervezett változás jellege és volumene 
várhatóan nem jár jelentős, a településképet is érintő beépítési változásokkal. Az alábbi néhány 
esetben jelenleg beépítetlen, a jövőben a módosítás következtében a meglévő állapottól jelentősen 
eltérő állapot várható, ezért ezen tervezési területek beépítési koncepciója bemutatásra kerül.  

5.1.4.1  T3 sz. terület 

A tervezett fejlesztés keretében a jelenlegi hasznosítatlan gazdasági- és erdőterületen új változatos 
funkciókkal beépülő vegyes településközpont terület kialakítása tervezett. Az új vegyes terület 
kijelölése, a területen tervezett új funkciókhoz illeszkedő geometriai kialakítást javasol, de figyelembe 
veszi a kiszolgáló úthálózati kapcsolatokat és szabályaiban, léptékében Dunavarsány meglévő 
beépítésre szánt területeivel analóg. 

A területtulajdonos fejlesztési elképzelései szerint – mely alapján a jelen tervmódosítást megelőzően 
az önkormányzat által elfogadott Telepítési tanulmányterv készült - a tervezési területen az alábbi 
funkciók elhelyezése lehetséges, valószínűsíthető: 

- kb. 80 férőhelyes idősek otthona; 
- kb. 60 férőhelyes rehabilitációs központ, orvosi szolgáltatásokkal; 

- kb. 50 szobás szálloda; 
- lakó és/vagy apartman jellegű funkciók; 
- a bemutatott funkciókat kiszolgáló egyéb kapcsolódó intézmények, üzletek, szolgáltatások 

A területen a Vt jelű beépítésre szánt differenciált építési övezetek kijelölése tervezett a jellemzően 
intézményi funkciójú területek esetében, a település hasonló területeivel analóg módon, valamivel 
intenzívebb beépítési paraméterek alkalmazása mellett, a jellemzően lakó vagy apartman jellegű 
funkciók területén a település lakóterületeivel analóg beépítési intenzitás meghatározása mellett. A 
tervezett beépítési mód a funkciók függvényében zártsorú és szabadonálló. 

A tervezett épületek tetőformájával kapcsolatban a fejlesztő elképzelései között szerepel a lapostetős 
kialakítás is, mint lehetőség. Ennek lehetőségeiről, részleteiről azonban az Önkormányzattal egyeztetni 
szükséges, mivel Dunavarsány hatályos Településképi Rendeletének előírásai ezt nem teszik lehetővé. 
A fejlesztő ezen igényének önkormányzati elfogadása esetén – mely köztudottan nem várható – a 

településképi rendelet módosítása is szükséges!   

Tervezői vélemény szerint, mivel a terület nem kapcsolódik szorosan Dunavarsány belső 
településmagjához, egyéb beépített területeihez, így akár a lapostetős, vagy vegyes kialakítás is 
elképzelhető a területen. A beépítési terv és távlati képek a szemléltetés kedvéért vegyesen 
alkalmazzák a lehetséges magastatős és lapostetős tetőkialakítást.  

A területen elhelyezhető funkciókat az alábbiakban foglaltuk össze: 

- Idősek otthona: Nagyságrendileg ~80 férőhelyes, szállás és szolgáltatás funkciókat is 
tartalmazó, jellemzően intézményi jellegű épület  

- Rehabilitációs központ: Nagyságrendileg ~60 férőhelyes, leginkább egészségügyi 
szolgáltatásokat tömörítő, jellemzően intézményi jellegű épület  

- Szálloda/Panzió elhelyezése: Nagyságrendileg ~50 szobás szállásépület, melyben helyet 
kaphatnak a kapcsolódó funkciók is (pl.: wellness, étterem, stb.) 

- Társasházi jellegű lakóházak, vagy apartmanházak: A túlzott intenzitás elkerülése érdekében, 
a javaslat alapján, a település más lakóterületeivel analóg módon, 350 telek m2-enként 
javasolt 1 lakás/apartman engedélyezése. Így biztosított, hogy a más családiházas 
területekhez képest, itt csak a beépítés jellege nyújt újabb alternatívát, de nem növekszik a 
területen elhelyezhető lakások száma a családiházas beépítésekhez képest 

- Kiszolgáló funkciók elhelyezése: A tervezési területen elhelyezésre kerülő funkciókat kiszolgáló 
intézményi (óvoda/bölcsőde, orvosi rendelő, stb.), illetve kereskedelmi, szolgáltató 
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(élelmiszerbolt, üzletek, stb.) funkciók elhelyezése is tervezett a szükséges mértékig, mely 
funkciók nem csak a tervezési területen keletkező keresletet, hanem a szomszédos területeken 

meglévő/tervezett területek ellátását is biztosíthatja. 

A fenti funkciók esetében a javasolt építési övezet szerint a területen maximum 40%-os beépíthetőség, 
és maximum 9,0 méteres épületmagasság lehet megengedett, 1,2-es szintterületi mutató 
alkalmazása mellett. Természetesen azokon a területrészeken, ahol a lakó, vagy apartman jellegű 
beépítésektől eltérő funkciók kisebb hangsúlyt kapnak, ott a fenti beépítési intenzitás csökkentése 
indokolt. Ezen területeken a beépíthetőség maximuma, a település lakóterületeivel analóg módon, 
30%, a maximális épületmagasság 7,5 méter, míg a szintterületi mutató maximuma 0,8 érték. Ez utóbbi 
területeken lakófunkció elhelyezése is támogatható, az alábbi szabályok betartása mellett: 

- telkenként egy lakóépület elhelyezése és abban 1, vagy 2 lakás kialakítása javasolt; 

A beépítési javaslat alapján, mely a lehetséges telekosztás egy változatát tartalmazza, a felsorolt 
idősek otthona, rehabilitációs központ, szálloda, egyéb intézmények és szolgáltatások elhelyezése 
mellett, 54 családi-, vagy önálló apartmanházas és 24 társasházi/sorházi, vagy apartmanlakásos telek 
alakítható ki a területen, természetesen a feltüntetett közösségi célú terek és zöldfelületek kialakítása 
mellett. 

Érdemes még kiemelni a beépítésre szánt területet körbe vevő erdőterületként jelölt zöldfelületek 
szerepét, mivel ez a terület megfelelő lenne akár a területen elhelyezett új funkciókhoz kapcsolódó, 
a véderdő területfelhasználással összeegyeztethető, rekreációs célú fejlesztések (futópálya, sétaút, 
pihenőpark stb.) elhelyezésére is, mely a szomszédos területek (horgásztavak, tóparti üdülő- és 
lakóterületek stb.) számára is hasznosítható lenne.  

A beépítési tervet több irányból bemutatott tömegvázlat egészít ki, mely tervlapok térben is 
bemutatják a beépítési terv megvalósulásának egy lehetséges változatát. A tömegvázlat elsősorban 
a beépítési lépték szemléltetésére készült, tartalma irányadó jellegű. 

A fejlesztés tárgyában a területfejlesztő és az Önkormányzat között a Telepítési tanulmánytervben 
megfogalmazottak értelmében létrejött településrendezési szerződés szerint létesülő telekszám, illetve 
azon elhelyezhető funkciók és építési övezetek az SZT-n ábrázoltak alapján:  

- 54 db telek, 2 lakás/telek a Vt-SZ-13 jelű építési övezetben 

- 18 db telek, 1 lakás/telek a Vt-Z-4 jelű építési övezetben 

- 8 db telek, 4 lakás/telek  a Vt-SZ-12 jelű építési övezetben 

összesen prognosztizált 100-120-lakás, 300 fő 

- az intézmények számára 4 telek javasolt, a Vt-SZ-12 jelű építési övezetben  
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SZT tervezet kivágata
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5.1.4.2  T4 sz. terület 

A T4 sz. gazdasági terület tervezett építési övezeti 
besorolása Gksz-9, ahol 50%-os maximális beépíthetőség 
valósítható meg, de csak a 25%-os minimális zöldfelületi 
arány megtartása mellett. A terület konkrét beépítési 
programja egyelőre nem ismert, így a mellékelt ábrán 
egy lehetséges állapotot tűntettünk fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.3  É5 sz. terület 

Az É5 sz. tervezési területen, a 

területre 2015-ben elkészült 
telepítési tanulmányterv szerint 

(készítette: Zarándokterv Kft.) 
egyenként 6000 m2-es telkeken, 1-1 

db, összesen 5 db lakóház, valamint 

az azokat kiszolgáló építmények 

elhelyezése tervezett az ábrán 
látható módon. 

A jelenlegi módosítás keretében az 
épületekben elhelyezhető lakások 
száma változik 1-ről, 2-re, így a 
területen összesen 10 db lakás válik 
elhelyezhetővé. 
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5.2 AZ MATRT HATÁLYBA LÉPÉSE KÖVETKEZTÉBEN SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK 

ÖSSZEFOGLALÁSA (JELENLEGI ÁLLAPOT ELEMZÉSE) 

A vizsgálati munkarészek 3.1. fejezetében található táblázatban bemutatásra került, az Ország 
Szerkezeti Tervében és a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében jelölt térségek és övezetek, az 

MaTrT ezen területekre vonatkozó előírásainak, valamint a hatályos dunavarsányi Településszerkezeti 
Tervben kijelölt területfelhasználási kategóriák viszonya. Ez alapján az alábbi részletes elemzést 
készítettük: 

5.2.1 Erdőgazdálkodási térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség 
területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 
belül kijelölt 

területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Erdőgazdálkodási térség 

(területfelhasználási kategória amelybe 
a sajátos területfelhasználású térségen 

kívül eső - Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdő és 

erdőgazdálkodási célokat közvetlenül 
szolgáló földterületek, valamint 

erdőtelepítésre javasolt területek 
tartoznak) 

224,8070 

- a térségben erdő 

területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők öve-

zetére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell 

kijelölni – az erdők övezetébe 
tartozó területek (214,31 ha) 

legalább 95%-án – 203,59 ha 

Erdők övezetén belüli 
erdőterületek: 
Eg 83,54 

Ek 34,15 

Ev 38,09 

Evt 53,08 

∑           208,87 

(Erdők övezetén belül 
kijelölt egyéb terület-

felhasználási egységek 
mérete: 

10,2715 ha = ~ 4,8%) 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az erdőgazdálkodási térség területén belül a TSZT-ben erdő 
területfelhasználásba sorolt területek mérete megfelel a jogszabályi előírásnak. 

5.2.2 Mezőgazdasági térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség 
területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 
belül kijelölt 

területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Mezőgazdasági térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
elsősorban szántó, gyep - ingatlan-

nyilvántartás szerint rét, legelő művelési 
ágba sorolt területek -, szőlő, gyümölcsös 
és kert területek tartoznak, és amelyen a 

mezőgazdasági funkció hosszú távú 
fenntartása indokolt) 

715,6261 

- a térség területének 75%-át 
elsődlegesen mezőgazdasági 
területfelhasználásba kell 
sorolni - 536,72 ha 
 

- 25%-ban természetközeli, 
különleges honvédelmi, 
katonai, nemzetbiztonsági 
területfelhasználásba sorolható 
- 178,91 ha 

Mál        12,12 

Máf         16,89 

Ml           40,06 

Má          252,02 

 ∑            321,1 

Az egyéb, a térség 
területén található 
területfelhasználások 

összefoglalása: 
erdőterületek   215,96 

term.közeli ter.   61,06 

vízgazd.ter.        27,85 

különleges bnsz. 59,13 

különleges bsz.    2,94 

vektoros hiba       3,39 

∑            370,33 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a TSZT-ben ábrázolt jelenlegi területfelhasználás szerint, a 
hatályos állapotban a mezőgazdasági térség területén nincs legalább 536,72 ha mezőgazdasági 
terület kijelölve. Ennek legfőbb oka, hogy a MaTrT 2018-as elfogadásakor a Dunavarsány területén 
kijelöl mezőgazdasági térségek összterülete jelentősen (83%-kal) megnőtt, miközben a hatályos 
területfelhasználás 2016 óta jelentősen nem változott. 

Ezzel együtt a törvény szövege úgy fogalmaz, hogy a mezőgazdasági térség területének 75%-át 
elsődlegesen kell mezőgazdasági területfelhasználásba sorolni, így lehetőség van arra, hogy a fent 
bemutatott kialakult helyzet okán másodlagosan a mezőgazdasági térség területén a hatályos 
állapot szerinti (változatlan) területfelhasználási kategóriákat alkalmazzuk, mivel nincs sem tulajdonosi, 
sem önkormányzati szándék azok módosítására. A bemutatott módon a TSZT megfelel a jogszabályi 
előírásnak. 

5.2.3 Vízgazdálkodási térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség 
területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 
belül kijelölt 

területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Vízgazdálkodási térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
Magyarország vízfolyásai, állóvizei, illetve 

azok parti sávjai tartoznak) 

275,5492 

A térség területét - e törvény 
(MaTrT) hatálybalépését 
megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek 
kivételével az alábbi 
területfelhasználási egységekbe 
kell sorolni: 

- vízgazdálkodási terület 
- vízgazdálkodási célú erdő 

- vízgazdálkodási célú 
mezőgazdasági terület 

- természetközeli terület 
- különleges honvédelmi, 

katonai, nemzetbiztonsági 
terület 

- honvédelmi célú erdő 

V       251,26 

Lke       6,04 

Kre       4,14 

Ek       0,29 

Ek       3,8 

Kbn-re   3,33 

Kreho    2,0371 

Evt       1,10 

Vt        0,5284 

Zkp        0,3905 

Kbn-la   0,37 

Üü        0,32 

Kbn-sp   0,2143 

Ksp        0,1946 

Kel        0,1919 

Kki        0,0861 

Kb        0,0623 

Ev        0,0592 

Eg        0,0361 

∑            274,45 

A táblázatban zölddel szereplő elemek a TSZT az MaTrT jóváhagyása előtti állapotában is beépítésre 
szánt területként voltak kijelölve, így módosításuk nem szükséges. 

A táblázatban kékkel szereplő értékek a TSZT és az Agglomerációs Szerkezeti terv vektoros 

állományának összemetsződéséből adódnak, így alapvetően hibának tekintendők. Több esetben a 
földhivatali alaptérképre, illetve az abban nyilvántartott alrészlethatárokra igazított TSZT 
területfelhasználás eltér a nagyobb lépétékben készült Agglomerációs Szerkezeti terv térségeinek 
határaitól. Az eltérések térképen nem igazán mutathatók be, de a digitális fedvények 
alkalmazásakor, megfelelő nagyítás mellett kimutathatók. 
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A táblázatban piros színnel szerepel egy kisebb Ek jelű 
közjóléti erdőterület, mely a valóságban egy volt 

bányató közepén található kisebb fás szárazulat. A 
„sziget” az MATrT alapján vízgazdálkodási térségbe 
tartozik, így az Ek besorolás a magasabb szintű 
jogszabálynak való megfelelés okán Evg jelű 
vízgazdálkodási célú erdőterületre módosítandó a TSZT 

szerkezeti tervlapján. A módosítás a település területi 
mérlegét ugyan megjelenik, de biológiai aktivitásérték 
változás nem történik. 

A fentiek tükrében, az alkalmazott módosítással, a TSZT 
megfelel a jogszabályi előírásnak. 

5.2.4 Sajátos területfelhasználású térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség 
területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 
belül kijelölt 

területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Sajátos területfelhasználású térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses 

művelésű bányaterületek, 
hulladékártalmatlanító létesítmény 

elhelyezésére szolgáló területek, egyes 
egészségügyi, sportolási, rekreációs, 

megújuló energiahasznosítási, 
közlekedési és honvédelmi területek 

tartoznak) 

120,0155 

A térség területét a terület 
tervezett felhasználásának 
megfelelően 

- honvédelmi 
- különleges 
- közlekedési 
- erdő 

- gazdasági 
- intézményi 
területbe kell sorolni. 

Kbn-fhsz   53,75 

Tk           39,45 

Ev          10,62 

Kfhk          6,22 

Kb          4,00 

Kho          1,36 

V          1,087 

Ml          0,847 

Eg          0,63 

Ek          0,44 

Kbn-b       0,277 

Lke           0,23 

Kbn-sp      0,167 

Má           0,036 

Üü           0,038 

KÖk           0,001 

∑              119,13 

A táblázatban zölddel szereplő elemek megfelelnek a jogszabályi előírásnak, így módosításuk nem 
szükséges. 

A táblázatban kékkel szereplő értékek a TSZT és az Agglomerációs szerkezeti terv vektoros 
állományának összemetsződéséből adódnak, így alapvetően hibának tekintendők. Több esetben a 
földhivatali alaptérképre, illetve az abban nyilvántartott alrészlethatárokra igazított TSZT 
területfelhasználás eltér a nagyobb lépétékben készült Agglomerációs Szerkezeti terv térségeinek 
határaitól. Az eltérések térképen nem igazán mutathatók be, de a digitális fedvények 
alkalmazásakor, megfelelő nagyítás mellett kimutathatók. 

A pirossal jelölt TK és V területek gyakorlatilag egy konkrét területet fednek le, ez pedig egy védett, 
értékes szárazgyep terület, melynek besorolása jelenleg természetközeli terület (Tk). A besorolás 
megfelel a kialakult valós állapotnak, de a magasabb szintű jogszabály a természetközeli területet 
nem sorolja fel a sajátos területfelhasználású térség területén kijelölhető területfelhasználások között. 
Ugyanakkor az MaTrT 39. § (1) bekezdése alapján a természetközeli területet megszüntetni sem lehet, 
mivel a település területén a Tk területek és az erdőterületek mérete nem csökkenhet. Az egyetlen 
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megoldás az lehet, ha a terület erdő besorolást kap, de ez szakmailag nem javasolt, lévén a 
valóságban egy védett gyeptársulásról van szó, melyen erdőtelepítés – a védettség okán – nem 

lehetséges. A kisebb vízgazdálkodási terület egy a valóságban is létező vízelvezető árok területe, 
melynek jelölése feltehetően a léptékéből fakadóan hiányzik az Agglomerációs Szerkezeti tervlapról. 

 

Amennyiben a Tk terület, védettsége okán elfogadható sajátos felhasználású területnek, akkor a TSZT 
megfelel a jogszabályi előírásnak. 

5.2.5 Nagy kiterjedésű zöldfelületi települési térség  

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség 
területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 
belül kijelölt 

területfelhasználási 

egységek és azok 

területe (hektár)* 

Nagy kiterjedésű zöldfelületi 
települési térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
olyan összefüggő zöldfelületek, valamint 

a települések szerkezetét befolyásoló 

kiterjedéssel rendelkező különleges 
beépítésre szánt és beépítésre nem 

szánt, rekreációs célú területek 
tartoznak, amelyek a települések 

szerkezetének meghatározó jelentőségű 
elemei) 

76,8365 

A térségben – új területfel-
használási egységként – csak az 

alábbi területfelhasználások 
jelölhetők ki: 
- zöldterület 

- különleges sportolási célú 
terület 

- temetőterület 
- különleges beépítésre nem 

szánt, rekreációs terület 

Kbn-sp   73,91 

Ev            2,12 

Evt           0,34 

Gksz       0,021 

Kre          0,013 

∑             76,404 
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A táblázatban zölddel szereplő elemek megfelelnek a jogszabályi előírásnak, így módosításuk nem 
szükséges. 

A táblázatban kékkel szereplő értékek a TSZT és az Agglomerációs szerkezeti terv vektoros 
állományának összemetsződéséből adódnak, így alapvetően hibának tekintendők. Több esetben a 
földhivatali alaptérképre, illetve az abban nyilvántartott alrészlethatárokra igazított TSZT 
területfelhasználás eltér a nagyobb lépétékben készült Agglomerációs Szerkezeti terv térségeinek 
határaitól. Az eltérések térképen nem igazán mutathatók be, de a digitális fedvények 
alkalmazásakor, megfelelő nagyítás mellett kimutathatók. 

Ebben az esetben azt is fontos kiemelni, hogy a magasabb szintű jogszabály csak új TSZT szintű 
kijelölésre tartalmaz szabályokat, így a TSZT megfelel a jogszabályi előírásnak. 

5.2.6 Települési térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség 
területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 
belül kijelölt 

területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Települési térség 

(területfelhasználási kategória, amelybe 
a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos 

területfelhasználású térségbe tartozó 
területek kivételével a település 

belterülete, valamint a belterületen kívüli 
beépítésre szánt területek tartoznak) 

837,201 
Bármilyen települési területfelhasználási egységbe 

besorolható 

A szabály alapján a TSZT megfelel a jogszabályi előírásnak. 

5.2.7 Országos és kiemelt térségi övezetek 

Az MaTrT előírásai az országos és térségi övezetek tekintetében elsősorban új területfelhasználási 
kategóriák kijelölésére vonatkoznak. Az erdők övezetének előírásai korábban, az erdőgazdálkodási 
térség kapcsán külön bemutatásra kerültek. 
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5.3 A TSZT FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS AZ MATRT VISZONYA (TERVEZETT ÁLLAPOT) 

A rendezési tervek jelen módosítása során a település teljes közigazgatási területét tekintve 
felülvizsgálatra került a TSZT szerkezeti tervlapjának területfelhasználási fedvénye. Ennek 

következtében a tervezési területeken eszközölt módosításokon kívül is több helyen változott a 
területfelhasználási egységek összkiterjedése, főként a digitális állományban történt kisebb javítások 
okán. A teljes felülvizsgált állománnyal készített, az 5.2 fejezetben olvashatóval azonos tartalmú 
táblázatok alább láthatók. (A táblázatok az egyes TSZT módosítással is érintett területek – T1; T2; T4; T7 

- módosított területfelhasználásának adatait is tartalmazzák.) 

5.3.1 Erdőgazdálkodási térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A módosított TSZT-ben 

az adott térség 
területén belül kijelölt 

területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Erdőgazdálkodási térség 

(területfelhasználási kategória 
amelybe a sajátos 

területfelhasználású térségen kívül 
eső - Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdő és 

erdőgazdálkodási célokat 
közvetlenül szolgáló földterületek, 
valamint erdőtelepítésre javasolt 

területek tartoznak) 

224,807 

- a térségben erdő 

területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők öve-zetére 
vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell kijelölni – 

az erdők övezetébe tartozó 
területek (214,31 ha) legalább 
95%-án – 203,59 ha 

Erdők övezetén belüli 
erdőterületek: 
Eg 81,94 

Ek 33,84 

Ev 34,66 

Evt 51,99 

∑        202,43 

(Az erdők övezetén 
belül kijelölt egyéb 
területfelhasználási 
egységek mérete: 

10,1811 ha = ~ 4,8%) 

Az erdőgazdálkodási térség területén belül a módosított TSZT-ben erdő területfelhasználásba sorolt 
területek mérete megfelel a jogszabályi előírásnak, az értékek csak kis mértékben módosulnak a 
hatályos állapothoz képest. 

5.3.2 Mezőgazdasági térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási 

egységekre vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az adott 

térség területén belül kijelölt 

területfelhasználási egységek 

és azok területe (hektár)* 

Mezőgazdasági térség 

(területfelhasználási kategória, 
amelybe elsősorban szántó, gyep - 

ingatlan-nyilvántartás szerint rét, 
legelő művelési ágba sorolt 

területek -, szőlő, gyümölcsös és 
kert területek tartoznak, és 

amelyen a mezőgazdasági funkció 
hosszú távú fenntartása indokolt) 

715,6261 

- a térség területének 75%-

át elsődlegesen 

mezőgazdasági 
területfelhasználásba kell 
sorolni - 536,72 ha 
 

- 25%-ban természetközeli, 
különleges honvédelmi, 
katonai, nemzetbiztonsági 
területfelhasználásba 
sorolható - 178,91 ha 

Má          254,51 

Máf          16,76 

Mál          12,08 

Ml            37,67 

∑             321,02 

Az egyéb, a térség területén 
található 

területfelhasználások: 
erdőterületek              213,54 

természetközeli t.          61,00 

vízgazdálkodási t.         25,32 

különleges bnsz.            48,85 

kötöttpályás közl.t.          4,55 

különleges bsz.                3,24 
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gazdasági t.                    0,53 

településközponti t.        4,60 

zöldterület                        0,05 

vektoros hiba                   8,78 

          ∑                          370,46 

A módosítás után a TSZT-ben a mezőgazdasági térség területén kijelölt területfelhasználási egységek 
továbbra is a kialakult állapotot tükrözik, mely az 5.2 fejezetben leírtak szerint megfelel a 
területrendezési törvény előírásának. A térségen belül a módosítás során a T3 és T4 területek esetén 
történt beépítésre szánt teürlet kijelölése, mely a törvény szövegezése okán szintén megfelel a 

jogszabályi előírásnak. 

5.3.3 Vízgazdálkodási térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 
belül kijelölt 

területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Vízgazdálkodási térség 

(területfelhasználási kategória, 
amelybe Magyarország 

vízfolyásai, állóvizei, illetve azok 
parti sávjai tartoznak) 

275,5492 

A térség területét - e törvény 
(MaTrT) hatálybalépését 
megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek 
kivételével az alábbi 
területfelhasználási egységekbe 
kell sorolni: 

- vízgazdálkodási terület 
- vízgazdálkodási célú erdő 

- vízgazdálkodási célú 
mezőgazdasági terület 

- természetközeli terület 
- különleges honvédelmi, 

katonai, nemzetbiztonsági 
terület 

- honvédelmi célú erdő 

V     251,26 

Lke          6,04 

Kbn-re    3,93 

Ek            3,80 

Kre          3,48 

Kreho     2,04 

Evt          1,10 

Vt            0,53 

Kbn-la     0,42 

Zkp          0,39 

Üü           0,32 

Evg          0,29 

Kbn-sp    0,21 

Ksp          0,19 

Kel           0,19 

Kki            0,09 

Kb            0,06 

Ev            0,06 

Eg            0,04 

∑            274,45 

A táblázatban zölddel szereplő elemek a TSZT az MaTrT jóváhagyása előtti állapotában is beépítésre 
szánt területként voltak kijelölve, így módosításuk nem szükséges. A táblázatban kékkel szereplő 
értékek a TSZT és az Agglomerációs Szerkezeti terv vektoros állományának összemetsződéséből 
adódnak, így alapvetően hibának tekintendők. A törvény előírásainak való megfeleltetés okán jelen 

módosítással egy új területfelhasználási kategória, az Evg jelű „vízgazdálkodási erdő” került 
bevezetésre a TSZT-n. 

5.3.4 Sajátos területfelhasználású térség 

A B C D 

Területfelhasználási kategória 
(Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési terve) 

Térség területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a 

térségben kijelölhető 
területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A hatályos TSZT-ben az 

adott térség területén 
belül kijelölt 

területfelhasználási 
egységek és azok 

területe (hektár)* 

Sajátos területfelhasználású 
térség 

(területfelhasználási kategória, 
amelybe az 5 ha-nál nagyobb 

külfejtéses művelésű 

120,0155 

A térség területét a terület 
tervezett felhasználásának 
megfelelően 

- honvédelmi 
- különleges 

Kbn-fhsz   53,75 

Tk           39,45 

Ev          10,62 

Kfhk          6,22 

Kb          4,00 
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bányaterületek, 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény elhelyezésére 
szolgáló területek, egyes 
egészségügyi, sportolási, 

rekreációs, megújuló 
energiahasznosítási, közlekedési 

és honvédelmi területek 
tartoznak) 

- közlekedési 
- erdő 

- gazdasági 
- intézményi 
területbe kell sorolni. 

V          1,09 

Ml          0,85 

Eg          0,63 

Ek          0,44 

Kbn-b       0,28 

Lke           0,23 

Kbn-sp      0,17 

Má           0,04 

Üü           0,0038 

KÖk           0,0004 

∑               117,77 

A táblázatban zölddel szereplő elemek megfelelnek a jogszabályi előírásnak, így módosításuk nem 
szükséges. A táblázatban kékkel szereplő értékek a TSZT és az Agglomerációs szerkezeti terv vektoros 
állományának összemetsződéséből adódnak, így alapvetően hibának tekintendők.  

A táblázatban továbbra is pirossal szereplő TK és V területek besorolása az 5.2 fejezetben leírtak okán 
nem kerül módosításra. 

5.3.5 Nagy kiterjedésű zöldfelületi települési térség  

A táblázat megegyezik az 5.2 fejezetben található, a hatályos TSZT-t MaTrT-nek való megfelelését 
igazoló táblázattal. 

5.3.6 Települési térség 

A táblázat megegyezik az 5.2 fejezetben található, a hatályos TSZT-t MaTrT-nek való megfelelését 
igazoló táblázattal. 
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6 TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

6.1 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI 

T1 sz. terület 

  
A hatályos TSZT kivonata A tervezett TSZT kivonata 

Területi mérleg  

A hatályos állapot szerint 
Ev 7 300,92 m2 

Összesen 7 300,92 m2 

A tervezett állapot szerint 
Gksz 4 797,50 m2 

Ev 2 503,42 m2 

Összesen 7 300,92 m2 

 

T2 sz. terület 

  
A hatályos TSZT kivonata A tervezett TSZT kivonata 
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T2 sz. terület 
Területi mérleg  

A hatályos állapot szerint 
Zkp 21 442,73 m2 

Ev 3 688,28 m2 

Vt 70 423,66 m2 

Lke 9 303,60 m2 

Összesen 104 858,27 m2 

Közlekedési terület (gyűjtőút) 10 650,13 m2 

Összesen 115 508,40 m2 

A tervezett állapot szerint 
Zkp 0,00 m2 

Ev 2 189,94 m2 

Vt 94 300,66 m2 

Lke 8 367,67 m2 

Összesen 104 858,27 m2 

Közlekedési terület (gyűjtőút) 10 650,13 m2 

Összesen 115 508,40 m2 

 

T3 sz. terület 

  
A hatályos TSZT kivonata A tervezett TSZT kivonata 

Területi mérleg  

A hatályos állapot szerint 

Gksz 105 819,31 m2 

Ev 93 860,92 m2 

Ek 8 094,30 m2 

Összesen 207 774,53 m2 

Közlekedési terület (gyűjtőút) 3 272,72 m2 

Összesen 211 047,25 m2 
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T3 sz. terület 
Területi mérleg  

A tervezett állapot szerint 
Vt 101 357,14 m2 

Ev 93 860,93 m2 

Ek 8 094,30 m2 

Zkk 4 462,16 m2 

Összesen 207 774,53 m2 

Közlekedési terület (gyűjtőút) 3 272,72 m2 

Összesen 211 047,25 m2 

 

T4 sz. terület 

  
A hatályos TSZT kivonata A tervezett TSZT kivonata 

Területi mérleg  

A hatályos állapot szerint 
Gip 3 700,35 m2 

Ev 14 730,54 m2 

Összesen 18 430,89 m2 

A tervezett állapot szerint 
Gip 14 532,91 m2 

Ev 3 897,98 m2 

Összesen 18 430,89 m2 
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T7 sz. terület 

  
A hatályos TSZT kivonata A tervezett TSZT kivonata 

Területi mérleg  

A hatályos állapot szerint 
Gip 11 156,70 m2 

Ev 11 969,57 m2 

Eg 48 415,50 m2 

Összesen 71 541,77 m2 

Közlekedési terület (gyűjtőút) 1 148,35 m2 

Összesen 72 690,12 m2 

A tervezett állapot szerint 
Gip 12 868,65 m2 

Ev 10 465,72 m2 

Eg 48 207,41 m2 

Összesen 71 541,77 m2 

Közlekedési terület (gyűjtőút) 1 148,35 m2 

Összesen 72 690,12 m2 

 

 

Tekintettel arra, hogy a T1, T2, T4 és T7 sz. tervezési területek esetén erdőterületek kerülnek 
megszüntetésre, a módosítás során az alábbi új erdőterületek kijelölésére kerül sor: 
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A hatályos TSZT kivonata A tervezett TSZT kivonata 
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Területi mérleg  

Tervezési területek meglévő és tervezett erdőterületeinek mérlege (kialakult hiány mértéke m2) 

T1 sz. terület -4 797,50 m2 

T2 sz. terület -1 498,34 m2 

T4 sz. terület -10 832,56 m2 

T7 sz. terület -1 711,95 m2 

Összesen -18 840,34 m2 

Újonnan kijelölt erdőterületek 

Kbn-ez 1→ Ev +8 958,19 m2 

Kbn-ez 2 → Ev +6 609,59 m2 

Gksz → Ev +5 105,65 m2 

Összesen +20 673,43 m2 

Területi mérleg egyenlege (erdők) =  +1 833,09 m2 

 

Az MaTrT hatályba lépése következtében szükséges településszerkezeti módosítások területi mérlegét 
az alábbi táblázat mutatja be: 

  

A hatályos TSZT kivonata A tervezett TSZT kivonata 

Területi mérleg  

A hatályos állapot szerint 
Ek 2 921,41 m2 

Összesen 2 921,41 m2 

Evg 2 921,41 m2 

Összesen 2 921,41 m2 
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6.2 A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI 

Az egyes tervezési területeket érintő szabályozási tervmódosításokat a következő táblázat 
tartalmazza: 

T1 sz. terület 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 

T2 sz. terület 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 
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T3 sz. terület 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 

T4 sz. terület 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 
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T6 sz. terület 

 
 

A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 
T7 sz. terület 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 

Sz8 sz. terület 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 
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Sz9 sz. terület 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 

Sz10 sz. terület 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 

 

A tervezési területeken kívül pótolt véderdő területek miatt, a TSZT tervezett módosításával 
összhangban az SZT további három területen módosul: 
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A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 
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Az MaTrT hatályba lépése következtében szükséges TSZT módosítás következtében az SZT az alábbi 
helyen módosult: 

  
A hatályos SZT - részlet A tervezett SZT - részlet 

 

A bemutatott módosításokon kívül a terv az alábbi elemek tekintetében korrigálásra került, részben 
rajztechnikai okokból, részben pedig a hatályos földhivatali állapothoz való igazodás okán. Az 

alkalmazott technikai jellegű módosítások az alábbiak: 

• Helyrajzi számok fólia módosítása a földhivatali alaptérképnek megfelelően, valamint az egyes 
helyrajzi számok olvashatóságának javítása 

• Földhivatali alaptérkép reambulálása a meglévő állapot szerint (légifotó alapján) – 

Geodéziailag nem bemért épületek fólia korrigálása, valamint az alaptérképen szereplő, a 

légifotón nem beazonosítható építmények feltüntetése Légifotó és alaptérkép eltérése 

címmel külön fólián 

• Felszíni víz partmenti sávja fólia jelölésének módosítása, valamint korrekciója a Taksony híd 
környezetében 

• Irányadó telekhatár fólia jelölésének módosítása, valamint korrigálása a hatályos földhivatali 

állapotnak megfelelően 

• Szabályozási vonalak fólia reambulálása a hatályos földhivatali állapotnak megfelelően 

• Meglévő és tervezett kerékpárutak ábrázolása 

 

6.3 A HATÁLYOS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI 

1. A Rendelet előírásainak módosítása a telkenként építhető lakások számáról Dunavarsány 
hagyományos kertvárosias laza beépítése megőrzésének érdekében, a növekvő beépítési sűrűség 
fékezése, az eluralkodó „álnyeles beépítés” – két lakás egymás mögötti elhelyezésével, egymáson 
keresztül történő megközelítéssel – valamint a város véges közmű-kapacitásának biztosíthatósága 
érdekében. 

Ennek okán azon előírások kerülnek törlése, amelyek lehetővé teszik a telkenként 2 lakás építését 
a „K” jelű, azaz kialakult telekállapotú, kialakult telekszerkezettel rendelkező és már beépült 
lakóterületek építési övezeteiben (Lke-O-K, Lke-SZ-K), valamint, az északkelet fekvésű Homok utca 
- Epres utca közötti városszéli Lf jelű falusias építési övezetű lakóterületeken. Az alábbi átnézeti 
térképen a módosuló rendelet értelmében egy lakás építhető a világoskék színnel jelölt kialakult és 
a túlnyomó többségben beépült kertvárosias lakóterületeken, valamint a narancssárga színnel 
jelölt, nagyrészt még beépítésre váró falusias lakóterületeken. Ezeken a területeken a rendelet 

további előírása lehetővé teszi 20 m telekszélesség elérése esetében két lakás építését is, de csak 
mindkét lakás utcafronti elhelyezésének teljesítése mellett.  
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A rendeletmódosítás során törlésre kerül az egyes építési övezetekben a minimálisan kialakítható 
telekméret kétszeresét elérő telken 4 lakás építését megengedő előírás is. Mindezt annak 

érdekében, hogy az átlagos, egy lakóépület elhelyezésére alkalmas telekszélességű teleken, 
egymás mögött, egymáson keresztül történő gépjármű-megközelítéssel, egyenlőtlen 
telekhasználatot eredményező, csökkentett értékű 4 lakás ne legyen építhető „álnyeles” telek 
módján.  

Az átnézeti tervlapon sötétzöld színnel keretezett területeken az érintett területfejlesztő és az 
önkormányzat között korábban kötött településrendezési szerződés szerint a szerződésben 
meghatározott lakásszám, és ahhoz kapcsolódó járulékos költségek, létesítmények mértéke 
továbbra is érvényben maradnak, akár lakóterületről, akár településközpont vegyes területről 
legyen is szó. 

 

 

2. A hatályos rendelet 2. § b) pontja szerinti „Kialakult” = „K” fogalomnak megfelelően a „K” jel 
visszavezetése kerül az 1. melléklet érintett táblázataiba, miután a legutóbbi módosítás során azok 
törölve lettek, miközben a kialakult fogalom már akkor is konkrétan meghatározható magassági 
adatokkal szerepelt a Rendeletben. A „K” jel törlése miatt a Rendeletben az OTÉK korábbiak szerinti 

7,5 m-es épületmagassága alkalmazható, mely az alapvetően földszintes beépítésű Lke-O-K jelű 
építési övezetekben – mely a város nagy részét lefedi - torz, nemkívánatos utcaképek 

kialakulásához vezethet;  
3. A Rendelet 96. § (1) a) pontjában meghatározott Kbn-re jelű rekreációs övezet leírásában csak a 

volt bányatavak körüli területek előírásai szerepeltek, melyek ezúttal kiegészítésre kerültek az RSD 

menti Kbn-re jelű övezetek területére vonatkozó előírásokkal. (Ez utóbbi közforgalom számára 
megnyitott módon való kialakításának előírása is szükséges.) A Rendelet  96. § (1) bekezdésének 

a) pontja ennek megfelelően módosul. (Kbn-re-1 és Kbn-re-2 övezetek beiktatása) 
4. A Rendelet 1. mellékletének 12. táblázata 1. sorában „Az építési telek” helyett ezentúl „A telek” szó 

szerepel, mely javítás vonatkozik a 10. és 11. táblázatra is  
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5. A Rendelet 35. §-ának a „Hátsókert” méretére vonatkozó előírásai kiegészítése kerültek (pl. utcával 
párhuzamos telkek, rombusztelkek esetére), mely szerint a hátsókert a 60 és 35 méter közötti 
telekmélységű telkek esetében a telek mélységének az utcavonaltól mért 60%-ánál húzódik, a 35 

méternél kisebb telekmélységű telkek esetében pedig 6 méter. 
6. A Rendelet 46. §-a módosításra került az előkertre vonatkozó előírások tekintetében.  

7. A Kossuth Lajos utca zártsorú, Vt jelű építési övezeteiben (Vt-Z-1 és Vt-Z-3) szabályozásra kerül a lakó 
rendeltetések maximális számának kialakíthatósága. Az övezetekben ezentúl telkenként egy 
lakóépület kerülhet elhelyezésre, melyben, figyelembe véve a maximális épületmagasságot, 150 
teleknégyzetméterenként maximum 1 lakást lehet kialakítani. A földszint + egy szintnél 
(kétszintesnél) magasabb épületek esetében, a földszinten (utcafronton) lakó funkciót elhelyezni 
nem lehetséges, elősegítve a Kossuth Lajos utca, mint városi főutca Vt területeinek városiasabb 
kialakítását (földszinten, utcafronton üzletek, szolgáltatások). A Vt-Z-3 jelű építési övezet esetén a 
megengedett legnagyobb épületmagasság 12,5-ről 10,0 méterre módosul. 

8. A Kre építési övezetekben létrehozható rendeltetések (funkcionális egységek) számának 
szigorítása a lakások és üdülők tekintetében történik a módosítás során az alábbiak szerint: 

a Kre-O-1 jelű építési övezetben 4,5 m épületmagasságot meg nem haladó, legfeljebb egy 

funkcionális rendeltetési egységet, legfeljebb 1 lakást magába foglaló épületek, 
a Kre-O-2 jelű építési övezetben 4,5 m épületmagasságot meg nem haladó, legfeljebb két 
funkcionális rendeltetési egységet, de legfeljebb 1 lakást magába foglaló épületek, (a Sziget sor 

déli részén, beépítetlen telekosztáson) 
a Kre-SZ-3 jelű építési övezetben 6,0 m épületmagasságot meg nem haladó, legfeljebb két 
funkcionális rendeltetési egységet, 2 lakást, vagy üdülőegységet magába foglaló épületek 

helyezhetők el. 
9. Az Má-f-la jelű övezet előírásai (91. § (3)) módosulnak, ezután a telkenként megengedett két lakást 

egy épületben kell elhelyezni. 
10. Az egyes építési övezetek és övezetek szabályozási határértékeit tartalmazó táblázatok a tervezett 

módosításoknak megfelelően kiegészültek;  
11. A Szabályozási Terv minden szelvénye módosul, a tervezési területeken eszközölt módosítások, 

valamint az egyéb, rajztechnikát érintő módosítások miatt. 

6.4 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI 

A város hatályos Településkép-védelmi rendelete a fent bemutatott módosításokkal összhangban 

módosul. 
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7 A MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK ÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI 
ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

7.1 AZ MATRT ÉS A 9/2019. (VI.14.) MVM RENDELET ELŐÍRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS 

Az egyedi módosításokkal érintett T1, T2, T7 sz. területek, valamint a szükséges erdőterületi pótlásokkal 
érintett területek mind települési térségbe esnek, mely térség területén bármely területfelhasználási 
kategória kijelölhető, így a tervezett módosítások megfelelnek a magasabb szintű előírásoknak. 

Az É5, Sz8, Sz9 és Sz10 jelű módosítások esetében a területfelhasználás nem változik. 

A T3 jelű terület esetében a megfeleltetést az alábbiakban mutatjuk be: 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
2. mellékletét képező – Az Ország Szerkezeti Terve, illetve a 7. mellékletét képező – A Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve alapján, a tervezett településszerkezeti átsorolással érintett terület 
keleti része települési térségbe, míg nyugati része mezőgazdasági térségbe sorolt. 

Az MaTrT 11. § d) pont alapján, a települési térség területén bármely települési területfelhasználási 
egység kijelölhető, így a tervezett Gksz->Vt és Gksz->Ev átsorolások megfelelnek a törvényi 
előírásnak. 

Az MaTrT 11. § b) pont alapján, 

„a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre 
szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási egységbe sorolható.” 

Az 5.2.2. fejezetben bemutatott szempontok alapján a tervezett módosítás megfelel a jogszabályi 
előírásnak a mezőgazdasági térség 75%-a tekintetében. A jogszabály nevesítve csak a 
mezőgazdasági térség maradékán (25%-án) zárja ki a vegyes területet a kijelölhető 
területfelhasználási kategóriák közül, illetve nem sorolja fel a közkertet sem az itt kijelölhető 
területfelhasználási kategóriák között. Ennek ellenére, mivel a jogszabály a mezőgazdasági térség 
75%-ának esetében használja az „elsődlegesen” kifejezést, ami – az érintett véleményező hatósággal 
egyeztetve – megfelelő indok alapján lehetővé teszi más területfelhasználási kategóriák kijelölését is, 
így ebben a konkrét esetben a településközponti vegyes terület és a közkert terület kijelölése is 
elfogadható az alábbi indokok alapján: 

A teljes tervezési területen nagyságrendileg 10 ha beépítésre szánt, városias települési térségbe sorolt, 
Gksz jelű, kereskedelmi szolgáltató terület van kijelölve. A tervezett állapotban a jelenlegi Gksz 

területtel gyakorlatilag megegyező, attól csak a kijelölésre kerülő Zkk területtel csökkentett méretű új 
településközponti vegyes terület kijelölése tervezett, vagyis a beépítésre szánt területek összes területe 
valójában csökken. 

A hatályos terv szerinti Gksz terület jelenleg városias települési térségben van, melyen kijelölhető lenne 
az új Vt terület is, de a tervezési területen belüli területfelhasználási kategóriák határának tervezett 
módosítását az ide tervezett funkciók indokolják. A módosítás eredményeképp az erdőterület nem a 
beépítésre szánt terület mellett kapna helyet, hanem eredeti védelmi funkciójához illeszkedve (Ev jelű 
véderdő), a beépítésre szánt területet körül venné. Ez a geometriai módosítás eredményezi a 
mezőgazdasági térség érintettségét. 

A területen belül az Ev jelű, védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületek mérete nem csökkenhet, 
így valójában a jelenlegi városias térség területén a beépítésre szánt területek mérete pont annyival 
csökken, amennyivel a beépítésre szánt és közkert területek rányúlnak a mezőgazdasági térség 
területére. A városias települési térség érintett területén erdőterület kerül kijelölésre. 
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A tervezett fejlesztési elképzelések úgy is megvalósíthatók, ha a tervezési területen a településközponti 
vegyes területtől eltérő, részben akár lakóterületi kijelölést alkalmazunk, de figyelembe véve a 
területen elhelyezendő funkciók változatosságát, elsősorban a településközponti vegyes terület 
alkalmazása tűnik preferálandónak. 

A mezőgazdasági térség teljes települési területéhez mérten a valóban mezőgazdasági területként 
kijelölt területek aránya a tervezett módosítás kapcsán nem változik, mert az érintett területen jelenleg 
sem mezőgazdasági terület, hanem erdőterület van kijelölve. A fenti indokok alapján, a tervezett 
módosítást a jogszabály szövegének megfeleltethetőnek ítéljük. 

A módosítással érintett területen, a tervezett fejlesztés keretében, bár a beépítésre szánt területek 
mérete csökken, technikailag mégis új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, ezért az MaTrT alábbi, 
vonatkozó előírásait is be kell tartani: 

„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a 
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok 
mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, […]” 

A tervezési terület nyugati részén kijelölésre kerülő új beépítésre szánt terület közvetlenül csatlakozik a 
jelenlegi települési térségben kijelölt beépítésre szánt területrészhez, így a tervezett állapot az 
előírásnak megfelel. 

„b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését, […]” 

Az új beépítésre szánt terület nem fekszik közel a közigazgatási határhoz, így a tervezett állapot az 
előírásnak megfelel. 

„c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben 
nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen 
földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.” 

A tervezési területet, az azon tervezett funkciók területigénye és a rekreációs célú tavakhoz közeli 
fekvése egyedivé teszi a településen. Ezen felül a tervezési területen a jelenlegi állapottal egyező 
mértékben, más geometriai struktúra mellett kerül kijelölésre a beépítésre szánt terület, mely nem érint 
termőföldet, mivel az érintett összes telek már művelésből kivett terület. A tervezett állapot az 
előírásnak megfelel. 

Megjegyzés: 

„12. § (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell 

alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett 

rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak 
várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 
5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt 
területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése 
esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése 
az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, 
akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell 
kijelölni.” 
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A tervezett állapotban az új beépítésre szánt terület 4,67 ha területe jön létre. Ennek a területnek az 
5%-a 2.336 m2. A tervezett állapotban a TSZT-n 4.462 m2 területű Zkk övezet kerül kijelölésre a vegyes 
terület belsejében, így a tervezett állapot az előírásnak megfelel. 

„13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté.” 

Borszőlő termőhelyi kataszter I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet, illetve az Országos Gyümölcs 
Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet nem érinti a tervezési területet. 

„38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az 
esetben jelölhető ki, ha 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, […]” 

A tervezett településközponti vegyes funkció analóg a déli bányatavak környékén kijelölt Vt 
területekkel és illeszkedik a meglévő településszerkezetbe, illetve mivel elősegíti a nagyvarsányi és 
kisvarsányi városrészek „közelítését” egymáshoz, így illeszkedik a TFK és az ITS tartalmához is. 

„b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 
örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, 
továbbá […]” 

A tervezett állapot megfelel az előírásnak. 

„c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé 
teszi, vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület 
kijelölése esetén a Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek.” 

A tervezett vegyes funkciójú terület megvalósítása csak teljes közműellátás mellett lehetséges, így a 

tervezett állapot megfelel az előírásnak. 

„(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb 
csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki.” 

Az új beépítésre szánt terület a közigazgatási határtól 200 méternél távolabb kerül kijelölésre, így a 

tervezett állapot megfelel az előírásnak. 

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

Az új vegyes terület részben települési térségben, részben ahhoz közvetlenül kapcsolódó területen jön 
létre, így a tervezett állapot megfelel az előírásnak. 

„(6) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület ott jelölhető ki, ahol 
annak legtávolabbi pontjától a meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés 
megállóhelyig a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolság 
nem haladja meg az 5 km-t.” 

A tervezett új vegyes terület az 5 ha méretet meghaladja, de 5 km-es körzetében vasúti megálló 
(légvonalban ~1,8 km, közúton ~2,5 km) és több autóbuszmegálló (~400-600 méter, a terület 
legtávolabbi pontjaitól ~750-900 m) is található, így a tervezett állapot megfelel az előírásnak. 
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„40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a 
településrendezési eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja 

meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át. A 
beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni kell a 12. §-ban és a 38. §-ban foglalt 

rendelkezések előírásait.” 

A tervezett állapot megfelel a jogszabályi előírásnak, amit a hatályos TSZT-ben rögzített táblázat 
igazol. Eszerint Dunavarsány hatályos Településszerkezeti tervében, a település területén kijelölt 
települési térség 837,201 hektár, melynek 2%-a 16,744 hektár. Jelen módosítás keretében a települési 
térségen kívül eső új beépítésre szánt terület mérete a T3 sz. tervezési terület esetén 4,605 hektár, a T4 

sz. terület esetében 1,064 hektár. A beépítésre szánt terület növekménye a hatályos TSZT-ben már 
kijelölt, települési térségen kívül eső kertvárosias lakóterületekkel (5,345 ha) együtt az alábbi táblázat 
szerint alakul a módosítás után: 

Települési térség 
területének 2%-a 

(hektár) 

Beépítésre szánt területek 

nagysága a települési 
térségen kívül 

(hektár) 

A továbbiakra maradt 
igénybe vehető 
területnagyság 

(hektár) 

16,744 11,014 
16,744-11,014 = 

5,73 

 

Az MaTrT 3/5. melléklete alapján egész Dunavarsány területe „honvédelmi és katonai célú terület 
övezete által érintett település”, mely övezet pontos területét az MaTrT 32. § (1) bekezdésének 
értelmében, a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
A hatályos TSZT a tervezési területen honvédelmi területet nem ábrázol, így a tervezett módosítást az 

előírás nem érinti. 
 

Az MaTrT 19. § (4) bekezdése és az MaTrT 42. § (2) bekezdése alapján, a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, a tájképvédelmi terület 
övezetének, a vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen belvízjárta terület övezetének, 
a nagyvízi meder övezetének, az ásványi nyersanyagvagyon övezetének, a földtani veszélyforrás 
terület övezetének és a VTT-tározók övezetének területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A tervezési területet a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet (a továbbiakban: MR.) alábbi mellékletei érintik: 

- 4. melléklet - A vízminőség-védelmi terület övezete; 
- 7. melléklet - Ásványi nyersanyagvagyon övezete. 

Az MR. 5. §-a szerint: 

„1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, 
illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető.” 
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Az előírásnak megfelelően Dunavarsány város hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák 
mind a vízvédelemmel érintett területek lehatárolását, mind a területükre vonatkozó előírásokat. Ezek 
jelen módosítás keretében nem változnak, így a módosítást követő állapot megfelel az előírásoknak. 

A hatályos állapot szerint a településrendezési terveken feltűntetésre került: 

- Vízbázis belső védőterület határa 

- Vízbázis külső védőterület határa 

- Hidrogeológiai védőidom „A” zóna határa 

- Hidrogeológiai védőidom „B” zóna határa 

- Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület határa 

- Belvízzel közepesen veszélyeztetett terület határa 

Az MR. 8. §-a szerint: 

„(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 hatályos településrendezési terveken szerepelnek a nyilvántartott bányatelkek határai. 
Jelen módosítás nem érint meglévő bányatelket, így a módosítást az előírás nem érinti.” 

A T4 sz. terület erdőgazdálkodási- és mezőgazdasági térség területére esik, melyből a mezőgazdasági 
térségre eső rész esetében a korábbi számítások nem változnak, mivel a terület jelenleg sem 
mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt. Ugyanakkor az erdőgazdálkodási térség területén belül 
a tervezési területet csak kis részben érinti az erdők övezet, ott, ahol az erdő területfelhasználás 
megtartása tervezett így a tervezett módosítás megfelel a jogszabályi előírásnak. 

A T6 sz. terület esetében a nagy kiterjedésű zöldfelületi települési térség területén olyan beépítésre 
nem szánt övezet kerül kijelölésre, mely erősen korlátozott feltételek mellett a lakó funkció elhelyezését 
is lehetővé teszi, így a tervezett módosítás megfelel a jogszabályi előírásnak. 

A TSZT egyéb szükséges módosításait az MaTrT előírásainak vonatkozásában az 5.2. fejezetben 

részletesen bemutattuk. 

7.2 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) 

pontja alapján 

„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet” 

A tervezett módosítások néhány esetben új beépítésre szánt területek kijelölésével járnak. Ennek 

megfelelően a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 
alapján megvizsgáltuk a tervezett módosítások biológiai aktivitásérték-egyenlegét, melynek 
eredménye az alábbi táblázatokban látható: 

 

JELENLEGI ÁLLAPOT 
MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 

JELE 

Területfelhasználás 

jele 
Terület (ha) BIAÉ szorzó BIAÉ 

T1 Ev 0,73 9,0 6,57 

T2 

Vt 7,04 0,5 3,52 

Lke 0,93 2,7 2,51 

Zkp 2,14 6,0 12,87 

Ev 0,37 9,0 3,32 
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T3 

Gksz 10,58 0,4 4,23 

Ev 9,39 9,0 84,47 

Ek 0,81 9,0 7,28 

T4 
Gip 0,37 0,4 0,15 

Ev 1,47 9,0 13,26 

T7 

Gip 1,12 0,4 0,45 

Eg 4,84 9,0 43,57 

Ev 1,20 9,0 10,77 

ÖSSZESEN: 192,98 

TERVEZETT ÁLLAPOT 
MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 

JELE 

Területfelhasználás 

jele 
Terület (ha) BIAÉ szorzó BIAÉ 

T1 
(A tervezési területen kívül pótolt 

erdő-területek BIA értékével együtt) 

Gksz 0,48 0,4 0,19 

Ev 0,76 9,0 6,85 

T2 

Vt 9,43 0,5 4,72 

Lke 0,84 2,7 2,27 

Zkp 0,00 6,0 0,00 

Ev 0,22 9,0 1,98 

T3 

Vt 10,14 0,4 4,05 

Ev 9,39 9,0 84,47 

Ek 0,81 9,0 7,28 

Zkk 0,45 6,0 2,68 

T4 
(A tervezési területen kívül pótolt 

erdő-területek BIA értékével együtt) 

Gip 1,45 0,4 0,58 

Ev 1,95 9,0 17,52 

T7 

Gip 1,29 0,4 0,51 

Ev 1,05 9,0 9,42 

Eg 4,82 9,0 43,39 

ÖSSZESEN: 185,92 

 

A fenti táblázat alapján a tervezési területek (és a hozzájuk kapcsolódóan erdőpótlásra kijelölt 
területek) módosítás után számított BIA értéke 7,06-tal csökkent. A település a jelenleg hatályos TSZT-

ben rögzített BIAÉ értéke +125,667, mely a teljes felülvizsgálat során – a fenti csökkenés mellett is – még 
tovább nőtt.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. 

rendelet 16. § (8) bekezdése szerinti: 

„A biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása érdekében, új beépítésre szánt 
terület kijelölésével járó településszerkezeti terv módosítása során a 9. § (9) bekezdés 
szerinti biológiai aktivitásérték növekmény (a továbbiakban: növekmény) a teljes 
közigazgatási területre készülő új településszerkezeti terv elfogadásáig felhasználható, 
amennyiben a módosítással a településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási 
eredménye kiegészül a (9) bekezdésben foglaltak szerint.” 

Jelen felülvizsgálat során a település teljes közigazgatási területén történtek javítások a TSZT digitális 
állományát tekintve. Ennek eredményeként számos hiba korrigálásra került, amely a település 
biológiai aktivitásértékének jelentős változását idézte elő. A BIAÉ TSZT-ben rögzített növekménye a 

legutolsó, 2019-es módosítás után +125,667 volt. Ez az érték jelen teljes felülvizsgálat, valamint az egyes 
kiemelt területek módosítása után az alábbiak szerint alakul: 
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Település BIA értéke a 2019. évi TSZT 
módosítás után 

Település BIA értéke a 2021. évi TSZT 
felülvizsgálat módosítás után Változás 

Területfel-
használás 

Terület 
(ha) 

BIAÉ 
szorzó 

BIAÉ 
Területfel-
használás 

Terület 
(ha) 

BIAÉ 
szorzó 

BIAÉ 

Lk 4,01 1,20 4,82 Lk 3,99 1,20 4,79 -0,03 

Lke 382,94 2,70 1 033,93 Lke 376,37 2,70 1 016,21 -17,72 

Lf 17,98 2,40 43,14 Lf 17,98 2,40 43,14 
 

Vt 37,01 0,50 18,51 Vt 48,78 0,50 24,39 5,88 

Gip 127,58 0,40 51,03 Gip 126,87 0,40 50,75 -0,28 

Gksz 67,82 0,40 27,13 Gksz 57,06 0,40 22,83 -4,30 

Üü 7,80 2,70 21,06 Üü 7,80 2,70 21,06 
 

Üh 5,04 3,00 15,12 Üh 5,04 3,00 15,12 0,00 

Kre 26,31 3,00 78,93 Kre 25,56 3,00 76,69 -2,24 

Kreho 8,81 3,00 26,43 Kreho 8,81 3,00 26,43 
 

Kre-sp 11,14 3,00 33,43 Kre-sp 11,14 3,00 33,43 
 

Kok-sp 3,33 3,00 9,99 Kok-sp 3,33 3,00 9,99 
 

Ksp 9,68 3,00 29,03 Ksp 9,68 3,00 29,03 
 

Kel 2,63 1,50 3,94 Kel 3,37 1,50 5,06 1,12 

Kki 0,10 1,50 0,15 Kki 0,10 1,50 0,15 0,00 

Kid-eü 31,14 3,00 93,41 Kid-eü 31,14 3,00 93,41 0,00 

Kmü 39,72 0,70 27,81 Kmü 8,08 0,70 5,66 -22,15 

Kv 1,34 1,50 2,01 Kv 1,34 1,50 2,01 
 

Kfhk 6,24 0,10 0,62 Kfhk 6,24 0,10 0,62 
 

Kb 4,55 0,10 0,45 Kb 4,55 0,10 0,45 
 

Kho 1,52 1,50 2,28 Kho 1,52 1,50 2,28 
 

KÖk 9,91 0,60 5,95 KÖk 9,89 0,60 5,94 -0,01 

Zkp 3,01 8,00 24,10 Zkp 0,00 8,00 0,00 -24,10 

Zkp 0,39 6,00 2,34 Zkp 1,35 6,00 8,10 5,76 

Zkk 3,37 6,00 20,23 Zkk 3,78 6,00 22,68 2,45 

Ev 124,19 9,00 1 117,71 Ev 128,35 9,00 1 155,17 37,46 

Evt 54,82 9,00 493,35 Evt 54,82 9,00 493,35 
 

Eg 136,54 9,00 1 228,86 Eg 144,20 9,00 1 297,76 68,91 

Ek 133,58 9,00 1 202,18 Ek 132,53 9,00 1 192,78 -9,40 

Evg - - 0,00 Evg 0,29 9,00 2,63 2,63 

Má 333,24 3,70 1 232,98 Má 333,04 3,70 1 232,25 -0,73 

V 286,82 6,00 1 720,89 V 286,82 6,00 1 720,89 
 

Tk 100,63 8,00 805,02 Tk 100,63 8,00 805,02 
 

Kbn-re 12,51 6,00 75,09 Kbn-Re 10,87 6,00 65,23 -9,86 

Kbn-sp 57,51 6,00 345,08 Kbn-Sp 89,16 6,00 534,95 189,87 

Kbn-ez 6,09 3,20 19,48 Kbn-Ez 1,11 3,20 3,54 -15,94 

Kbn-fhsz 53,79 3,20 172,12 Kbn-Fhsz 53,79 3,20 172,12 
 

Kbn-te 6,89 6,00 41,33 Kbn-Te 6,89 6,00 41,32 
 

Kbn-la 6,57 3,20 21,01 Kbn-La 8,95 3,20 28,64 7,62 

Kbn-b 39,61 0,20 7,92 Kbn-B 39,61 0,20 7,92 -0,03 

Összesen: 10 058,82 Összesen: 10 273,76 +214,94 

A BIAÉ TSZT-ben rögzítendő növekménye tehát +214,94-re változik, mely hozzáadódik a korábbi 
módosításoknál számított értékhez (ld. Jóváhagyandó munkarész). A fenti táblázat tartalmazza az 

egyes módosítással érintett területek, valamint az ezekhez kapcsolódó erdőpótlásra kijelölt területek 
értékét is.  
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8 SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

8.1 KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

A T1, T2, T4, T6, T7 területek esetében a tervezett módosítás nem igényel különösebb közlekedés-
fejlesztést. A területek a kialakult közlekedési infrastruktúra mellett kiszolgálhatók. 

A T3 terület megközelítését jelenleg a 
Vörösmarty Mihály utca, valamint a Sport utca 
meghosszabbításában futó burkolattal nem 
rendelkező, részben kaviccsal megerősített 
szerkezetű földutak biztosítják. A hatályos 
településrendezési tervek alapján ezen utcák 
szélesítése és távlatban gyűjtőútként való 
kialakítása tervezett. Ezen jelen módosítás sem 
változtat, sőt, újabb indokot szolgáltat arra, 
hogy akár a Vörösmarty utca, akár a Sport 
utca folytatásában, vagy akár mindkét 
irányban kiépítésre kerülhessen a burkolt 
települési gyűjtőút, ami nem csak a tervezési 
területet, hanem a környező területeket 

(tervezett, vagy meglévő lakóterületek, 
üdülők, horgásztavak, stb.) is kiszolgálná és az 
51. számú főúton keresztül bekötné azokat az 
országos úthálózatba is. A közösségi 
közlekedésben a tervezett módosításnak nem várható jelentős 
hatása. A jelenlegi vasúti és autóbuszos viszonylatok a 
tervezett állapotban jelentkező esetleges többlet igényeket is 
várhatóan ki tudják majd szolgálni. Megemlítendő, hogy az 
újabb települési gyűjtőút-hálózati elemek kiépítését követően, 
lehetőség nyílhat majd a jelenlegi autóbuszos viszonylatok 
számára, új útvonalon való közlekedésre is a Vörösmarty utca 
és a Sport utca között, akár a tervezési területet is érintve. Az új vegyes területen és annak 
megközelítésére is műszakilag megfelelő gyalogos és kerékpáros megközelítések kialakítása javasolt. 
A parkolás a területen, telken belül oldandó meg.  

Az É5 sz. területen tervezett módosítás várhatóan nem okoz különösebb változást a kialakult 
állapotban, így a kialakult közlekedési infrastruktúra használata tervezett. 

Az Sz9 és Sz10 sz. területek esetében a tervezett egységes telekalakítás - az érintett területek ideális 
kiszolgálása érdekében – a tervezett kiszolgáló utak pontosítását is célozza, mely a jelenlegi térbelileg 
rendezetlen telekhatárokhoz képest jelentős javulást eredményezne a közlekedési kiszolgálásban is. 

Az egyéb területek esetében a tervezett módosítások nem befolyásolják a kialakult állapot szerinti 
közlekedési viszonyokat. 
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8.2 KÖZMŰ JAVASLATOK 

A tervezett módosítással érintett területek közül a T1, T2, T4, T6, T7, Sz8, Sz9, Sz10 sz. módosítások vagy 
már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
területen fekszenek. Ezen területek esetében a teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a 
villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, 
valamint a csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre állhat. 

Az É5 jelű területen, a Bartók Béla utca – Naprózsa utca sarkán levő beépítésre nem szánt általános 
mezőgazdasági területen elhelyezhető fő rendeltetések számának növelését kezdeményezte a 
tulajdonos. Mint beépítésre nem szánt terület, közművesítésére emberi tartózkodás esetén a 
villamosenergia ellátás kiépítése javasolt, egyéb közműigények ellátására közműpótlók is 
alkalmazhatók. Meg kell azonban említeni, hogy a módosításra javasolt terület teljes közműellátása is 
– igény esetén – megoldható, ami lakó funkció elhelyezése esetén válhat fontossá. A teljes 
közműellátáshoz a közhálózati csatlakozások rendelkezésre állnak. Közüzemű vízellátás akár a Bartók 
Béla utca, akár a Vörösmarty Mihály utca felől kiépíthető. A szennyvízelvezetésre a telek előtt haladó 
nyomóvezeték áll rendelkezésre, amelyre nyomóvezetékkel lehet csatlakozni. A villamosenergia 
ellátás a Vörösmarty Mihály utca felől biztosítható, gázellátás középnyomású csatlakozási 
lehetőséggel a Bartók Béla utca felől áll rendelkezésre. 

A T3 területen, a volt szarvasmarha-telep helyén, a hatályos településrendezési eszközökben 
rögzített kereskedelmi gazdasági (Gksz) funkció felhagyásával , településközponti vegyes (Vt) 
területhasznosítást terveznek, ahol intézményi, szállás és lakó funkciók (szálloda, idősek otthona, 
kapcsolódó szolgáltatások, apartman házak, családi házak) is elhelyezhetők. 
A terület jelenleg csak villamosenergia ellátást nyújtó közhálózati kapcsolattal rendelkezik, ezzel a 

telek jelenleg hiányos közműellátásúnak tekinthető. A tervezett funkcióváltás, beépítésre szánt 
területhasznosítás - a hatályos településrendezési eszközökben előírtaknak is megfelelően - a teljes 

közműellátás kiépítését teszi szükségessé. A terület vízminőség-védelmi területen való fekvése, a 
terület hidrogeológiai, talajmechanikai és geológiai adottsága is a teljes közműellátás biztosítását 
igényli. A teljes közműellátáshoz biztosítani kell az ivóvízellátást, a közcsatornás szennyvíz- és 
csapadékvíz elvezetését, a vezetékes 
termikus energiaellátást, a 

villamosenergia ellátást és az 
elektronikus hírközlést. 
A terület új hasznosításához a terület 
korábbi beépítésének a teljes 
felszámolása szükséges. A 
felépítmények felszámolásával 
egyidejűleg a korábbi telken belüli belső 
közműelosztó hálózatokat és 
létesítményeket is fel kell számolni. A 
terület funkcióváltásához új útfeltárás 
javasolt a Vörösmarty Mihály utca felől. 
A javasolt útfeltárással a telket a 
városrendezési javaslat 14 fejlesztési 
tömbre osztotta, amelynek teljes 
közműellátására tömbönkénti bontás-
ban a következő közműigények 
prognosztizálhatók: 
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Tömb 
száma 

A tömb 
területe 

Víz- 

igény 

Kelet-

kező 

szennyvíz 

Villamosenergia 

igény 
Termikus energia igény 

közhálózat megújuló 
vill. 

energia 
megújuló földgáz 

 m2 m3/nap m3/nap kW kW kW kW nm3/h 

1 11324 51 48 544 136 2038 510 283 

2 2528 11 11 121 30 455 114 63 

3 2528 11 11 121 30 455 114 63 

4 2528 11 11 121 30 455 114 63 

5 2528 11 11 121 30 455 114 63 

6 11323 51 48 544 136 2038 510 283 

7 2872 9 8 92 23 345 86 48 

8 2872 9 8 92 23 345 86 48 

9 2872 9 8 92 23 345 86 48 

10 2872 9 8 92 23 345 86 48 

11 5745 17 16 184 46 689 172 96 

12 5745 17 16 184 46 689 172 96 

13 11108 33 32 355 89 1333 333 185 

14 11108 33 32 355 89 1333 333 185 

távlati ig 77953 283 269 3019 755 11321 2830 1572 

terv távl  170 161 1811 453 6792 1698 943 
 

A távlatra prognosztizált igények csak a terület megengedett beépítésének a teljes megvalósítását 
követően jelentkeznének, amelynek tényleges jelentkezése csak hosszabb távon várható. Reálisan a 
tervezés távlatáig a terület beépítési lehetőségének kb. 60 %-a kerül megvalósításra. Ezért ezek a 
prognosztizált igények csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak a közműszolgáltatók számára, hogy az 
ellátás lehetőségére fel tudjanak készülni. A tényleges igénybejelentés a szolgáltatók felé csak a 
továbbtervezés során egy-egy beruházás megvalósításához kapcsolódóan szükséges az adott 
épületre, épületegyüttesre ténylegesen meghatározott igények alapján. 

A várható igények kielégítésének elsődleges feltétele közművenként a közhálózati kapcsolatok 

kiépítésének megoldása. A közhálózati csatlakozások kiépítésénél a hálózatméretezésnél a nagyobb 
távlatra prognosztizált igényeket kell figyelembe venni, hogy ha a beépítettség a megengedett 
határokig növekszik, ahhoz a hálózat átépítésére ne legyen szükség. 

A közhálózati csatlakozások kiépítésével egyidejűleg a funkcióváltásra tervezett területen belül a 
javasolt új feltáró úthálózaton az elosztóhálózat kiépítése is szükséges. A közműellátáshoz szükséges 
közhálózati kapcsolatok tényleges kiépítésén kívül, a tápbázisok szükséges kapacitás-bővítésének a 
biztosítására – vízi közművekre ugyanúgy, mint energiaközművekre és elektronikus hírközlésre is – 

szolgáltatási megállapodást kell kötni a szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás 
biztosításának műszaki-gazdasági feltételeit rögzítheti. Fel kell hívni a beruházó figyelmét arra, hogy a 
funkcióváltó terület, ha jelenleg is rendelkezik lekötött közmű-kontingenssel, akkor közműfejlesztési 
hozzájárulást, csak a jelenlegi lekötött kontingens feletti igényekre kell fizetni. 

Meg kell említeni, hogy a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új épület 
építése esetén az épületet közel passzív háznak megfelelő energiafogyasztásúnak kell kivitelezni és a 
6. melléklet IV. pontja szerint az adott épület, épületegyüttes energiaigényét az összesített energetikai 
jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló 
energiaforrásból kell biztosítani. Erre a napenergia hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A 
továbbtervezés során ennek kielégítését is biztosítani kell. 

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, figyelembe 
kell venni a javasolt napenergia, mint megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás 
függőségét. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs 
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energiaigényeket, a megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes 
energiahordozók éves fogyasztása csökkenthető. 

8.2.1 Vízellátás 

 

Dunavarsány település vízellátását a DPMV Zrt biztosítja. A prognosztizált igények alapján kért előzetes 
tájékoztatásukban felhívták a figyelmet arra, hogy a terület jelenleg kiépített vízellátó rendszerrel nem 
rendelkezik. A tervezett új telekalakítás rendezését követően a terület vízellátásának megoldásához 
a következő hálózatépítések szükségesek: 

- a Sport utca (094/8 hrsz) felől NÁ 200-as vezeték építendő, ehhez a Sport utcai NÁ 110-es 

vezeték NÁ 200-ra történő felbővítése is szükséges 
- a 0104/3 hrsz-ú úton egy új NÁ 200 gerincvezeték építendő. A vezeték egy része a SUN 

Residence kft beruházásában korábban már elkészült, de üzembe helyezése akkor a 2008-as 

válságot követően már nem valósult meg. 
- ezeket a vezetékeket össze kell kötni és erről lehet a funkcióváltó terület ellátását kiépíteni, 

amelyhez a funkcióváltó területen belül kialakításra kerülő úthálózaton is ki kell építeni a 
vízelosztó hálózatot, amelyről az egyes beruházások ellátására a bekötést ki lehet építeni. 

- az igények kielégítéséhez a víztermelési kapacitásokat is fejleszteni szükséges. PI. a vízjogi 
létesítési engedéllyel rendelkező 1. sz. kút mellé fúrásos technológiával történő felújításával,  

- vagy új kút fúrásával és töltő vezeték kiépítésével a vízkezelőig. 
- a vízkezelő az igényelt tisztító kapacitással rendelkezik. További igények esetén annak 

fejlesztése is szükségessé válik. 

8.2.1.1 Tüzivíz ellátás 

A tüzivíz ellátás érdekében a kiépítésre kerülő hálózatra az előírások szerinti tüzivíz csapok felszerelése 
is szükséges. A továbbtervezés során az egyes beruházásokhoz a pontos tüzivíz igény ismeretében 
lehet a biztonságos tüzivíz ellátást megtervezni. A közhálózatról vételezhető mennyiséget meghaladó 
tüzivíz igény kielégítésére helyben, az adott beruházáson belül kell tüzivíz tárolót létesíteni. Ez már az 

adott beruházás továbbtervezési feladata. 

8.2.1.2 Locsolóvíz ellátás 

A vizsgált területen kialakítandó zöldfelület és a burkolt felületek fokozottabb tisztán tartása 
jelentősebb locsolóvíz igényű. A terület fenntarthatósága meghatározó szempont, így vízellátásnál a 
nem ivóvíz minőségű vízigény kielégítésére helyi vízbeszerzés kiépítése javasolható. A terület 
adottsága, hogy korábban saját vízellátással rendelkezett. Ennek a jelenleg üzemen kívüli helyi 
vízellátó rendszernek a felújításával, az ellátásba történő bekapcsolásával a fenntartási költségek 
jelentősen csökkenthetők. 

A terület korábbi vízművének a vízjogi üzemeltetési engedélye a DPMV Zrt tájékoztatása szerint 
H.3.1008/3/1978. A továbbtervezés során az üzemeltetési engedély alapján lehet a hasznosításba-

vételével foglalkozni.  

8.2.1.3 Víztorony 

A korábbi helyi vízellátó rendszer maradványa a területen levő víztorony is, amelyet célszerű lenne 
ismételten a helyi vízellátási rendszer részévé tenni, ha ezt a műszaki állapotának a felülvizsgálata is 
alátámasztaná.  
A területen levő víztoronyról és vízműkútról a DPMV Zrt előzetesen azt a tájékoztatást adta, hogy nem 
a DPMV Zrt kezelésében vannak, és régóta nem üzemelnek. Adatok nem állnak rendelkezésükre és a 
műszaki állapotuk sem ismert. Felülvizsgálatuk után lehet eldönteni a jövőbeni hasznosíthatóságukat. 
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8.2.1.4 Szennyvízelvezetés 

Dunavarsány településen a szennyvízelvezetést és kezelést is a DPMV Zrt biztosítja. A prognosztizált 
elvezetési igények alapján kért előzetes tájékoztatásukban felhívták a figyelmet arra, hogy a 
fejlesztésre javasolt 0102/7 hrsz-ú telek és térségének szennyvízelvezetési lehetősége nincs kiépítve. 

A terület ellátásához a DPMV előzetes tájékoztatása szerint a következő hálózatépítések szükségesek: 
- a Vörösmarty Mihály utca-Nagyvarsány utca között nagyjából 1 400m nyomóvezeték kiépítése 

szükséges.  
- a terület topográfiai adottsága miatt nyomóhálózattal lehet a szennyvízelvezetést megoldani. 

A hosszú csatlakozóvezetéknél átemelő kiépítése is szükséges két szivattyús rendszerrel, 
bejelzéssel PLC vezérléssel, melyet integrálni kell a meglevő zenon rendszerbe. 

- az átemelőt ultrahangos szintérzékelővel kell ellátni 
- a javasolt nyomvonalak tulajdonviszonyai nem ismertek, azok tisztázása szükséges a 

tulajdonosi hozzájáruláshoz 

- vízjogi tervdokumentáció készítése szükséges. 
- a nyomóvezeték dimenziójának meghatározásához szükséges információ a naponta 

bebocsájtani tervezett szennyvíz mennyiségnek az ismerete. 

- az így kiépítendő hálózatra lehet a fejlesztésre javasolt telken a területfeltárásra javasolt feltáró 
úthálózatában kiépítendő csatornahálózatot csatlakoztatni. 

- a DPMV Zrt felhívta arra is a figyelmet, hogy ipari jellegű szennyvíz a hálózatba nem vezethető. 
A szolgáltató előzetesen nem jelezte, hogy a jelenlegi szennyvíztisztító kapacitásának növelésére is 
szükség lenne. 

8.2.1.5 Csapadékvíz elvezetés  

A tervezett új telekalakítással funkciót váltó terület javasolt új beépítésének megvalósításával, a 
területen a burkoltsági arány a korábbi marhatelepi hasznosításhoz képest vélelmezhetően inkább 
csökken, ezzel az elvezetendő csapadékvíz mennyisége legfeljebb a jelenlegi mértékét éri el. Így a 
közterület felé, a területről jelenleg túlfolyó többlet-terhelés várhatóan nem fog jelentkezni.  

Területen belül a terület sík-földrajzi és geológiai adottságára tekintettel a csapadékvíz elvezetését a 
feltáró úthálózat mellett kialakított szikkasztó árkokkal lehet megoldani.  

8.2.2 Energiaellátás 

A vizsgált átépítésre javasolt terület energiaellátására jelenleg kiépített kapcsolattal a vezetékes 
energiahordozók közül csak a villamosenergia ellátás biztosított és a közelben haladó nagyközép-

nyomású földgázhálózatra való csatlakozás kiépítési lehetősége áll rendelkezésre. A két vezetékes 
energiahordozó rendelkezésre állása a területen a korszerű termikus ellátást biztosítja.  

A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy 
technológiai célú energiaigények kielégítésére használható. A fejlesztésre tervezett terület termikus 
célú energiaellátására a közhálózat lehetőségeket figyelembe véve, a földgáz hasznosítható.  

Úgy a villamosenergia ellátás, mint a termikus célú energiaellátás fenntartási költségeit jelentősen 
csökkenheti a megújuló energiahordozók kiegészítő hasznosítása. Erre elsődlegesen a nap energiája 
hasznosítható és a megújuló energiahordozó hasznosításának megoldására előírások is kötelezik. 

8.2.2.1 Villamosenergia ellátás 

A tervezés távlatáig várhatóan jelentkező prognosztizált 1811 kW villamosenergia igény közhálózatról 
való kielégítését, különös tekintettel arra, hogy ennek egy részét helyben javasolt megtermelni, 

továbbá a terület vélelmezhetően jelenleg lekötött kontingenssel is rendelkezik, valószínűleg a 

szolgáltató kiépített hálózati rendszeréről biztosítani tudja.  
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A funkcióváltó terület egyes beruházásainak ténylegesen meghatározott villamosenergia igényével 
kell a szolgáltatót megkeresni. A szolgáltató erre a tényleges igénybejelentésre nyilatkozik majd az 

ellátás lehetőségéről. A ténylegesen jelentkező villamosenergia igények kielégítésére a közüzemű 
villamosenergia hálózati rendszert üzemeltető szolgáltatóval szolgáltatási megállapodást kell kötni, 
amelyben a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit a szolgáltató rögzítheti. A vele kötendő 
megállapodásban rögzítettek teljesítését követően a szolgáltató biztosítani tudja a kiépített hálózati 
rendszerén keresztül az ellátást. Amennyiben az igények a hálózatban rendelkezésre álló szabad 
kapacitást meghaladják, a szükséges külső hálózatfejlesztést a szolgáltatónak saját beruházással és 
saját költségviseléssel kell megoldania. 

Az előzetesen, a tervezés távlatáig prognosztizált 1811 kW igényt várhatóan a szolgáltató a jelenleg 
rendelkezésre álló kiépített középfeszültségű hálózati csatlakozáson keresztül, a meglevő 
oszloptranszformátor állomás helyén, új épített házas transzformátor állomás telepítésével ki tudja 
elégíteni. Az új transzformátorról indítva kell a belső kisfeszültségű elosztóhálózatot kiépíteni. Az új 

hálózatfektetést területen belül is csak földalatti elhelyezéssel lehet kivitelezni. 

Amennyiben funkcióváltó területet feltáró úthálózata közterületként kerül kialakításra, azon a 

közvilágítását is ki kell építeni. Magánút esetében is szükség lehet erre, ebben az esetben a világítás 
státusza változhat. 

Meg kell említeni, ha a tervezett új beruházás termikus energiaellátásában, a fűtés-hűtés 
megoldásában a beruházó nagyobb szerepet igényel villamosenergia ellátástól, akkor új 
transzformátor telepítési igénye is felmerülhet, erről a továbbtervezés során lehet dönteni. 

A hálózatépítésnél figyelembe kell venni az energiahatékonyság javítását szolgáló fotovoltaikus 
energiatermelés igényét is. A fotovoltaikus energiatermelés időjárás függő, a fogyasztás-termelés 
kiegyenlítését az ad-vesz rendszer alkalmazása tudja biztosítani, ezért a villamosenergia hálózatát arra 
is alkalmassá kell tenni. 

8.2.2.2 Földgázellátás 

A vizsgálatok alapján a vizsgált terület térségében a földgázellátás lehetősége rendelkezésre áll. A 
tervezett új hasznosítás termikus energiaigényét, ha a beruházó kizárólag földgáz hasznosításával 
tervezné megoldani, azt egyedi, épületenkénti ellátással lehet kivitelezni.  

A terület gázellátását a továbbtervezés során egyeztetve a szolgáltatóval, a MAGÁZ Zrt-vel, a terület 
határa mentén haladó szénhidrogén csordából tudja megoldani. A MAGÁZ Zrt. képviselőjével 
folytatott előzetes megbeszélés alapján, a terület gázellátására több műszaki megoldás is 
lehetőséget kínál. Akár a terület mellett, attól észak-nyugat irányban haladó nagyközép-nyomású 
vezetékről, akár a terület mellett haladó nagynyomású szállító vezetékről is ki lehet építeni az ellátást.  

Előzetesen várhatóan a kommunális célú fogyasztáshoz a területre a nagyközép-nyomású hálózati 
rendszer igénybevétele lesz a kedvezőbb. Ez esetben a Sport utca felől nagyközép-nyomású hálózat 
építése javasolható a funkcióváltó területig. A funkcióváltó területen belül nyomáscsökkentő állomás 
elhelyezése szükséges, ahonnan az induló középnyomású elosztóhálózatot a fejlesztési területen belül, 
a tervezett feltáró úthálózaton kell megépíteni. 

Ha a területen belül az elosztóhálózat középnyomású lesz, akkor egyes beruházásoknál helyi házi 
nyomáscsökkentő telepítési igényével kell számolni. 

A terület termikus energiaellátásában a földgáz mellett a megújuló energiahordozó hasznosításának 

a lehetősége is biztosított, amelynek kiépítését kiemelten indokolja, hogy a nyári hűtési igény 
meghaladja a téli fűtési energia igényt és a hűtési energiaigény kielégítésére a villamosenergia 
hasznosítása a kedvezőbb, különösen azt a megújuló energiahordozó hasznosításával kiegészítve. A 
továbbtervezés során a beruházó döntheti majd el az energiaellátási struktúráját. 
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8.2.2.3 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

 

Ma már a megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül energiagazdálkodási és környezetvédelmi 
igények nem elégíthetők ki. Dunavarsány területén a megújuló energiahordozók közül a 
leghatékonyabb hasznosításra a napenergia alkalmas. Dunavarsány térségében a 2000 körüli napos 
órák hasznosítási lehetőségének igénybevétele segíti a racionális energiagazdálkodás 
megvalósítását. Új hasznosítású területen a napenergia aktív és passzív hasznosítási lehetősége is 
biztosított. Aktív hasznosítására a naperőmű panelek alkalmazhatók. A napenergia passzív 
hasznosítása az épületek tájolásával, növénytelepítéssel, fásítással, árnyékolással, szélhatást 
csökkentő beruházásokkal érhető el. 

Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az OTÉK lehetőséget ad arra, hogy ha a termikus energiaellátást 
villamosenergia és megújuló energiahordozó hasznosításával oldják meg, azzal is kielégíthető a „teljes 
közműellátás” követelménye, ezért a földgázellátás kiépítése akár feleslegessé is válhat. 

A termikus energiaigények villamosenergia és megújuló energiahordozó hasznosításával történő 
kielégítésének kiemelt előnye, hogy ma már a fűtés-hűtés célú energiaellátási igényből a hűtési célú 
energiaigény nagyobb a termikus igénynél, így kedvezőbben a villamosenergia hasznosításával lehet 
megoldani, amelynek gazdaságosságát a megújuló energiahordozó hasznosítása biztosítja.  

8.2.3 Elektronikus hírközlés 

8.2.3.1 Vezetékes elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás, így a vezetékes távközlési és műsorelosztási igény egyéni 
szerződés alapján, a szolgáltató beruházásával oldható meg. A hálózatfejlesztés, csak földalatti 
elhelyezéssel javasolható. 

8.2.3.2 Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

Vezeték nélküli ellátásra kiépített és tágabb térségben elhelyezett antennák a megfelelő vételi 
lehetőséget biztosítani tudják. Új vezeték nélküli létesítmény elhelyezési igényének felmerülése esetén 
a telepítés lehetőségét a település településképi rendelete szabályozza. 
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8.3 TÁJRENDEZÉS, TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

A legtöbb módosítással érintett terület esetében a kialakult valós állapothoz képest nem várható 
jelentős táji-, természeti, vagy környezetvédelmi hatás. Részletesebb vizsgálatot – a tervezett 

módosítás jellegéből fakadóan – az alábbi területek igényelnek: 

- A T1 jelű területen a TSZT-ben jelölt erdőterület megszüntetése tervezett, ugyanakkor a terület 
a valós állapota szerint nem erdő, sőt a területen mindössze néhány faegyed áll a Déri Miksa 
utca és a Mátyás király utca kereszteződésében. A tervezett beépítéssel kapcsolatban 
szükséges figyelembe venni a tervezési területet érintő közmű- és környezetvédelmi 
védőtávolságokat. 

- A T4 jelű területen új beépítésre szánt gazdasági terület kerül kijelölésre. A területen korábban 
üzemtervezett erdő volt, de az erdő – egy az erdészeti hatóság által jóváhagyott – 

csereerdősítés keretében megszűnt, így a terület más célú hasznosítására lehetőség nyílt. 
- A T7 jelű területen a kialakult állapoton nem tervezett változtatás, mindössze a tervi állapot és 

a valós állapot összhangjának megteremtése a cél, vagyis az építési övezet határát hozzá 
szükséges igazítani a földhivatali erdő alrészlet határokhoz. 

- A T3 jelű terület esetében a hatályos Településszerkezeti terv a módosítással érintett területen 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet irányoz elő, mely jelen módosítás keretében 
vegyes területre módosul. Az új területfelhasználási kategóriában, jellegéből fakadóan, 
várhatóan alacsonyabb környezetterhelést jelentő fejlesztés valósulhat meg a hatályos tervi 
állapothoz képest. A tervezett módosításhoz kapcsolódó fejlesztés megvalósításakor 
figyelembe kell venni a kavicsos talajszerkezetet, ami miatt a talajvíz az egész környezetben 
sérülékeny. Ennek okán a tervezett fejlesztések csak a teljes közműellátás egyidejű 
megvalósítása mellett javasolhatók, ahogy ez a közmű fejezetben is rögzítésre került. A 

tervezett fejlesztés volumene várhatóan nem hordozza magában a jelenlegi levegőállapot, 
vagy zaj- és rezgésterhelési szint jelentős módosulását, így ez a témakör nem veszélyezteti a 
tervezett fejlesztéseket. Ezen felül a tervezett vegyes fejlesztés és területhasználat-változás 
miatt a területen kijelölésre kerülő építési övezetekben a legkisebb zöldfelületi arány is 
mindenképpen növekedni fog a jelenlegi gazdasági célú építési övezethez képest, a javaslat 
alapján 20%-ról 30%-ra, illetve 50%-ra, ami jelentős növekedést jelent. A fejlesztés során 
kialakításra kerülő kiszolgáló utak mentén fasorok, a közhasználatú terek és zöldfelületek 
területén rekreációs funkciók megvalósítása tervezett. A tervezett módosítás és a tervezési 
területen tervezett fejlesztés nincs hatással nyilvántartott örökségi, vagy környezeti értékekre. 

8.4 A T3 SZ. TERÜLET HUMÁN INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI 

A T3 tervezési területen új vegyes terület kialakítása tervezett, mely területen a lakó funkció 
elhelyezése is megengedett. A lakó funkció megjelenése természetesen humáninfrastrukturális 
igényeket keletkeztethet a tervezési területen. A fejlesztési elképzelések pontosítása a 
továbbtervezés fázisában még elképzelhető, így a területen keletkező humáninfrastrukturális 
igényeket, egyelőre a beépítési terv jelenlegi állapota alapján tudjuk becsülni. 
A beépítési terven 54 db „családiházas”, 18 db sorházas és 8 db társasházas telek szerepel. A 

családiházas telkeken telkenként 2 db lakás, a sorházas telkeken 1-1 db lakás, a társasházas 
telkeken maximum 4 db lakás alakítható ki. Természetesen nem várható, hogy minden 

családiházas telken két lakás fog épülni, illetve a fejlesztési elképzelések között szerepel az is, hogy 
ezek egy részét apartmanként (ház, vagy lakás) tervezik kialakítani. Mindezek 
figyelembevételével a beépítési terv alapján nagyságrendileg 100-120 új lakás és a legfrissebb 
KSH statisztikai adatok alapján (2,73 fő/lakás) azokban ~300 új lakó megjelenésével lehet 
számolni. Természetesen a területen tervezett intézményekhez (idősek otthona, rehabilitációs 
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központ, szálloda) kapcsolódó „népesség” megjelenésével is számolni kell, de statisztikailag ők 
nem lakónépességnek számítanak. 
A becsült 300 fős új lakosszám alapján felmerülő humáninfrastruktúrát érintő fejlesztési igényeket, a 
tervezési gyakorlatban használt normatívák alapján, az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 

Ellátás típusa Normatíva 
A tervezési területre vetítve 

(300 fő alapján) 

Bölcsőde 

(Alapellátás) 
20 férőhely / 1000 fő +6 férőhely 

Óvoda 

(Alapellátás) 
40 férőhely / 1000 fő +12 férőhely (3 korcsoportban elosztva) 

Általános iskola 

(Alapellátás) 

4 terem / 1000 fő 

(1 terem 25-30 

tanuló) 
+30 férőhely (8 osztályban elosztva) 

Körzeti orvosi rendelő 

(Alapellátás) 
0,43 orvos 

munkahely / 1000 fő 
Nem jelentkezik többlet igény (0,129) 

Gyermek szakorvosi 

rendelő 

(Alapellátás) 

0,5 orvos munkahely 

/ 1000 lakás Nem jelentkezik többlet igény (0,15) 

Fogorvos 

(Alapellátás) 
0,33 orvos 

munkahely / 1000 fő 
Nem jelentkezik többlet igény (0,1) 

Gyógyszertár 

(Alapellátás) 
300m2 / 12000-16000 

fő 
Valós igény nem jelentkezik 

Idősek napközi otthona 

(Középfokú ellátás) 
6 férőhely / 1000 fő +2 férőhely 

Középfokú iskola 

(Középfokú ellátás) 
Lakosság x 6% x 47% 

+8 férőhely (4 osztályban elosztva) 

nem Dunavarsányt érinti, mivel Dunavarsányban 

nincs középfokú oktatási intézmény 

Könyvtár 

(Középfokú ellátás) 
A jelenlegi könyvtár és művelődési ház kielégíti a városi 

igényeket, így valós igény nem jelentkezik 

 

A táblázat értékei alapján látható, hogy a becsült humáninfrastruktúra-fejlesztési igények 

többsége, várhatóan a meglévő intézmények keretein belül is biztosíthatók lennének, de a 
tervezési terület még ennél is jobb helyzetben van, mivel a fejlesztési elképzelések részét képezi a 
szükséges funkciók többségének elhelyezése a területen: bölcsőde, óvoda, orvosi rendelő, orvosi 
ellátás, gyógyszertár, idősek otthona. 
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…/2021. (……) számú Képviselő-testületi határozat 

 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjára 
tekintettel, az államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével Dunavarsány Város 
Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Településszerkezeti Terv 1. melléklete szerinti M=1:10000 méretarányú „Szerkezeti Tervlapjának” 

tartalma helyébe, a „Módosítással érintett terület határa” jelöléssel ellátott területek vonatkozásában a 
jelen határozat 1. melléklete (szerkezeti tervlapok 1-4-ig) szerinti tartalom lép. 

 

2. A Településszerkezeti Terv 2. melléklete szerinti „Szerkezeti Terv leírása” érintett részei helyébe a jelen 

határozat 2. melléklete szerinti tartalom lép. 
 

3. A jelen határozat az elfogadását követő 30. napon lép hatályba. 
 

4. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Dunavarsány Város Képviselő-testületének a 12/2016. 
(VI. 9.) sz. Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv Szerkezeti Tervlapja a jelen határozat 
1. pontjában meghatározott ingatlanokra vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Polgármester 
 

 

 

Gergőné Varga Tünde                                                dr. Szilágyi Ákos 

polgármester                                                                 jegyző 

 

 

Dunavarsány, 2021…. 
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1. melléklet 

Dunavarsány Város Önkormányzatának …/2021. (…) Sz. Képviselő -testületi 
Határozatához 
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2. melléklet 

Dunavarsány Város Önkormányzatának  …/2021. (…) Sz. Képviselő-testületi 
Határozatához 

1. Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve 2. mellékletének „Szerkezeti terv leírása” I. 
Településszerkezet- Tájszerkezet, 1. Területfelhasználás, Beépítésre nem szánt területek, Erdőterületek 
része az alábbiakkal egészül ki: 

Erdőterületek 

[…] 
- Vízgazdálkodási erdőterület (Evg) 

a volt kavicsbánya tavak vízgazdálkodási területén belül található szárazulatainak 
területe 

 

2. Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve 2. mellékletének „Szerkezeti terv leírása” I. 
Településszerkezet- Tájszerkezet, 4. Örökségvédelem, Régészeti védelem részében található táblázat az 
alábbiak szerint módosul: 

Azonosító 
Lelő- 

helyszám 
Név Helyrajzi szám 

EOV Y 

koordináta 

EOV X 

koordináta 

41829 1.A 

Erőspuszta, 
Forráspart-

dűlő 

5121, 5123, 5122, 5112, 5157, 5158, 5159, 5160, 

5161, 5162, 5036, 5022, 5115, 5114, 5116, 5117, 

5096, 5120, 5098, 5119, 5124, 5163, 5155, 5118, 

5041/2, 5080, 5081, 5082, 5083, 5156, 044, 039/2, 

043/16, 039/4 

649398 215677 

41829 1.B Hosszú-dűlő 094/11, 094/12, 094/13, 094/14, 094/15, 094/16 - - 

42068 2. 
Legelő 

sarka-dűlő 
0105/23, 0105/22 648779 215179 

42069 3. 

Határ út – 

Bajcsy 

Zsilinszky út 

1006, 1098, 1115, 3701, 3702/2, 1000, 1001, 1002, 

1003, 1004, 1005, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 

1134, 1159/1, 1159/2, 1160, 1161, 1162/1, 1162/2, 

1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 3702/1, 3702/3, 

3704/1, 3704/2, 4523, 995, 996, 997, 999 

651127 215786 

42070 4.A 

Tölgyerdei 
saroktól 

délre 

036/52 - - 

42070 4.B 
Nagyordas-

dűlő 

0138/37, 0138/38, 0138/43, 0138/31, 0138/32, 

0138/33, 0138/34 
649894 214489 

42073 5. Sport utca 

2000/2, 1992, 1987/3, 1985, 1977, 1983, 1980, 1981, 

1984, 2084/12, 1982, 1978, 1987/2, 1987/1, 1986, 

1975, 1974, 1976, 2084/11, 1973, 2084/19, 2084/41, 

1972, 2084/21, 2084/22, 2084/4, 2084/5, 2084/43, 

2084/42, 2084/20, 2084/23, 2084/24, 2084/25, 

2084/26, 2084/27, 2084/28, 2084/29 

649027 215713 

42087 6. 
Árpád út – 

Akácfa utca 

8533, 592, 514, 504, 1687, 1685, 1684, 1686, 015/74, 

015/75, 527/2, 527/1, 526, 503, 525 
652140 214177 

41317 11. 
MOL 1. 

lelőhely 
036/16 650630 217041 

 

 

3. Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve 2. mellékletének „Szerkezeti terv leírása” I. 
Településszerkezet- Tájszerkezet, 8. Védőterületek és védősávok, korlátozások, Műszaki biztonsági 
(közlekedési- és közmű nyomvonalak) védőövezetek része az alábbiak szerint módosul: 
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- az országos közutak védőtávolsága: 
- az 51 számú főút külterületi szakasza mentén az út tengelyétől 100 – 100 m  

- az 510 jelű út külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50 – 50 m 

- az 51104 jelű út külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50 – 50 m 

- az 52101 jelű út (Vasút sor – Varsányi út) külterületi szakasza mentén az út tengelyétől 
mért 50 – 50 m 

- az 5202 jelű út mentén az út tengelyétől mért 50 – 50 m. 

[…] 
4. Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve 2. mellékletének „Szerkezeti terv leírása” II. 

VÁLTOZÁSOK (A területfelhasználási változások adatai és mutatói része az alábbi táblázattal egészül 
ki: 

2021:  

Módosítással érintett 
terület 

Jelenlegi állapot Tervezett állapot 
Területfelhasználás Terület (ha) Területfelhasználás Terület (ha) 

T1 
Ev 0,73 Ev 0,48 

  Gksz 0,25 

T2 

Zkp 2,14 Zkp 0,00 

Ev 0,37 Ev 0,22 

Vt 7,04 Vt 9,43 

Lke 0,93 Lke 0,84 

T3 

Gksz 10,58 Vt 10,14 

Ev 9,39 Ev 9,39 

Ek 0,81 Ek 0,81 

  Zkk 0,45 

T4 
Gip 0,37 Gip 1,45 

Ev 1,47 Ev 0,39 

T7 

Gip 1,12 Gip 1,29 

Ev 1,20 Ev 1,05 

Eg 4,84 Eg 4,82 

Erdőpótlás 1 Kbn-ez 0,90 Ev 0,90 

Erdőpótlás 2 Kbn-ez 0,66 Ev 0,66 

Erdőpótlás 3 Gksz 0,51 Ev 0,51 

Összesen: 43,06 = 43,06 

 

5. Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve 2. mellékletének „Szerkezeti terv leírása” III. 
DUNAVARSÁNY TERÜLETI MÉRLEGE része az alábbiak szerint módosul: 
 

Területfelhasználási kategória Terület (ha) % 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Kisvárosias lakóterület, Lk 3,99 0,18% 

Kertvárosias lakóterület, Lke* 376,37 16,73% 

Falusias lakóterület, Lf 17,98 0,80% 

Településközponti vegyes terület, Vt* 48,78 2,17% 

Ipari gazdasági terület, Gip* 126,87 5,64% 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, Gksz* 57,06 2,54% 

Üdülőházas terület, Üü 7,80 0,35% 

Hétvégiházas terület, Üh 5,04 0,22% 



Dunavarsány város JÓV ÁH AG Y AN D Ó MU N KA RÉ S Z  

hatályos településrendezési eszközeinek módosítása 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 139 

Különleges rekreációs terület, Kre 25,56 1,14% 

Különleges rekreációs horgászterület, Kreho 8,81 0,39% 

Különleges rekreációs sportterület, Kre-sp 11,14 0,50% 

Különleges oktatási és sportolási célú terület, Kok-sp 3,33 0,15% 

Különleges sportolási célú terület, Ksp 9,68 0,43% 

Különleges ellátás célját szolgáló terület, Kel 3,37 0,15% 

Különleges hajókikötő elhelyezésére szolgáló terület, Kki 0,10 0,004% 

Különleges idegenforgalmi, egészségügyi terület, Kid-eü 31,14 1,38% 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület, Kmü 8,08 0,36% 

Különleges városüzemeltetési terület, Kv 1,34 0,06% 

Különleges folyékony hulladékkezelés célú terület, Kfhk 6,24 0,28% 

Különleges nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület, Kb 4,55 0,20% 

Különleges honvédelmi terület, Kho 1,52 0,07% 

Beépítésre szánt területek összesen 758,74 33,72% 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Kötöttpályás közlekedési terület, KÖk 9,89 0,44% 

Közpark, Zkp 1,35 0,06% 

Közkert, Zkk 3,78 0,17% 

Védelmi erdőterület, Ev 128,35 5,70% 

Védelmi – védett erdőterület, Evt 54,82 2,44% 

Gazdasági erdőterület, Eg 144,20 6,41% 

Közjóléti erdőterület, Ek 132,53 5,89% 

Vízgazdálkodási célú erdőterület, Evg 0,29 0,01% 

Általános mezőgazdasági terület, Má 333,04 14,80% 

Vízgazdálkodási terület, V 286,82 12,75% 

Természetközeli terület, Tk 100,63 4,47% 

Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület, Kbn-re 10,87 0,48% 

Különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület, Kbn-sp 89,16 3,96% 

Különleges beépítésre nem szánt egyéb zöldfelület, Kbn-ez 1,11 0,05% 

Különleges beépítésre nem szánt folyékony hulladék szikkasztására 
szolgáló terület, Kbn-fhsz 

53,79 2,39% 

Különleges beépítésre nem szánt temető terület, Kbn-te 6,89 0,31% 

Különleges beépítésre nem szánt lakó funkciót megengedő terület, Kbn-

la 

8,95 0,40% 

Különleges beépítésre nem nyersanyag kitermelés (bánya) céljára 

szolgáló terület, Kbn-b 

39,61 1,76% 

Közlekedési terület 85,23 3,79% 

Beépítésre nem szánt területek összesen 1 491,30 66,28% 

DUNAVARSÁNY TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE 2 250,04 100% 

 

6. Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve 2. mellékletének „Szerkezeti terv leírása” IV. A 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA része az alábbiak szerint 
módosul: 

Az MaTrT-nek való megfelelés igazolása: 
I. Területfelhasználásra vonatkozó előírások: 
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Erdőgazdálkodási térség 

A B C 

Területfel-
használási 
kategória 

(térség) 
területe 

(hektár) 

MaTrT vonatkozó előírásai a térségben 
kijelölhető területfelhasználási egységekre 

vonatkozóan 

A TSZT-ben az adott térség 
területén belül kijelölt 

területfelhasználási egységek és azok 
területe (hektár)* 

224,807 

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

a) az erdőgazdálkodási térségben az 
erdőterület területfelhasználási egységet a 

térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó 
szabályok szerint, valamint az 

erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 
vonatkozó szabályok figyelembevételével 
kell lehatárolni; […]” 

„29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket 
az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolnia. […]”  

Eg 81,94 

Ek 33,84 

Ev 34,66 

Evt 51,99 

∑        202,43 

Erdők övezetén belül kijelölt egyéb 
területfelhasználási egységek mérete: 

10,1811 ha = 

~ 4,8% 

A TSZT a jogszabály előírásának 
MEGFELEL 

Mezőgazdasági térség 

715,6261 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei 

területfelhasználási kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási egységek 
kijelölése során 

b) a mezőgazdasági térség területének 
legalább 75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 

fennmaradó rész természetközeli terület 
vagy különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe sorolható; 

[…]” 

Má          254,51 

Máf          16,76 

Mál          12,08 

Ml            37,67 

∑             321,02 

Az egyéb, a térség területén található 
területfelhasználások: 

erdőterületek             213,54 

természetközeli t.         61,00 

vízgazdálkodási t.        25,32 

különleges bnsz.           48,85 

kötöttpályás közl.t.        4,55 

különleges bsz.               3,24 

gazdasági t.                    0,53 

településközponti t.       4,60 

zöldterület                      0,05 

vektoros hiba                 8,78 

          ∑                       370,46 

A TSZT a jogszabály előírásának 
MEGFELEL 
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Vízgazdálkodási térség 

275,5492 

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

c) a vízgazdálkodási térség területét - e 

törvény hatálybalépését megelőzően már 
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 
területek kivételével - vízgazdálkodási 
terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 
terület, természetközeli terület, továbbá 
különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célú terület vagy 
honvédelmi célú erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
és a működési területével érintett vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve kell 
pontosítani; […]” 

V 

Lke 

Kbn-re* 

Ek* 

Kre 

Kreho 

Evt* 

Vt 

Kbn-la* 

Zkp* 

Üü 

Evg 

Kbn-sp* 

Ksp 

Kel 

Kki 

Kb 

Ev* 

Eg* 

251,26 

6,04 

3,93 

3,80 

3,48 

2,04 

1,10 

0,53 

0,42 

0,39 

0,32 

0,29 

0,21 

0,19 

0,19 

0,09 

0,06 

0,06 

0,04 

∑ 274,45 

* A területfelhasználási egységek 
megjelenése a térségen belül a TSZT és 
az Agglomerációs Szerkezeti terv 
vektoros állományának 
összemetsződéséből adódik, így 
alapvetően hibának tekintendők. 
A TSZT a jogszabály előírásának 

MEGFELEL 

Sajátos területfelhasználású térség 

120,0155 

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

e) a sajátos területfelhasználású térség 
területét a terület tervezett 

felhasználásának megfelelően honvédelmi, 
különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági 
vagy intézményterület települési területfel-
használási egységbe kell sorolni. […]” 

 

Kbn-fhsz   53,75 

Tk          39,45 

Ev          10,62 

Kfhk            6,22 

Kb            4,00 

V            1,09 

Ml            0,85 

Eg            0,63 

Ek            0,44 

Kbn-b         0,28 

Lke            0,23 

Kbn-sp        0,17 

Má            0,04 

∑              117,77 

A TSZT a jogszabály előírásának 
MEGFELEL 

Nagy kiterjedésű zöldterületi települési területfelhasználású térség 

76,8365 „38. § […] (5) A nagy kiterjedésű zöldterületi 
települési térségben - új területfelhasználási 

Kbn-sp      73,91 

Ev                2,12 
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egységként - csak zöldterület, továbbá - a 

beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
különleges terület területfelhasználási 
egység köréből - sportolási célú terület, 
temetőterület vagy különleges beépítésre 
nem szánt, rekreációs célú terület jelölhető 
ki. […]” 

Evt             0,34 

Gksz*        0,02 

Kre *         0,01 

∑              76,41 

 

* A területfelhasználási egységek 
megjelenése a térségen belül a TSZT és az 
Agglomerációs Szerkezeti terv vektoros 
állományának összemetsződéséből 
adódik, így alapvetően hibának 
tekintendők. 

A TSZT a jogszabály előírásának 
MEGFELEL 

(új területfelhasználás kijelölése nem 
történt) 

Települési térség 

837,201* 

„11. § d) a települési térség területén bármely 
települési területfelhasználási egység 
kijelölhető; […]” 

A TSZT a jogszabály előírásának 
MEGFELEL 

* Az érték a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti tervének digitális állománya alapján került feltüntetésre, mely 

eltér a hatályos MaTrT 8. mellékletében szereplő értéktől! 
 

II. Az MaTrT 8. mellékletében meghatározott területi mérleg és az attól való törvényi 
eltérési lehetőség 

A B C D 

Település 
Települési térség területe 

(ha) 

Település közigazgatási 
területe 

(ha) 

Települési térség 
területének aránya 

(%) 

Dunavarsány 837,201* 2250,04 39,18 

* Az érték a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti tervének digitális állománya alapján került feltüntetésre, mely 
eltér a hatályos MaTrT 8. mellékletében szereplő értéktől! 

„40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési 
eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben 
foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület 
növekményére is alkalmazni kell a 12. §-ban és a 38. §-ban foglalt rendelkezések előírásait.” 

települési térség 
területének 2%-a 

(ha) 

Beépítésre szánt területek 

nagysága a települési 
térségen kívül 

(ha) 

a továbbiakra 
maradt 

igénybe vehető 
területnagyság 

(hektár) 

16,744* 11,014 
16,744-11,014 = 

5,73 

* Az érték a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti tervének digitális állománya alapján került kiszámításra, így 
nem egyezik a hatályos MaTrT 8. mellékletében szereplő érték 2%-ával! 
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7. Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve 2. mellékletének „Szerkezeti terv leírása” V. A 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE része az alábbiak szerint egészül ki 

[…] 
 

Dunavarsány Településszerkezeti Tervének 2021-es felülvizsgálata és módosításai (T1; T2; T3; 
T4; T7) után: 

Település biológiai aktivitásértéke a 2019. évi 
TSZT módosítás után 

Település biológiai aktivitásértéke a jelenlegi 
TSZT felülvizsgálat és módosítás után Változás Területfel-

használás 

Terület 
(ha) 

BIAÉ 
szorzó 

BIAÉ 
Területfel-
használás 

Terület 
(ha) 

BIAÉ 
szorzó 

BIAÉ 

Lk 4,01 1,20 4,82 Lk 3,99 1,20 4,79 -0,03 

Lke 382,94 2,70 1 033,93 Lke 376,37 2,70 1 016,21 -17,72 

Lf 17,98 2,40 43,14 Lf 17,98 2,40 43,14  

Vt 37,01 0,50 18,51 Vt 48,78 0,50 24,39 5,73 

Gip 127,58 0,40 51,03 Gip 126,87 0,40 50,75 -0,28 

Gksz 67,82 0,40 27,13 Gksz 57,06 0,40 22,83 -4,30 

Üü 7,80 2,70 21,06 Üü 7,80 2,70 21,06  

Üh 5,04 3,00 15,12 Üh 5,04 3,00 15,12  

Kre 26,31 3,00 78,93 Kre 25,56 3,00 76,69 -2,24 

Kreho 8,81 3,00 26,43 Kreho 8,81 3,00 26,43  

Kre-sp 11,14 3,00 33,43 Kre-sp 11,14 3,00 33,43  

Kok-sp 3,33 3,00 9,99 Kok-sp 3,33 3,00 9,99  

Ksp 9,68 3,00 29,03 Ksp 9,68 3,00 29,03  

Kel 2,63 1,50 3,94 Kel 3,37 1,50 5,06 1,12 

Kki 0,10 1,50 0,15 Kki 0,10 1,50 0,15  

Kid-eü 31,14 3,00 93,41 Kid-eü 31,14 3,00 93,41  

Kmü 39,72 0,70 27,81 Kmü 8,08 0,70 5,66 -22,15 

Kv 1,34 1,50 2,01 Kv 1,34 1,50 2,01  

Kfhk 6,24 0,10 0,62 Kfhk 6,24 0,10 0,62  

Kb 4,55 0,10 0,45 Kb 4,55 0,10 0,45  

Kho 1,52 1,50 2,28 Kho 1,52 1,50 2,28  

KÖk 9,91 0,60 5,95 KÖk 9,89 0,60 5,94 -0,01 

Zkp 3,01 8,00 24,10 Zkp 0,00 8,00 0,00 -24,10 

Zkp 0,39 6,00 2,34 Zkp 1,35 6,00 15,90 15,47 

Zkk 3,37 6,00 20,23 Zkk 3,78 6,00 22,68 2,45 

Ev 124,19 9,00 1 117,71 Ev 128,35 9,00 1 155,17 37,46 

Evt 54,82 9,00 493,35 Evt 54,82 9,00 493,35  

Eg 136,54 9,00 1 228,86 Eg 144,20 9,00 1 297,76 68,91 

Ek 133,58 9,00 1 202,18 Ek 132,53 9,00 1 192,78 -9,40 

Evg - - 0,00 Evg 0,29 9,00 2,63 2,63 

Má 333,24 3,70 1 232,98 Má 333,04 3,70 1 232,25 -0,73 

V 286,82 6,00 1 720,89 V 286,82 6,00 1 720,89  
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Tk 100,63 8,00 805,02 Tk 100,63 8,00 805,02  

Kbn-re 12,51 6,00 75,09 Kbn-Re 10,87 6,00 65,23 -9,86 

Kbn-sp 57,51 6,00 345,08 Kbn-Sp 89,16 6,00 534,95 189,87 

Kbn-ez 6,09 3,20 19,48 Kbn-Ez 1,11 3,20 3,54 -15,94 

Kbn-fhsz 53,79 3,20 172,12 Kbn-Fhsz 53,79 3,20 172,12  

Kbn-te 6,89 6,00 41,33 Kbn-Te 6,89 6,00 41,32  

Kbn-la 6,57 3,20 21,01 Kbn-La 8,95 3,20 28,64 7,62 

Kbn-b 39,61 0,20 7,92 Kbn-B 39,61 0,20 7,92  

Összesen: 10 058,82 Összesen: 10 273,76 +214,94 

 

A fenti táblázatok alapján a település közigazgatási területére számított BIAé 214-94-gyel nő a 
tervezett módosítások eredményeként, így a TSZT-ben rögzített érték a jelen módosítást 
követően: +340,607-re nő. 
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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (... ...) önkormányzati rendelete  

Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló  

12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 
pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának 
(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet alkalmazásával, az abban meghatározott államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének 
kikérésével Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ Dunavarsány Építési szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R)  
1. 1.§ (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „SZT-0/b/M2” szövegrész helyébe az „SZT-0/b/M3” szöveg,  
2. 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „SZT-1/M2” szövegrész helyébe az „SZT-1/M3” szöveg, 
3. 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „SZT-20” szövegrész helyébe az „SZT-20/M1” szöveg, 

lép. 
 

2.§ A R. 1.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.” 

 

3.§ A R. 6.§ (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Újonnan kialakítandó közterületen – a kizárólag gyalogos közlekedésre szolgáló utcát leszámítva – 

a 12 és 14 m szabályozási szélességű utcákban egyoldali fasort, 16 m és annál szélesebb lakóutcákban 
kétoldali fasort kell telepíteni a zöldsávban. Meglevő közterület bővítése vagy átépítése során is így kell 
eljárni, amennyiben ezt a fizikai adottságok lehetővé teszik. 
(3) Fasortelepítésnél és fasor kiegészítésnél kizárólag sorfa (SF) besorolású, várostűrő, nem szemetelő 
és nem allergén, előnevelt, többszörösen iskolázott „útfasor” minőségű fák ültetendők, telepíthetők a 
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. A tőtávolság legalább 6-6 m, legfeljebb 8 m lehet, 

faegyedenként legalább 1,5x1,5 m szabad (vízzáró burkolat nélküli) termőterület biztosításával. Az 
ültetéssel egy időben öntöző berendezést szükséges létesíteni. A kiültetendő fák törzs-körmérete nem lehet 
kisebb 12/14-es méretnél.” 

 

4.§ A R. 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A termőföld más célú igénybevétele magasabb szintű jogszabályi előírásoknak megfelelően 
végezhető. A művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően, szakaszosan kell végrehajtani, 

az építési munkák megkezdéséig a területet az eredeti művelési ágának megfelelően kell hasznosítani.” 

 

5.§ A R. 14.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A keletkező veszélyes hulladékot az ártalmatlanításáig, illetve az elszállításáig a vonatkozó 
jogszabályokban előírt módon, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszennyezés 
nélkül tárolni.” 

 

6.§ A R. 20.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A terület felhasználása során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeinek 
fenntarthatóságát, az élőhelyek kapcsolatát, az ökológiai zöldfolyosók megmaradását.” 

 

7.§ A R. 22.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az országos közutak külterületi szakaszainak mentén a jogszabályokkal összhangban a közút 
tengelyétől mért 100-100 m védősávot kell biztosítani. A védősávot csak a vonatkozó jogszabályokban 
rögzített esetekben és módon lehet felhasználni.” 

 

8.§ A R. 23.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Haszonállattartás céljára szolgáló új épület abban az esetben építhető, ha a telken belüli és a 
szomszédos telek beépítésétől is biztosíthatók az előírt védőtávolságok, valamint a telek mérete eléri az 
alábbi méretet: 
a) a kertvárosias lakóterületi övezetek azon 800 m2-nél nagyobb telkein, valamint a falusias lakóterület 

900 m2-nél nagyobb telkein, ahol a védőterületi előírások betarthatók; 
b) a hobbi állattartást és lótartást megengedő különleges építési övezetek és övezetek (Kre, Kmü, Kbn-

sp, Kbn-la) 2.000 m2-nél nagyobb telkein, 

c) a Má-l övezet 10.000 m2-nél nagyobb telkein, 
d) az Má és Má-l övezet 20.000 m2-nél nagyobb telkein, 
továbbá 

e) kizárólag rekreációs céllal az Ek jelű övezet 15.000 m2-nél nagyobb telkein.” 

 

9.§ A R. 23.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Az állattartás egyéb feltételeit, valamint fogalom-meghatározásait magasabb szintű jogszabályok 
szabályozzák.” 

 

10.§ A R. 25.§ (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy 

- 16 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali, 
- 16 m szabályozási szélességet elérő, vagy azt meghaladó szélességű utcákban kétoldali 
fasor telepítését ne akadályozzák meg.” 

 

11.§ A R. 32.§ d) pont dc) alpont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. ahol magasabb szintű területrendezési terv azt tiltja.” 

 

12.§ A R. 34.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Telken belül több építési övezet, övezet kijelölése is lehetséges, de ebben az esetben az építési 
határértéket az egyes építési övezetre, övezetre vonatkozó területnagyság alapján kell meghatározni.” 

 

13.§ A R. 34.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Azokon az építési telkeken, ahol 1 lakás építhető, ott 1 gépkocsibehajtó kapu, ahol megengedett a 2 
lakás építése, ott legfeljebb 2 gépkocsibehajtó kapu létesíthető a közterületi vízelvezetés akadályoztatása 
nélküli és a közterületi csatlakozás biztosítása mellett, kivéve a nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti 
gépkocsi behajtók esetében, ahol a 29.§ (5) bekezdés előírásai a mértékadók.” 

 

14.§ A R. 35.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Amennyiben a jelen rendelet másképp nem rendelkezik, új épület az OTÉK előírásai szerint 
meghatározott építési helyen, illetve kialakult beépítéshez csatlakozó beépítés esetén a kialakult 
állapothoz illeszkedő előkertnek megfelelően meghatározott, illetve az SZT-n jelölt építési helyen 
helyezhető el.” 
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15.§ A R. 35.§ (3) bekezdése 

1. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) a 60 méter és 35 méter közötti telekmélységű telkek esetében a telek mélységének az utcavonaltól mért 
60%-ánál;” 

2. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e) a 35 méternél kisebb telekmélységű telkek esetében 6 méter.” 

 

16.§ A R. 41.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Lakótelekhez tartozóan kerítést az utcavonalon és a telek jobb oldalán lehet/kell létesíteni, valamint 
a hátsó oldal kapcsolódó felén. Kialakult, oldalhatáron álló beépítés esetén a saját kerítést lehet a 

beépített oldalhatárra helyezni.” 

 

17.§ A R. 42.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Meglévő telkek újraosztása esetén a legalább két irányból kiszolgáló úttal határolt saroktelkek 

minimális telekszélessége az építési előírásokban meghatározott minimális telekszélesség 5 m-rel 

megnövelt értéke kell, hogy legyen.” 

 

18.§ A R. 45.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Lke jelű építési övezetek területei a laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó 
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.” 

 

19.§ A R. 45.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A kertvárosias lakóterületen egy telken több rendeltetési egység is elhelyezhető, de 

a) telkenként legfeljebb egy lakóépület, és abban maximum 2 lakás létesíthető, ha az övezeti előírások 
másképpen nem rendelkeznek. 

b) a kialakult – K jelű – építési övezetekben telkenként legfeljebb egy lakóépület, és abban legfeljebb 

egy lakás létesíthető, kivéve ha a telek szélessége eléri, vagy meghaladja a minimum 20 méter, mert 
ebben az esetben telkenként legfeljebb egy lakóépület és abban maximum 2 lakás is létesíthető, 
amennyiben mindkét lakás a kiszolgáló utcára néz és a 40. § (4) bekezdésében előírtak is betarthatók. 

c) kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó telek esetén kötelező rendeltetési egységenként 
legalább egy gépjárműtároló építése a 76. § (2a) bekezdés szerinti szabály figyelembevétele mellett. 

d) az egy épületként való kialakításnál tiltott az egyes rendeltetési egységek pergolával, lábakon álló 
tetővel, fedett terasszal, könnyű szerkezetes tárolóval, vagy raktárral való összeépítése.” 

 

20.§ A R. 46.§ 

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Lke jelű kertvárosias lakóterületeken az előkert mérete 

a) az utcában kialakult állapothoz illeszkedő; 
b) utcában kialakult állapot hiányában 5 m.” 

2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Kertvárosias építési övezetben lakóépület elhelyezése csak teljes közművesítéssel lehetséges. A 
közcsatorna hálózat kiépítéséig vagy a meglévő közcsatorna kapacitásának korlátja esetén átmenetileg 
zárt közműpótló berendezés létesíthető, de ebben az esetben csak egy lakóépület, abban egy lakás 
alakítható ki telkenként.” 

 

21.§ A R. 48.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A falusias lakóterületen telkenként több önálló rendeltetés helyezhető el, de lakóépület telkenként 
csak egy lehet és abban legfeljebb egy lakás alakítható ki, kivéve ha a telek szélessége eléri, vagy 
meghaladja a minimum 20 méter, mert ebben az esetben telkenként legfeljebb egy lakóépület és abban 



Dunavarsány város JÓV ÁH AG Y AN D Ó MU N KA RÉ S Z  

hatályos településrendezési eszközeinek módosítása 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 149 

maximum 2 lakás is létesíthető, amennyiben mindkét lakás a kiszolgáló utcára néz és a 40. § (4) 
bekezdésében előírtak is betarthatók.” 

 

22.§ A R. 49.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Falusias építési övezetben lakóépület elhelyezése csak teljes közművesítéssel lehetséges. A 
közcsatorna hálózat kiépítéséig, vagy a meglévő közcsatorna kapacitásának korlátja esetén, átmenetileg 
zárt közműpótló berendezés létesíthető.” 

 

23.§ A R. 51.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Vt-SZ-5 jelű építési övezetekben 

a) elsősorban a lakosság alapfokú ellátását biztosító, oktatási, művelődési, sport, egészségügyi és 
közigazgatási épületek helyezhetők el; 

b) az elhelyezendő épületeket – a funkcionális kötöttségek által adott lehetőségek figyelembevételével 
– több részre bontott, tagolt épülettömegekkel kell megvalósítani.” 

 

24.§ A R. az alábbi 52a.§-sal egészül ki: 
„52a.§ A Vt-Z-1 és Vt-Z-3 építési övezetekben telkenként több önálló rendeltetés helyezhető el, de 
telkenként csak egy lakóépületet lehet elhelyezni és abban 150 m2 telekterületenként alakítható ki – lefelé 
való kerekítéssel - egy lakás azzal a feltétellel, hogy kétszintesnél (F+1 szintnél) magasabb épület 
esetében, utcafronton lakó funkció nem létesíthető az épület földszintjén.” 

 

25.§ A R. 56.§  

1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) Egy telek több építési övezetbe is kerülhet. Ebben az esetben a beépítési határértékek teljesülését az 
egyes építési övezetekbe tartozó telekrészek arányában kell számítani.” 

2. i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakások összes szintterülete telkenként nem haladhatja meg az összes építhető bruttó szintterület 5%-át.” 

 

26.§ A R. 59.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az építési övezetben elhelyezhetők olyan építmények, amelyek a terület rendeltetésével összhangban 
vannak és a terület funkcióját, ellátását szolgálják, valamint a sportépítmények.” 

 

27.§ A R. 60.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az építési övezetek építési telkeit teljes közművesítéssel kell ellátni, de a gázcsatlakozás kiépítése 
nem kötelező.” 

 

28.§ A R. 63.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Kre jelű különleges egyéb, helyi sajátosságot hordozó rekreációs területek további előírásai: 
a) a Kre-O-1 jelű építési övezetben 4,5 m épületmagasságot meg nem haladó, legfeljebb egy rendeltetési 
egységet, de legfeljebb 1 lakást magába foglaló épületek, 
b) a Kre-O-2 jelű építési övezetben 4,5 m épületmagasságot meg nem haladó, legfeljebb két rendeltetési 
egységet, de legfeljebb 1 lakást magába foglaló épületek, 
c) a Kre-SZ-3 jelű építési övezetben 6,0 m épületmagasságot meg nem haladó, legfeljebb két rendeltetési 
egységet magába foglaló épületek 

helyezhetők el.” 

 

29.§ A R. 76.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) minden üdülő és rekreációs célú épület önálló rendeltetési egysége után,” 
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30.§ A R. 76.§-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Minden lakás után 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani telken belül, felfelé való 
kerekítéssel.” 

 

31.§ A R. 80.§ (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 
„d) vízgazdálkodási Evg” 

 

32.§ A R. 57. alcíme helyébe az alábbi lép: 
„57. Közjóléti és vízgazdálkodási erdő területek (Ek, Evg)” 

 

33.§ A R. 83.§  

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A közjóléti rendeltetésű erdőterületek az SZT-n Ek jellel, a vízgazdálkodási rendeltetésű 
erdőterületek az SZT-n Evg jellel jelölt területek, amelyeken a gazdálkodás elsődleges célja az erdő jóléti, 
üdülési, rekreációs – esetleg oktatási és kutatási - használatának biztosítása.” 

2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A közjóléti és vízgazdálkodási erdő övezetekben közjóléti funkciójú üdülési, turisztikai, sportolási, 
gyógyászati, szállás, vendéglátási és egyéb rekreációs célú építmények helyezhetők el.” 

3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A közjóléti és vízgazdálkodási erdők övezeteiben mindazon építmények elhelyezhetők, amelyek a 
védelmi rendeltetésű erdőövezetben is elhelyezhetők.” 

4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A közjóléti és vízgazdálkodási erdőterületek 2. mellékletben területileg lehatárolt övezeteiben az 1. 
melléklet 10. pontja szerinti határértékeket kell alkalmazni.” 

 

34.§ A R. 91.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a 3.000 m2-t el nem érő területű földrészleten lakóépületet elhelyezni nem lehet;” 

 

35.§ A R. 91.§ (3) bekezdés 
1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) telkenként több épület, de csak legfeljebb 1 lakóépület és abban legfeljebb két lakás, vagy egyéb 
főrendeltetés helyezhető el.” 

2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) egy épületként való kialakításnál tiltott a két lakó rendeltetési egység pergolával, lábakon álló tetővel, 
fedett terasszal, könnyű szerkezetes tárolóval, vagy raktárral való összeépítése.” 

 

36.§ A R. 96.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a Kbn-re jelű övezetek rekreációs célú különleges beépítésre nem szánt területek, amelyek elsősorban 

a település vízfelületei mentén, rekreációs célú, szabadon tartandófenntartási sávot és a jellemzően 
zöldfelületként fenntartandó vízkörüli területeket foglalja magában, ahol a terület vízparti, parkosított 
zöldfelületű funkciójához kapcsolódó horgászhelyek, horgászstégek, esőtetők, játszóterek, játszóhelyek, 
sétautak, nyilvános WC, a pihenést és a testedzést, a terület ellátását és fenntartását szolgáló építmények 
helyezhetők el; 
1. A Kbn-re-1 övezetbe a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág part menti, közhasználat számára megnyitott 

módon kialakítandó fenntartási sávja tartozik. 
2. A Kbn-re-2 övezetbe jellemzően a volt kavicsbánya tavak körüli, legalább 3 méter széles fenntartási 

sávok tartoznak.” 

 

37.§ A R. 96.§-a az alábbi (5a) bekezdéssel egészül ki: 
„(5a) A Kbn-sp-la jelű övezet területén az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt funkciókon felül 
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a) a tulajdonos számára egy lakóépület és abban egy lakás, vagy 

b) a lakó rendeltetés helyett egy üdülőépület és abban egy üdülő főrendeltetés 

is létesíthető.” 

 

38. § A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

39. § A R. 2. számú melléklet 
1. jelmagyarázata helyébe a 2. melléklet jelmagyarázata, 
2. SZT-1/M1 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-1/M3 számú tervlapja, 
3. SZT-2/M2 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-2/M3 számú tervlapja, 
4. SZT-3/M1 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-3/M2 számú tervlapja, 
5. SZT-4/M1 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-4/M2 számú tervlapja, 
6. SZT-5/M2 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-5/M3 számú tervlapja, 

7. SZT-6 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-6/M1 számú tervlapja, 
8. SZT-7/M2 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-7/M3 számú tervlapja, 
9. SZT-8/M2 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-8/M3 számú tervlapja, 
10. SZT-9/M3 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-9/M4 számú tervlapja, 
11. SZT-10/M1 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-10/M2 számú tervlapja, 
12. SZT-12/M3 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-12/M4 számú tervlapja, 
13. SZT-13/M3 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-13/M4 számú tervlapja, 
14. SZT-14/M3 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-14/M4 számú tervlapja, 
15. SZT-15/M1 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-15/M2 számú tervlapja, 
16. SZT-16 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-16/M1 számú tervlapja, 
17. SZT-17/M1 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-17/M2 számú tervlapja, 
18. SZT-18/M2 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-18/M3 számú tervlapja, 

19. SZT-19/M3 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-19/M4 számú tervlapja, 
20. SZT-20 számú tervlapja helyébe a 2. melléklet SZT-20/M1 számú tervlapja, 
lép. 

 

40. § A R. 3. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép. 
 

41. § Hatályát veszti a R. 20. § (6) bekezdése. 
 

42. § (1) Ez a rendelet 2021. ……………….. –én lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 

 

 

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos 

polgármester jegyző 

 

ZÁRADÉK: 
A rendelet 2021. ……… napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel. 
 

 

 dr. Szilágyi Ákos 

 jegyző 
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1. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzatának  

12/2016. (VI.10.) önkormányzati rendeletét módosító 

…/2021. (... ...) önkormányzati rendeletéhez  

 

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK SZABÁLYOZÁSI HATÁRÉRTÉKEI 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 

1. Kisvárosias lakóterület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

Az építési 
övezet jele 

A 

beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 

2. 
kialakítható 
 legkisebb 

megengedett legnagyobb 
kialakítandó 

legkisebb 
legkisebb* legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Lk-Z-1 Z 180 8 40 0,8 50 20 4,5 7,5 

6. Lk-SZ-K SZ K(400) - 40 0,8 50 20 4,5 7,5 

K - kialakult, SZ - szabadonálló beépítés, K(400) - kialakult tömbtelek (a tömbtelek megosztása esetén a kialakítható legkisebb 
telekterület), Z - zártsorú beépítés, Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket 
 
 

2. Kertvárosias lakóterület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

Az építési övezet 
jele 

A 

beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 

2. 
kialakítható 

 legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legkisebb* legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Lke-SZ-K SZ 600 - 30 0,6 40 50 3,0 K*** 

6. Lke-SZ-1 SZ 1000 18 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

7. Lke-SZ-2 SZ 1500 20 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

8. Lke-SZ-3 SZ 600 16 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

9. Lke-SZ-4 SZ 800 20 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

10. Lke-SZ-5 SZ 550 16 30 0,6 30 50 3,0 7,5 

11. Lke-SZ-6 SZ 600 16 30 0,6 30 50 3,0 5,0 

12. Lke-SZ-7 SZ 700 21 30 0,6 40 50 3,0 4,5 

13. Lke-SZ-8 SZ 800 18 30 0,8 40 50 4,5 7,5 

14. Lke-SZ-9 SZ 800 20 40** 0,6 40 50 3,5 7,5 

15. Lke-SZ-10 SZ 800 20 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

16. Lke-O-K O 550 16 30 0,6 40 50 3,0 K*** 

17. Lke-O-1 O 800 16 30 0,6 40 50 3,5 7,5 

18. Lke-O-2 O 800 18 30 0,6 40 50 3,0 4,5 

19. Lke-O-3 O 800 16 40** 0,6 40 50 3,5 7,5 

20. Lke-Z-1 O 450 12 30 0,6 40 50 3,0 7,5 

SZ- szabadonálló beépítés, O – oldalhatáron álló beépítés, Z - zártsorú beépítés 

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket 
**: A 47. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával. Az OTÉK-tól megengedőbb beépítettségi mértéktől az Állami 
Főépítész a PE/AF/00191-9/2018 számú szakmai véleményében hozzájárult. 
***: K – kialakult, a 2. § b) pont szerint.  
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3. Falusias lakóterület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

Az építési 
övezet jele 

A 

beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 

2. 
kialakítható 

 legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legkisebb* legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Lf-O-1 O 800 16 30 0,5 40 40 3,0 4,5 

6. Lf-SZ-1 SZ 800 16 30 0,5 50 50 3,0 4,5 

O – oldalhatáron álló beépítés, SZ - szabadonálló beépítés 

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket 
 

 

4. Településközpont vegyes terület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

 

Az építési 
övezet jele 

A 

beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 

2. 
kialakítható 

 legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legkisebb* legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 
alatti 

beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Vt-K SZ - - 40 1,5 40 30 3,0 K*** 

6. Vt-SZ-1 SZ 800 18 10 0,5 10 70 3,5 5,5 

7. Vt-SZ-2 SZ 800 20 30 1,0 40 40 3,5 7,5 

8. Vt-SZ-3 SZ 3000 - 25 1,0 35 50 4,5 7,5 

9. Vt-SZ-5 SZ 1000 - 60 2,4 70 20 4,5 12,5 

10. Vt-SZ-7 SZ 550 16 40 1,0 40 30 3,0 7,5 

11. Vt-SZ-8 SZ 1000 18 40 1,0 40 30 3,0 7,5 

12. Vt-SZ-9 SZ 1000 18 20 0,6 20 50 3,0 7,5 

13. Vt-SZ-10 SZ 800 18 40 1,0 40 30 4,5 7,5 

14. Vt-SZ-11 SZ 1000 18 40 1,4 50 30 4,5 10,0 

15. Vt-SZ-12 SZ 1000 - 40 1,2 50 30 4,5 9,0 

16. Vt-SZ-13 SZ 700 18 30 0,8 40 50 3,5 7,5 

17. Vt-O-1 O 800 16 40 1,4 50 30 3,5 7,5 

18. Vt-O-2 O 550 16 50** 0,8 50 10 3,5 7,5 

19. Vt-Z-1 Z 800 16 
40/sarok-

telken 65 
1,6 

50/sarok-

telken 75 
20 3,5 10,0 

20. Vt-Z-3 Z 1500 30 
70/sarok-

telken 80 
1,6 40 10 4,5 10,0 

21. Vt-Z-4 Z 350 - 30 0,8 40 50 3,5 7,5 

22. Vt-Z-K SZ 550 16 40 1,0 40 40 3,5 7,5 

23. Vt-SZ-K SZ 600 - 30 1,4 40 40 3,0 - 

SZ - szabadonálló beépítés, O – oldalhatáron álló beépítés, Z - zártsorú beépítés 

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket 
**: Kizárólag lakó funkció elhelyezése esetén az építési telek megengedett legnagyobb beépítési mértéke: 30% 

***: K – kialakult, a 2. § b) pont szerint.  
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5. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

 

Az építési 
övezet jele 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 

2. 
kialakítható 

 legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legkisebb* legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 
beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Gksz-1 SZ 2500 35 35 1,6 45 25 4,5 9,0 

6. Gksz-2 SZ 2000 20 40 2,0 50 20 4,5 10,0 

7. Gksz-3 SZ 5000 30 50 2,0 60 20 4,5 12,5 

8. Gksz-4 SZ 2000 30 35 1,6 45 20 4,5 10,0 

9. Gksz-5 SZ 1500 20 40 1,6 50 20 4,5 10,0 

10. Gksz-6 SZ 750 20 35 1,6 45 20 3,5 7,5 

11. Gksz-7 SZ 5000 40 35 1,6 45 25 3,5 10,0 

12. Gksz-8 Z 

a min. a 

K, a max.  

a K + a K 

40%-a* 

10 60 0,6 60 20 3,0 5,5 

13. Gksz-9 SZ 4000 20 50 1,5 60 25 3,0 12,5 

14. Gksz-10 SZ 5000 30 60 2,0 60 20 4,5 12,5 

SZ – szabadonálló beépítés, * - a területbővítéssel létrejövő telekrész nem keríthető le, a telek nem beépített része közhasználat 
számára megnyitott területként használható csak. Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a 
melléképítményeket 
 

 

6. Ipari terület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

Az építési 
övezet jele  

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 

2. 
kialakítható 

 legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legkisebb* legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 
beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Gip-1 SZ 1500 25 50 1,5 50 25 3,0 12,5 

6. Gip-2 SZ 3000 30 50 1,5 50 25 3,0 14,0 

7. Gip-3 SZ 1000 20 50 1,5 60 25 3,0 7,5 

8. Gip-4 SZ 4000 40 50 1,5 60 25 3,0 12,5 

SZ – szabadonálló beépítés; Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket 
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7. Üdülőházas terület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

Az építési 
övezet jele 

 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 

2. 
kialakítható 

 legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legkisebb* legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 
beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Üü-SZ-1 SZ K - 10 0,4 20 50 3,0 
9,0 

(14,0*) 

6. Üü-SZ-2 SZ K - 20 0,2 20 60 2,5 4,5 

SZ – szabadonálló beépítés, K – kialakult, (14,0*) - vízi csúszda esetében 

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket 
 

8. Hétvégi házas terület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

Az építési 
övezet jele 

 

A beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 

2. 
kialakítható 

 legkisebb 
megengedett legnagyobb 

kialakítandó 
legkisebb 

legkisebb legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítés 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Üh-O-2 O 500 12 20 0,2 30 70 2,5 4,5 

6. Üh-SZ-3 SZ 500 12 20 0,2 30 70 2,5 4,5 

SZ - szabadonálló beépítés, O – oldalhatáron álló beépítés 

 

9. Különleges beépítésre szánt terület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

Az építési 
övezet jele 

A 
beépítés 
jellemző 
módja 

Az építési telek  Az épület megengedett 
2. kialakítható legkisebb megengedett legnagyobb legkisebb legkisebb* legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítés 
mértéke 

zöldfelületi 
mértéke 

épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Kel-O-1 O 500 12 20 0,4 20 70 3,0 4,5 

6. Kre-O-1 O 280 12 20 0,4 20 70 3,0 4,5 

7. Kre-O-2 O 600 14 20 0,2 30 60 2,5 4,5 

8. Kre-SZ-1 SZ 600 - 30 1,4 40 40 3,5 7,5 

9. Kre-SZ-2  SZ 1200 25 15 0,4 15 75 2,5 6,5 

10. Kre-SZ-3 SZ 450 15 30 0,6 30 50 4,0 6,0 

11. Kre-SZ-4 SZ 15000 50 30 1,0 40 40 3,5 10,0 

12. Kreho-1 SZ 25000 - 5 0,2 6 85 - 

13. Kreho-2 SZ 25000 - 10 0,2 6 80 - 4,5 

14. 
Kre-sp-

SZ** 
SZ 1000 40 40 1,6 45 40 3,5 12,5 

15. Kho-SZ-1 SZ 10000 40 30 1,0 40 40 3,5 10,0 

16. Kki SZ - - 40 1,0 40 40 3,0 6,0 

17. Kb SZ - - 10 0,4 20 
40, a vízfelület 
beszámítható 

3,0 - 
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 A B C D E F G H I J 

18. Ksp-SZ-1 SZ 5000 40 20 0,6 30 40 4,0 12,5 

19. Kok-sp SZ 2000 30 20 0,4 30 40 2,5 7,5 

20. Kfhk SZ 

nem 

oszthat

ó 

K 20 - - 40 
technológia

i igény 
szerint 

6,0 

21. Kmü SZ 5000 40 30 1,5 40 40 3,5 - 

22. Kv-1 SZ 2000 30 30 1,0 40 50 3,0 10,0 
SZ - szabadonálló beépítés, O – oldalhatáronálló beépítés,  
Kre-sp-SZ ** - Az építési övezetben strand létesítése a szennyvíztisztító rekonstrukciója eredményeképpen a szükséges 
mértékben lecsökkent bűzhatás esetén megengedett. 
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

10. Erdő területek (E) 

 A B C D E F G H 

1. 

Az övezet 
jele 

A 

beépítés 

jellemző 
módja 

A telek A beépítési 
magasság 

megengedett 

legnagyobb 

mértéke, 
épületmagassága 

2. legkisebb 

megengedett 

legnagyobb 

beépítettsége 
kialakítandó 

legkisebb 

zöldfelületi 
mértéke 3. területe szélessége mértéke 

mértéke 

 a terepszint 

alatt  

4. m2 (ha)  m % % % m 

5. Ev, Evt - - - - - - - 

6. Eg SZ 100000 (10,0 ha) - 0,5 0,5 - 4,5 

7. Ek-1 SZ 25000 (2,5 ha) 50 5,0 5,0 90 6,0 

8. Ek-2 SZ 15000 (1,5 ha) 50 5,0 5,0 93 7,5 

9. Ek-3 SZ 10000 (1,0 ha) 35 3,0 3,0 92 6,0 

10. Ek-4 SZ 7000 (0,7 ha) 20 5,0 5,0 90 4,5 

11. Ek-4 SZ 10000 (1,0 ha) - 3,0 3,0 92 4,5 
SZ - szabadonálló beépítés 
 

11. Általános mezőgazdasági területek  

 A B C D E F G H I 

1. 

Az 

övezet 
jele 

A beépítés 
jellemző 
módja 

A telek A beépítési 
magasság 

megengedett 

legnagyobb 

mértéke, 

épület-
magassága 

2. legkisebb megengedett legnagyobb  

kialakítandó 
legkisebb 

zöldfelületi 
mértéke 

3. területe szélessége 

beépített-
ségének 

mértéke 

bruttó 
szintterületi 

mutatója 

beépített-
ségének 
mértéke 

 a terepszint 

alatt  

4. m2 m % m2/ m2 % % m 

5. Má SZ 3000 20 3 - 3 - 4,5* 

6. Má-l SZ 20000 - 3 - 3 - 4,5* 

7. Má-á SZ 10000 - 3 - 3 - 4,5* 

8. Má-f SZ 3000 - 3 - 3 - 4,5*- 

9. Má-f-la SZ 6000 60 10*** 0,1 5 80** 7,5 

10. Me - -  - - - - - 

 

SZ - szabadonálló beépítés 

4,5* - mezőgazdasági technológiai igény esetén ettől eltérő lehet 
80** - a meglévő faállomány 70%-os megtartása mellett 
10*** - a 91. § (1) bekezdés b) pontban foglaltak alkalmazásával.  
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12. Különleges beépítésre nem szánt terület 

 A B C D E F G H I J 

1. 

Az építési 
övezet jele 

A 
beépítés 
jellemző 
módja 

A telek  
Az épület megengedett 

2. kialakítható legkisebb megengedett legnagyobb legnagyobb legkisebb legnagyobb 

3. területe szélessége 
beépítési 
mértéke 

szint-

területi 
mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítés 
mértéke 

burkolt 

felülete 
épületmagassága 

4. m2 m % m2/m2 % % m m 

5. Kbn-re-1 SZ 2000 - 3 0,03 3 3 2,5 3,5 

6. Kbn-re-2 SZ 2000 - 3 0,03 3 3 2,5 3,5 

7. Kbn-la SZ 10000** - 10 0,1 15 10 2,5 7,5 

8. Kbn-sp-L SZ 10000 70 5 0,06 15 5 3,0 9,0 

9. Kbn-sp-1 SZ 8000 40 5 0,06 15 5 3,0 
6,0 

(12,0*) 

10. Kbn-sp-2 SZ 5000 - 5 0,06 15 5 3,0 7,5 

11. Kbn-sp-la SZ 4000 - 3 0,45 5 - 3,0 4,5 

12. Kbn-fhsz SZ - - 
2, de 

max.16 m2 

- - - 
2,5 3,0 

13. Kbn-te SZ 10000 70 2 0,04 15 2 2,5 6,0 

14. Kbn-ez-1 - - - - - - 0 - - 

15. Kbn-ez-2 SZ 300 - 3 0,03 3 3 2,5 5,5 

16. Kbn-t SZ - - 1 0,01 - 1 2,5 3,5 

17. Kbn-b SZ - - 10 0,1 - 1 - - 
SZ - szabadonálló beépítés 

* - vízi csúszda épületmagassága 

**: a 96. § (4) bekezdés f) pontban foglaltak alkalmazásával. 
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2. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzatának 

12/2016. (VI.10.) önkormányzati rendeletét módosító  

…/2021. (... ...) önkormányzati rendeletéhez  

 

 

DUNAVARSÁNY SZT-…/M… TERVLAPOK 
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1. függelék Dunavarsány Város Önkormányzatának  

12/2016. (VI.10.) önkormányzati rendeletét módosító  

…/2021. (... ….) önkormányzati rendeletéhez  

 

Védőterületek és védősávok, korlátozások 
 

Műszaki biztonsági (közlekedési- és közmű nyomvonalak) védőövezete 

- az országos közutak védőtávolsága: 
- az 51 számú főút külterületi szakasza mentén az út tengelyétől 100 – 100 m  

- az 510 jelű út külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50 – 50 m 

- az 51104 jelű út külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50 – 50 m 

- az 52101 jelű út (Vasút sor – Varsányi út) külterületi szakasza mentén az út 
tengelyétől mért 50 – 50 m 

- az 5202 jelű út mentén az út tengelyétől mért 50 – 50 m. 
 

- közmű védőtávolságok:  

- Barátság I. DN 400 kőolajvezeték    13-13 m 

- Barátság II. DN 600 kőolajvezeték    18-18 m 

- Ercsi-Vecsés DN 600 nagynyomású földgázvezeték  8-8 m, 18-18 m, 

- bányaüzemi hírközlő kábellel és biztonsági övezettel  30-30 m, 35-35 m 

- Algyő-Százhalombatta DN300 kőolajvezeték           13-13 m 

- Százhalombatta-Szajol DN150 termékvezeték        13-13 m 

- Százhalombatta-Szajol DN300 termékvezeték   13-13 m 

- Tiszaújváros-Százhalombatta DN200 termékvezeték  13-13 m 

- DUFI-Ferihegy DN150      7-7 m 

- Dunavarsány-Taksony nagyközép-nyomású gázvezeték  9-9 m 

- Dunavarsány-Ipari Park nagyközép-nyomású gázvezeték  9-9 m 

- Nagy-középnyomású földgázvezeték DN 250 KPE  9-9 m 

- DHE-Soroksár és DHE–Zugló 220 kV    25-25 m 

- DUME-DUVA 132 kV      18-18 m 

- 220 kV        29-29 m, illetve 24,6 m 

- 22 kV-os légvezeték      7-7 m 
 

A hidrogeológiai védőterületekre, védőidomokra vonatkozó korlátozások: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet 5. számú melléklete - 
A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások - szerint. 
 

Környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 

- A táj- és természetvédelmi célú területek (Országos Ökológia Hálózat, Natura2000 területei, ex lege védett 
területek) körül nincs kijelölve egyedi határozattal, és egyéb jogszabállyal megállapított védőterület 

 

Egyéb korlátozó tényezők 

- a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág mentén 10 m, 

- az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken 

- a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m,  
- az önkormányzati és egyéb kezelésben, tulajdonban levő tavak partélétől 3 m szélességű karbantartási sáv 

szabadon hagyandó, 
- a vonatkozó jogszabály szerint 200 m-es korlátozás a közigazgatási határ mentén az új beépítésre szánt terület 

kijelölésre vonatkozóan 

- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág és a Domariba-szigeti 

holtág területe, valamint a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág partvonalához, illetve a Domariba-szigetet keletről 
határoló holtághoz keleten csatlakozó 150 m-es területsáv. 
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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (... ...) önkormányzati rendelete  

a településkép védelméről  szóló 

21/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R)  
9. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A helyi védelem alatt álló épület, építmény, szobor, stb. ingatlanán e rendelet 12.§ c) pontjában 
meghatározott kivételes esetben elhelyezhető létesítmény (konténerépület, mobilház) a helyi védett 
építményeket nem érinthetik, azokkal össze nem építhetők, és az utcaképben megfelelő módon 
álcázott módon, növényzettel, kerítéssel, stb. takarással, az ideiglenes használat idejének 
meghatározása mellett helyezhetők csak el.” 

 

2.§ A R. 12.§ (2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: 
„c) Településközpont vegyes területen a körzeti és alapfokú ellátás halaszthatatlan 
kapacitásbővítése, a szükséges ellátás biztosíthatósága érdekében ideiglenesen, meghatározott 
időtartamra, a szükséges kapacitásbővítés más területen, vagy egyéb módon történő 
megvalósításának időpontjáig lapostetős konténerépületek, mobilházak elhelyezhetők.” 

 

3.§ A R. 41.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi lép: 
„a) a 2. mellékletben Dunavarsány Településszerkezeti Terve szerint meghatározott, illetve az 
Építési Szabályzat Szabályozási Tervi mellékletében szürke színezéssel megjelölt országos és 
településszerkezeti jelentőségű útvonalak és ezek csomópontjai körül, továbbá – ha az érintett 
útszakasz beépítésre nem szánt területtel határos – a közút területének határától számított 150 m-

es sávon belül levő nem kizárólag lakáscélú építmények,” 

 

4.§ A R. 42.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi lép: 
„a) a 2. mellékletben Dunavarsány Településszerkezeti Terve szerint meghatározott, illetve az 
Építési Szabályzat Szabályozási Tervi mellékletében szürke színezéssel megjelölt országos és 
településszerkezeti jelentőségű útvonalak és ezek csomópontjai körül, továbbá – ha az érintett 
útszakasz beépítésre nem szánt területtel határos – a közút területének határától számított 150 m-

es sávon belül levő nem kizárólag lakáscélú építmények,” 

 

5.§ A R. 42.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi lép: 
„a) a 6,00 m-épületmagasságú, illetve azoknál magasabb új építmények, valamint az ilyen  
magasságot eredményező emeletráépítések, tetőtér-beépítések,” 

 

6.§ A R. 45.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi lép: 
„a) a 2. mellékletben Dunavarsány Településszerkezeti Terve szerint meghatározott, illetve az 
Építési Szabályzat Szabályozási Tervi mellékletében szürke színezéssel megjelölt országos és 
településszerkezeti útvonalak és ezek csomópontjai körül, továbbá – ha az érintett útszakasz 
beépítésre nem szánt területtel határos – a közút területének határától számított 150 m-es sávon 
belül levő nem kizárólag lakáscélú építmények,”  
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7.§ A R. 45.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi lép: 
„b) Meglévő építmény rendeltetésének részbeni vagy teljes megváltoztatása esetében, illetve az 
épületben önálló rendeltetési egységek számának változtatása során;” 

 

8.§ A R. 47.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi lép: 
„b) a 45.§ (2) bekezdés b) pont szerinti rendeltetésváltozás esetében” 

 

9.§ A R. 

1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép; 
2. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép; 
3. 1. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép; 

 
10. § (1) Ez a rendelet 2021. ……………….. –én lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 

 

 

 

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos 

polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 
A rendelet 2021. ……… napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel. 
 

 

 

 dr. Szilágyi Ákos 

 jegyző 
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1. melléklet a …/2021. (... ...) önkormányzati rendelethez  

TELEPÜLÉSKÉPVÉDELEM 
Településképi karakterek és helyi védelmek 
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2. melléklet a …/2021. (... ...) önkormányzati rendelethez  

 

Településképi szempontból jelentős helyi védett természeti értékek 

 

1 az 51. számú út (071/1) hrsz-ú közút dunavarsányi déli szakasza menti kétoldali juharfasor, a 
közút nyugati oldalán a 066/2 hrsz-ú ingatlanon, a közút keleti oldalán a 0105/1; 0105/16; 
0105/19; 0105/20; 0105/23; 0105/8; 0105/9; 0105/10; 0105/11; 0105/12; 0105/13; 0105/15 hrsz-ú 
ingatlanoknak a fasort érintő területrészén  

2 az 51. számú főút és a Duna, illetve Sziget sor közötti (058) hrsz-ú Nyárfás sor menti kettős 

nyárfasor a 056/11, 056/38, 056/45 hrsz-ú, valamint a 068/1, 068/2 hrsz-ú ingatlanok fasorokkal 

érintett területrésze  
3 a 0123/21 hrsz-ú tavas ingatlanon levő fasor  

4 a Dunavarsány vasútállomás P+R parkolója melletti fasor a 969/16 hrsz-ú területen  
5 a Taksonyi úti kanyarnál levő nyárfacsoport a 032/19, (970), 969/25, 029/9 hrsz.  
6 a Varsányi 56-osok emlékparkjában két feketefenyő a 324/1 hrsz-ú ingatalon  
7 a Szent Kereszt Felmagasztosulás katolikus templom kertjében a duplasoros gesztenyefasor, a 

359 hrsz-ú ingatlanon 
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1. függelék a …/2021. (... ...) önkormányzati rendelethez  

 

Dunavarsány táji-, természeti értékei  
 

Országos jelentőségű védett terület: 
a) a Ráckevei(Soroksári)-Duna úszólápjai, a törvény erejénél fogva védelem alatt álló ex-lege 

lápok 

b) A Natura2000 terület: a „Ráckevei Duna-ág” elnevezésű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület 043/11, 051, 052, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10, 054 hrsz. területek.  
c) Az országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó övezetéhez tartozó területek.  

 

Helyi jelentőségű védett természeti területek, emlékek (Dunavarsány Önkormányzat Képviselő-

testületének a többször módosított 4/1998. (III.10.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű 

természeti területek védetté nyilvánításáról):  
a) A Domariba-sziget  

b) A 017/2 hrsz.-ú, 40 ha kiterjedésű, természetes állapotú, összefüggő gyepvegetáció.  
c) A volt Erőspusztai Tangazdaságtól délkeletre fekvő két értékes vizes élőhely, az ingatlan 

nyilvántartásban 034/25 hrsz.-ú, „a” alrészletű szántó, melynek tulajdonosa Dunavarsány 
Város Önkormányzata és a 034/7 hrsz.-ú szántó, melynek tulajdonosa a Magyar Állam.  
d) A 056/2 hrsz.-ú, 45520 m

2 

nagyságú, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében, a Magyar Állam 
tulajdonában levő földrészletből 1752 m

2 

nagyságú terület, melynek védőövezete a 05/62 
hrsz.-ú erdő terület ingatlan-nyilvántartási határa.  

 

Helyi jelentőségű védett természeti emlék:  
4 db fekete fenyő (Pinus nigra), 096/3 hrsz.  

 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület a vonatkozó jogszabály alapján.  
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Dunavarsá ny  Vá ros  Te lepü lés rend ezés i  eszkö ze ine k fe lü lv i zsgá la ta  és  
módos í tása  a  te lep ü lés  több  pont ján  módos í tása  

A  T rk .  3 7 .  §  s ze r in t i  e lő ze t es  vé leménye k  öss ze fog la ló ja  

1.  

Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 

PE/AF/000235-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 
(nyomtatott és digitális 

dokumentációt is kér) 
Észrevételek: 

I. Vonatkozó jogszabályok ismertetésén kívül egyéb észrevételt nem tesz, kifogást nem emel. 

2. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 

Főosztály 

Bányafelügyeleti Osztály 

PE/V/3819-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 

Észrevételek: 
I. Dunavarsány területén a Tvt. 23. § (2) szerinti ex lege védett lápterületek és források találhatók. – a 

vonatkozó előírások betartása szükséges 
II. A település területe NATURA 2000 természetmegőrzési terület lehatárolással érintett – Ráckevei Duna-ág 

(HUDI20042) – a vonatkozó előírások betartása szükséges 
III. A település a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben lehatárolt tájképvédelmi terület övezetével érintett – a 

vonatkozó előírások betartása szükséges 
IV. A település területén a DINPI védett fajokra vonatkozó adatokat tart nyilván – a természeti értékek 
kezeléséért felelős szerv a DINPI 
V. Felhívják a figyelmet, hogy új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre a módosítás során, melynek során 
a település biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. 
VI. Az előzetes tájékoztató alapján jelentős környezeti hatás a módosítás következtében nem várható, így 
a Kormányhivatal környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek 

VII. A terv készítése során a szabályzat előírásai nem veszélyeztethetik a település természeti és tájképi 
értékeit, a környezeti elemeket, az emberi egészséget és az életminőség feltételeit. 

3. 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

5706-3/2020. 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 
Észrevételek: 

I. Dunavarsány Város közigazgatási területén az alábbi, természet- és tájvédelmi szempontú 

kijelöléssel érintett területek találhatóak: 
- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) által kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó, HUD120042 
kóddal Ráckevei (Soroksári) Dunaág néven jelölt kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A 

Natura 2000 Korm.r. 4. ~ (1) és (3) bekezdése értelmében a Natura 2000 terület kijelölésének célja az 
azokon található, kijelölésük alapjául szolgáló fajok és kijelölésük alapjául szolgáló élőhelyek 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölésük alapjául 
szolgáló természeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A 
Natura 2000 hálózathoz tartozó ingatlanok helyrajzi számos felsorolását a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 
tartalmazza. 

- A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben 
(a továbbiakban: MTrT.) lehatárolt Országos ökológiai hálózat övezetének magterület és ökológiai 
folyosó övezete. Az ökológiai hálózat a természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli 
állapotokat tükröző területeket köti össze és a területek között a fennmaradásukhoz szükséges ökológiai 
kapcsolatokat biztosítja. Ezeken a területeken általános természet- és tájvédelmi célkitűzés az ökológiai 
hálózat természetes és természetközeli élőhelyeinek és azok kapcsolatainak megőrzése. Az Országos 
ökológiai hálózat övezetének magterület és ökológiai folyosó besorolású övezeteire vonatkozó 
szabályokat az MTrT. 25-26. tartalmazza. 

 



- az MTrT. által megállapított, továbbá a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. mellékletében lehatárolt tájképvédelmi terület 
övezete is érinti a település közigazgatási területét. Ezeken a területeken az MvM rendelet 4. ~ (2) a) 
pontja szerint a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 

biztosítása érdekében meg kell határozni a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az 
építés helyi rendjének egyedi szabályait. 

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.~ (2) bekezdése értelmében ex lege Országos 
jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló lápterületek. 

II. Megítélésünk szerint a benyújtott dokumentáció alapján a településrendezési eszközök jelen 
módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálat készítése nem szükséges. 

4. 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

35100/19035/2020.ált. 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

Észrevételek: 
I. Dunavarsány Város közigazgatási területe érinti a DPMV Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
üzemeltetésében álló Dunavarsány települési vízbázis belső védőövezetét, valamint belső, külső és 
hidrogeológiai védőidomának „A”, „B” zónáját, azonban a kutak belső védőterületén kívül 
területhasználati korlátozás nem szükséges, tekintettel arra, hogy vizsgálatokkal megállapításra került, hogy 
a 20 napos elérési időhöz tartozó védőidomok nem metszenek ki a felszínre. 
II. A vízfolyások (Ráckevei-Soroksári Duna, és a csatornák) valamint az állóvizek parti sávját célszerű 
vízgazdálkodási övezetbe sorolni. A vízfolyások és állóvizek parti sávjának méretét a 83/2014. (III. 14.) Korm. 
rendelet határozza meg. 
III. A vízfolyásokat és állóvizeket érintő településrészek esetén az FKI-KHO szükségesnek tartja a környezeti 
értékelés elvégzését, amelyben a jogszabályban meghatározott tematikát ki kell egészíteni a vízfolyások 
és állóvizek medrére és parti sávjára vonatkozóan. 

5-6. 
KDV. Vízig. 

05570-0011/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 
Észrevételek: 

I. Tájékoztatjuk, hogy Dunavarsány közigazgatási területe érinti a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (AIQ014) 
„Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről" szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. 
határozat által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt felszíni víztestet, ezért az itt tervezett 
beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a VGT-ben szereplő, erre a víztestre vonatkozó intézkedési 
tervekkel… A Ráckevei (Soroksári)-Duna, annak holtágai, mellékágai, valamint ezek medre „a nemzeti 

vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában, továbbá 
„a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” 
szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet értelmében a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében vannak. Ennek megfelelően, az olyan kiterjedésű Önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlanokat, melyek érintik az RSD medrét, ill. annak 6 méteres parti sávját, meg szükséges osztani oly 
módon, hogy a vonatkozó törvénynek megfelelve, az ingatlanok mederbe eső része a KDVVIZIG 
vagyonkezelésébe kerülhessen. Dunavarsány területén is több olyan ingatlan található, mely a fenti 
törvénnyel ma nem konform. 
II.  Az RSD partvonala mentén, elsődlegesen az utóbbi években, jelentősen megnőtt az illegális 
partrendezések, sok esetben mederbetöltések száma. Ezen betöltések jellemzően hasonló műszaki 
megoldásokkal (kibetonozott zsalukő), természetidegen anyagokból, a KDVVIZIG vagyonkezelése alá 
tartozó ingatlanon, valamint a parti sávot igénybe vevő lakosokat, túrázókat zavaró módon az 
átjárhatóság kárára létesülnek. Úgy ítéljük meg, hogy mindezen jogellenes cselekmények már 
kezelhetetlen mértéket kezdenek ölteni, ezáltal egyre súlyosabb mértékben veszélyeztetik a mederszél 
természeti értékeit, és az RSD nagyprojektben elért és elérni kívánt eredményeket is. Mindez utóbbiakat 
azért is, hiszen a partszéli makrovegetáció jelentős mennyiségű, a vízben lévő tápanyag felvételével javítja 
a víztest minőségét. A rendelettel összefüggésben, a helyzet több lépésben történő rendezhetősége 
érdekében, Igazgatóságunk megkezdte az RSD partvonalának felmérését, azaz a jelenlegi állapot 
rögzítését. Terveink szerint, ezt követően a partvonal jogi meghatározására kerül sor, az érintett szervezetek 

és Önkormányzatok bevonásával. Felhívjuk a figyelmet a 2. § 3. bekezdésére, mely jogszabály alapján a 
RSD parti sávjának előírt minimálisan biztosítandó szélessége 6 méter, mely a mederfenntartási, ellenőrzési 
és az esetleges vízminőség kárelhárítási feladatok elvégzését hivatott biztosítani. A parti sáv szélessége a 
partvonaltól, tehát a mederrézsű felső körömvonalától értendő. Fentiek alapján ennek a sávnak a 
Rendezési Tervekben történő külön jelölése, valamint az erre a sávra vonatkozó előírások Helyi Építési 



Szabályzatba történő beépítése szükséges. Ebben a sávban csak a fenti kormányrendeletben deklarált 
építmények (meder fenntartásával összefüggő, vagy vízügyi megfigyelő építmények) 
III. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna főága III. osztályú nemzeti víziút, ezért annak 
bárminemű keresztezésekor (pl. híd) figyelembe veendő űrszelvény méretek tekintetében „a hajózásra 
alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá 
nyilvánításáról” szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet előírásai az irányadóak. 
IV. A vízijárművek mederszélt erodáló, természetkárosító és az üdülőlakosságot zavaró - a rekreációs 
igények kielégíthetőségét veszélyeztető hatása miatt, használatuk radikális korlátozása és azok betartatása 
javasolható. 
Térképi jelölések az alábbi hivatkozáson érhetőek el: 

http://www.kdvvizig.hu/index.php/vizrendezes/folyoszabalyozas/r-s-d/324-vizikozlekedesi-korlatozasok-a-rackevei-

soroksari-duna-agon 

V. Vízfolyások, így a Ráckevei (Soroksári)-Duna keresztezéseire „a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” 
szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A kormányrendelet által nem definiált 
tervezési kérdésekben a meder kezelőjének, azaz a KDVVIZIG előírásait kell betartani. 

VI. A 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 6 § (2) bekezdése alapján az Igazgatóság vagyonkezelői 
hozzájárulásának megadását mederhasználati szerződés (raszterbérleti) megkötéséhez kötheti. A 
víziállások telepítésének szabályait a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet VIII. fejezete tartalmazza. 

VII. Tájékoztatjuk, hogy „a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról” szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8. melléklete alapján a település belvíz-

veszélyeztetettségét tekintve az I., a II. és a III. kategóriába sorolható a Pálfai-féle veszélyeztetettségi 
térkép alapján. A lehatárolást tartalmazó térképet levelünk mellékleteként csatoljuk.  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy „a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról” szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. melléklete alapján Dunavarsány közigazgatási 
területe teljes egészében az Országos vízminőség-védelmi terület övezetébe esik. 
VIII. Tájékoztatjuk, hogy Dunavarsány területén az alábbi vízrajzi létesítmény található: 

Törzsszám Állomásnév EOVx EOVy 
Állomás 
jellege 

Helyrajzi 

szám 
Állomás elhelyezkedése 

1139 Dunavarsány 216785 648492 felszínközeli Dunavarsány 

068/1 

A Völgy utca és az 51. sz. 
főút kereszteződésétől 
jobbra, a Dunasor felé. 

IX. Dunavarsány „a felszín alatti vizek védelméről” alkotott 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint „a 
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny vízminőség-védelmi besorolású település. 
Dunavarsány település területén találhatók a DPMV Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által 
üzemeltetett Dunavarsány Települési Vízbázis FKI-KHO:272-1/2016. számon kijelölt belső, külső valamint 
hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetei. A 2-es és 8-as számú módosítással érintett területek a hivatkozott 
vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületén találhatók. Ebből az okból kifolyólag a tervezett 
módosítások során fokozott figyelemmel kell eljárni, és „a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, valamint a fent 
hivatkozott határozat vonatkozó előírásait be kell tartani. 
X. A hivatkozott 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 4. §-a szerint: 

„(1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín alatti 
víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve 
víztestek esetében:  

a) a azok állapota ne romoljon; 
b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás 

megforduljon; 

c) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett helyzetűnek 
jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon;  

d) e) azok a területek, ahol felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, nyilvántartásba és 
ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk a szennyezés-csökkentési intézkedések, illetve kármentesítés 
révén javuljon.” 

Fenti jogszabályi előírások teljesülésének egyik feltétele a szennyezőanyagok talajba és felszín alatti vizekbe 

való bejutásának megakadályozása, többek között a keletkező szennyvizek, tisztított szennyvizek és 
szennyezett csapadékvizek, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása. 

http://www.kdvvizig.hu/index.php/vizrendezes/folyoszabalyozas/r-s-d/324-vizikozlekedesi-korlatozasok-a-rackevei-soroksari-duna-agon
http://www.kdvvizig.hu/index.php/vizrendezes/folyoszabalyozas/r-s-d/324-vizikozlekedesi-korlatozasok-a-rackevei-soroksari-duna-agon


XI. Víziközművek: 
• „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény; 
• „a környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény; 
• „a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” 

szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet; 
• „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól” szóló 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet; 
• „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet; 

• „a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről 
és a szennyezések méréséről” szóló 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet. 

7. 
Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

36300/4265-1/2020.ált. | 36300/4113-1/2020. ált. 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 
Észrevételek: 

I. Amennyiben az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatával kijelölt veszélyességi övezetet is érinti a 
szabályozandó terület, a veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztésekre a 2011. évi CXXVIII. 
törvény és a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 

II. A 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak szerint a polgármesternek a következők szerint 
kell biztosítania, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a veszélyességi övezet határait 
figyelembe vegyék: 

• a polgármester a veszélyességi övezet határán belüli területen történő esetleges fejlesztések során 
figyelembe veszi a veszélyességi övezet határait, és a fejlesztésekről a fejlesztés engedélyezése előtt 
bizottság létrehozását kezdeményezi az iparbiztonsági hatóságnál; 

• a polgármesternek biztosítania kell, hogy a bizottsági állásfoglalást követően a tervezett fejlesztésről 
az érintett nyilvánosság véleményt nyilváníthasson. Ennek érdekében a polgármesternek a 
fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkat, terveket hirdetményi közzététel útján 21 napig 
hozzáférhetővé kell tenni és ezen idő alatt azokra az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet; 

• a polgármester biztosítja, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a bizottsági 
állásfoglalást és az érintett nyilvánosság észrevételeit a tervezett fejlesztés kialakításakor kellő 
mértékben figyelembe vegyék. 

8. 
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 

BP/PNEF-TKI/2548-3/2020 | BP/PNEF-TKI/2548-4/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 

Észrevételek: 
I. Észrevételt nem tesz, környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

9-10.  

Bp. Főv. Kormányhivatala 

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

BP/0801/00906-2/2020. 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem vesz részt 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel. 

11.  

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály 

LRHF/113746-1/2020-ITM 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem vesz részt. 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

12.  

Honvédelmi Minisztérium 

Állami Légügyi Főosztály 

531-19/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem vesz részt. 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

13.  

Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedésfelügyeleti Főosztály 

Útügyi Osztály 

PE-06/ÚT/0058-2/2021. 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 



Észrevételek: 
I. Amennyiben a módosítás az állami közúthálózatot érinti, úgy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel is fel kell 

venni a kapcsolatot 

II. Javaslatot nem tesz, kifogást nem emel. 

14.  

Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Örökségvédelmi Osztály 

PE/EPO/50-1/2021. 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

Észrevételek: 
I. A tervezett módosítások nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érintenek 

II. A Kötv. 11. § alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek védettnek számítanak, - földmunkával járó 
tevékenység a törvényben meghatározottaknak megfelelően. 

III. A hatóság a tervmódosítást támogatja, kifogást nem emel. 

15.  

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály, 

Földügyi Osztály 

10.369/2020. 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

Észrevételek: 
I. A módosítások az alábbi termőterületek átsorolását jelentik: 

2. sz. tervezési terület: hrsz.: 0132/2;0132/5; 0132/7-8; 0132/11; 0132/15-20; 0134/11-13; 0130/6 

➢ a hatályos tervre való tekintettel kifogást nem emelnek ellene 

4. sz. tervezési terület – hrsz.: 086/55 

➢ az illetékes földhivatal előzetes döntése okán kifogást nem emelnek ellene 

6. sz. tervezési terület – hrsz.: 056/46 

➢ Az előzetes vélemény alapján, mivel a termőföld átlagosnál jobb minőségű, így a Tfvt. 6/B. § (2) 
alapján övezeti átsoroláshoz a Hatóságnak nincs lehetősége hozzájárulni. 

A fenti vélemény után történt, a 056/46 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa és az érintett Földhivatal között zajlott 
egyeztetések során a Hatóság hozzájárulását adta a telek egy kisebb részének a termelésből alól történő 

kivonásához, így a tervmódosításhoz hozzájárult. 

16.  

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály, 

Erdőfelügyeleti Osztály 

PE-06/ERDŐ/8653-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

Észrevételek: 
I. A tervezett módosítások a 2009. évi XXXVII. tv. szerinti erdőt az alább ingatlanokon érintik: 

088 hrsz. (Dunavarsány 24 A, B, C, E, I) 
086/56-59 hrsz. (Dunavarsány 22 A1, B1, B3, K1) 

➢ Ezen erdők igénybevételét külön eljárás keretében bírálja el a hatóság, igénybevétel esetén az 
engedélyezés feltétele az azonos méretű csereerdősítés biztosítása. 

17.  Nemzeti Földügyi Központ A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

18.  

Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály 

15561-2/2020/h 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 



Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

19.  
Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság 

3000/14377/2020.Ált 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz, ha a 

módosítás határrendészeti 
szakterületet érint. 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

20. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 

Főosztály 

Bányafelügyeleti Osztály 

PE/V/3819-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 

Észrevételek: 
I. Szakterületét érintően nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat készítését 
II. Dunavarsány város közigazgatási területét egy megállapított bányatelek érinti, a „Bugyi IX. – homok, 

kavics” védnevű bányatelek (08/9 hrsz.) 
https://www.mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/nyilvantartasok/banyaszati-teruletek 

III. Ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott (és az MBFSz által nyilvántartott) területből a fenti 
bányatelken kívül négy található Dunavarsány közigazgatási területén. A településrendezési eszközök 
térképein fel kell tüntetni a bányatelek határát, valamint az ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott 
területek határát is. A területhasználatot ezeken a helyeken úgy kell megtervezni, hogy az ásványi 
nyersanyag majdani esetleges kitermelése ne lehetetlenüljön el. 
IV. A 10. sorszámú módosítási terület határos a „Bugyi IX. – homok, kavics” védnevű bányatelekkel, a 3. 
sorszámú módosítási terület pedig az egyik ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott területtel 
határos. Ez az egykori, 2015-ben törölt „Dunavarsány IV. – homok, kavics” bányatelek területe. Itt az ásványi 
nyersanyag nem lett teljes mértékben kitermelve. 

V. Összefoglalva a tervezett módosítások nyilvántartott ásványi nyersanyaggal rendelkező területeket nem 
érintenek. 
 

 

https://www.mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/nyilvantartasok/banyaszati-teruletek


21. 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

EE/30256-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz.  

Észrevételek: 
I. A terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhez elengedhetetlen hírközlési ellátás fejlesztése. Hatóság 
felhívja a figyelmet, hogy a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” második ütemében Közép-

Magyarországon is elkezdődhetnek a szükséges fejlesztések. A hírközlési szolgáltatók jelentős hálózat 
fejlesztéseket hajtanak végre egyaránt vezetékes és vezeték nélküli hálózatán az elkövetkezendő 2 év 
során, ezen projektek, több tízezer háztartást érintenek. 
II. A megvizsgált településrendezési eszközök elfogadása ellen a Hatóság kifogást nem emel. 

22. 
Országos Atomenergia Hivatal 

OAH-2020-00065-0857/2020(AL) 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

23. 
Pest Megyei Főépítész 

1048-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

Észrevételek: 

I. A készülő dokumentumot a Trk. 1. és 2. melléklete szerint kell elkészíteni 
II. 2019. március 16-tól Magyarország új területrendezési törvénye van hatályban, mely mellett az azt 
kiegészítő 9/2019. (VI.14.) MvM. Rendelet előírásait is figyelembe kell venni 
III. Pest Megye Önkormányzata jóváhagyta a megye új területrendezési tervét (10/2020. (VI.30.) sz. Önk. 
Rend. – mely néhány egyedileg meghatározott megyei övezetet is tartalmaz, melyek az agglomerációs 
településeket is érintik: 

a) innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.13.1. melléklet) 
b) logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.2. melléklet) 
c) turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.3. melléklet) 
d) kertes mezőgazdasági területek övezete (3.13.4. melléklet) 

e) klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (3.13.5. melléklet) 
IV. A Trk. 4. melléklete alapján kötelező munkarész a fenti területrendezési tervekkel való összhang 
igazolása, ill. az alátámasztó munkarészben – a Trk. 3. mellékletének 1.2.2. pontja szerint – a 

településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása mind rajzi, 
mind szöveges formában. 
A módosításokat számozással, térképi jelöléssel, a területek nagyságának feltüntetésével részletes 
táblázatban kell összefoglalni, mely alapján a területi mérleg készül, és amelyben az Agglomerációs 
területfelhasználási kategóriák változásai kimutathatók, az eltérések pedig összevethetők az eltérési 
lehetőségekkel. 
V. Elemezni szükséges az új Trtv.-vel életbe lépett országos és kiemelt térségi övezeteket tartalmazó 
tervlapokat és ezek tekintetében javaslatot tenni a Településszerkezeti terv módosítására. 
VI. A Trtv. 19. §-ában meghatározott térségi övezetek lehatárolásához szükséges adatszolgáltatók körét a 
282/2009. (XII.11.) Korm. Rendelet tartalmazza. 

VII. A Trtv. erdőkre, gyümölcskataszterrel és szőlőkataszterrel érintett területekre vonatkozó előírásait is 
érvényesíteni kell a településrendezési eszközökben. Dunavarsány rendelkezik I-II. o. kataszteri szőlő 
területekkel, „ismereteink alapján az I. sz. módosítási terület még I-II. minőségű szőlőkataszteri területen 
található. Amennyiben még nem történt meg a kivonás, vonatkoznak rá, a szőlőtermesztésről és 
borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény előírásai.” 

VIII. a 253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK) többször is módosult az elmúlt időszakban, mely 
módosulásokat a Trk.-val együtt kell alkalmazni a településrendezési tervek készítése során. Az OTÉK 
legfrissebb módosítása alapján új megfeleltetési kötelezettségnek kell eleget tenni a Budapesti 

Agglomeráció tekintetében – OTÉK 10/a. §. 118. §, Trk. 11. §(9)-(12), 46/I. § 

24. 
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 

Hatósági Osztály 

PE-15/HAT/30-1/2021 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem vesz részt. 

Észrevételek: 
I. A témában hatáskörrel nem rendelkezik, észrevételt nem tesz, kifogást nem emel. 

25. 
Taksony Nagyközség Polgármestere 

H/12548-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 



Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

26. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

9487-3/2020 

véleményezési eljárás további 
szakaszában nem vesz részt. 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

27. 
Délegyháza Község Polgármestere 

H/8127-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

28. 
Tököl Város Polgármestere 

18421-3/2020. 

véleményezési eljárás további 
szakaszában nem vesz részt. 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

29. 
Szigethalom Város Polgármestere 

2820-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

30. 
Szigetszentmiklós Város Polgármestere 

09/2519-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 

Észrevételek: 
I. A terv készítéssel kapcsolatban észrevételt/javaslatot nem tesz. 

 

Dunavarsá ny  Vá ros  Te lepü lés kép -véde lmi  re nde le t éne k  módos í tása   

A  T rk .  3 7 .  §  s ze r in t i  e lő ze t es  vé leménye k  öss ze fog la ló ja  

1.  

Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 

PE/AF/00236-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 
(nyomtatott és digitális 

dokumentációt is kér) 
Észrevételek: 

I. A Hivatal előzetes adatszolgáltatási kötelezettséggel nem rendelkezik. 

II. A településképi arculati kézikönyvnek, a településképi rendeletnek egymással tartalmi összhangban kell 
állnia. 
III. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
egyeztetésére és elfogadására vonatkozó eljárásban az R. 43/A.§ (9) bekezdés szerint a polgármester 
adatszolgáltatási kérelme, az érintett államigazgatási szervek adatszolgáltatása, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének az érintett szervek általi véleményezése a Lechner 
Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történhet. 
IV. Külön felhívjuk a figyelmet a lakosság, a helyi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási 
közösségek egyeztetési eljárásba történő bevonására, amelyet az R. 21. A partnerségi egyeztetés alcíme 
alattiak figyelembe vételével, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint 
kell lefolytatni. 

V. Egyúttal arra is felhívjuk szíves figyelmét, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve azt az 
esetet, amikor a helyi rendelet módosítására a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi 
önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség. 
- A településképi arculati kézikönyvre és a településképi rendeletre vonatkozó egyeztetési eljárás 
tekintetében kérjük figyelembe venni és alkalmazni az R. 43/A.-43/B.-ában foglaltakat. 



2. 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

DINPI/5706-4/2020. 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz. 

(csak digitális dokumentációt kér) 

Észrevételek: 
I. Táj- és természetvédelmi szempontból a DINPI a településrendezési eszközök módosításáról szóló 
DINPI/5706-3/2020. ügyiratszámú előzetes véleményében szereplők mérvadók. 

3. 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

EE/30043-2/2020 

A véleményezési eljárás további 
szakaszában részt vesz.  

Észrevételek: 
I. A terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhez elengedhetetlen hírközlési ellátás fejlesztése. Hatóság 
felhívja a figyelmet, hogy a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” második ütemében Közép-

Magyarországon is elkezdődhetnek a szükséges fejlesztések. A hírközlési szolgáltatók jelentős hálózat 
fejlesztéseket hajtanak végre egyaránt vezetékes és vezeték nélküli hálózatán az elkövetkezendő 2 év 
során, ezen projektek, több tízezer háztartást érintenek. 
II. A megvizsgált településrendezési eszközök elfogadása ellen a Hatóság kifogást nem emel. 
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Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra! 
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Telefon: (06 1) 485 6900 
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Dunavarsány Város Önkormányzata  
Gergőné Varga Tünde polgármester részére 

2336 Dunavarsány 

Kossuth Lajos u. 18. 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Köszönettel vettük levelét, amelyben Dunavarsány településrendezési eszközeinek módosítására 

vonatkozó eljárásról kéri előzetes tájékoztatásunkat. 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: R.) 37.§-a szerint, az 

alábbi előzetes tájékoztatást adjuk. 
 

A R. 37.§ (6) és (7) bekezdéseire hivatkozva jelezzük, hogy a véleményeztetési eljárásban – mint 

érintett államigazgatási szerv – részt kívánunk venni, és e véleményünk kialakításához az 
elkészítésre kerülő teljes – olvasható léptékű, a vizsgálati és alátámasztó munkarészeket is 
maradéktalanul tartalmazó – dokumentáció megküldését kérjük papír formátumban és 
elektronikus adathordozón egyaránt (CD vagy DVD).  
 

A tervek készítésével, valamint az egyeztetési eljárással kapcsolatban az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) rendeletben                              
(a továbbiakban: OTÉK), valamint a R.-ben foglaltakat kell figyelembe venni és alkalmazni. Ezek közül, 
fel kívánjuk hívni a figyelmet az egyeztetési eljárással kapcsolatos néhány jelentősebb előírásra az 
alábbiak szerint: 
 

A megküldött tájékoztatóval kapcsolatos észrevételeink: 
1. Tudomásul vesszük, hogy megkeresésükben az R. 36.§ szerinti teljes egyeztetési eljárást kívánják 

lefolytatni. 

2. Előzetesen tájékoztatjuk, hogy a R. 37.§ (4) bekezdés bc) pontja szerinti előzetes adatszolgáltatási 
kötelezettséget az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
tekintetében a R. 9. melléklete nem állapít meg. 



 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 2. oldal PE/AF/000235-2/2020 

Állami Főépítészi Iroda 
1052 Budapest, Városház u. 7.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 

Telefon: (06 1) 485 6900 
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu   Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

3. A jelzett módosítási célokat figyelembe véve – a 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben előírt 
környezeti vizsgálat lefolytatásával kapcsolatban – az épített környezet védelmére irányulóan – a 

környezetvédelmi hatóság álláspontját tarjuk irányadónak. 
4. Tájékoztatjuk, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I. 11.) 

Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott környezeti értékelés általános tartalmi 
követelményeit a tematika kidolgozásához elégségesnek tartjuk. 

 

A TSZT, HÉSZ, SZT készítése során az alábbiakra hívjuk fel a szíves figyelmét: 
5. A településrendezési eszköz készítése, valamint módosítása során felhasználni csak az 

aktualizálást megelőzően legfeljebb hét éven belül készült megalapozó vizsgálatot lehet, ideértve az 
ezen időtávon belül a településrendezési eszközhöz nem e rendelet szerinti tartalommal elkészített 
megalapozásnak minősülő vizsgálatot is. A felhasználható tartalmi elemeket az önkormányzati 
főépítész írásban határozza meg. 

6. Tájékoztatjuk, hogy a R. 1. és 3. melléklet összevont, átcsoportosított vagy elhagyott tartalmi 
elemek részletezettségét a főépítész írásban rögzíti, mely feljegyzés a készülő megalapozó 
vizsgálat és alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi. 

7. A tervdokumentációnak a magasabb szintű jogszabályokkal és tervekkel összhangban kell lennie. 
Az R. 4.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „a településrendezési eszközök a területrendezési tervek 
rendelkezéseivel összhangban készülnek”. A településszerkezeti tervnek a Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben foglaltaknak meg 

kell felelnie – az R. 1. melléklet 1.3 pontja, a 3. melléklet 12. pontja, valamint a 4. melléklet 5. pontja 

alapján – ezért a dokumentációban igazolni szükséges (térképpel, leírással és számítással).       
A meglévő és tervezett területhasználat teljes közigazgatási területére vetített térségi területi 
mérlegét mind az alátámasztó, mind a jóváhagyandó munkarészekben szerepeltetni szükséges. 

8. Jelezzük, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján „a településrendezési 
tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében 
részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és - 

legalább egy eredeti példányon - a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési eszköz 
tervlapja tartalmazza a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki 
jelölését.” 

9. A szabályozási terv és a szabályzat készítése során a R.-ben megfogalmazott követelményeket, 
vonatkozó szakmai előírásokat is figyelembe kell venni.  

10. A R. 3.§ (6) bekezdése kimondja, hogy a helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel és a 
településképi rendelettel összhangban kell, hogy elkészüljön.  

11. A R. 13.§ (1) és (2) bekezdése rögzíti, hogy a szabályozási terv „az állami ingatlan-nyilvántartási 
alaptérkép felhasználásával, a szabályozási tartalomnak megfelelő méretarányban” készül. 

12. Felhívjuk a figyelmet, hogy a készítendő helyi építési szabályzatban – az R. 46/B.§ (1) 
bekezdésében foglaltak értelmében – településképi követelményt jogszerűen már nem lehet 
meghatározni, továbbá az építészeti örökség helyi védelmével, a reklámhordozók és egyéb műszaki 
berendezések elhelyezésével kapcsolatos előírások csak településképi rendeletben állapíthatók 
meg. 
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13. Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi építési szabályzatot jóváhagyandó rendeletnek, teljes mértékben 
meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltaknak. 

 

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink: 

14. Emlékeztetőként meg kell jegyezzük, hogy az előzetes tájékoztatót meg kell küldeniük az eljárásban 
érintett partnereknek, az R. 9. mellékletében meghatározott összes államigazgatási szervnek, - 

településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében - az érintett területi, települési 
önkormányzatnak. 

15. A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell a 
partnerekkel, az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel, a 
tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal. 

16. Külön felhívjuk a figyelmet a lakosság, az érdekképviseleti szervek stb. egyeztetési eljárásba 
történő bevonására, melyet a R. 29.§-a alapján – partnerségi egyeztetés keretében, a helyben 
megalkotott szabályok szerint – kell lefolytatni. 

17. Az eljárásban való részvétel, illetve az eljárás során adott vélemények figyelembe vételével 
kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a R. 34.§ (2) és 37.§ (7) bekezdéseire. 

18. A településrendezési tervek egyeztetési eljárásával kapcsolatban jelzem, hogy az esetlegesen 
eltérő vélemények tisztázása a R. 39.§ (1) bekezdése keretében történhet. 

19. A R. 39.§ (2) bekezdése előírja, hogy a véleményezést követően a beérkezett véleményeket – 

egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 
fogadása esetén a döntést indokolnia kell. 

20. Előzetesen jelezzük, hogy a R. VI. fejezet 28. pontjában meghatározott végső szakmai 
véleményezési szakaszban a R. 40.§ (1) bekezdésében rögzített összes dokumentum megküldése 
szükséges Hivatalunk részére. Ezen dokumentumokhoz csatolni kell a polgármester nyilatkozatát, 
melyben rögzítésre kerül, hogy R. 29.§-ában rögzített partnerségi egyeztetés a helyi szabályokban 
megállapított eljárásrend szerint, megfelelően lefolytatásra került és a partnerségi egyeztetés 
eredménye a településrendezési eszközökben megfelelő módon figyelembevételre kerültek. 

Szintén meg kell küldeni az eljárás során beérkezett összes véleményt – a partnerekét is – és a 
véleményezési szakaszban keletkezett valamennyi egyéb dokumentumot (jegyzőkönyvek, 
emlékeztetők, tértivevények vagy letöltési igazolások stb.). Kérem, hogy az elfogadott észrevételek 
esetén eszközölt javításokat jól érzékelhetően jelöljék a dokumentációban.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag hiánytalanul megküldött dokumentáció esetén adható ki záró 
szakmai vélemény. 

21. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a R. 28.§ (4) bekezdése szerint a koncepció, stratégia, 
településrendezési eszköz, vagy azok módosítása, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem 
fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes 
előírás hatályon kívül helyezése esetén. 

22. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat egyszerre történő készítéséről és 
módosításáról R. 33.§-a rendelkezik. Ezzel kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 
településszerkezeti terv elfogadásáról szóló döntésnek minden esetben meg kell előznie a helyi 
építési szabályzat elfogadását.  
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23. A településrendezési eszköz elfogadásáról és hatályba léptetéséről a R. 43.§-a rendelkezik.  

A módosító rendelet a hatályba lépést követő napon hatályon kívül helyezendő – a tervezetben egy 

mondatban – amennyiben egységes szerkezetbe kívánják foglalni és minden pontja előre látható 
időpontban végrehajtottá válik. 
Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az elfogadott településrendezési eszköz, az elektronikus 
adathordozó mellett, hitelesített papír alapú dokumentáción történő megküldése is szükséges. 

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a véleményeztetés-egyeztetési eljárási rend maradéktalan 
betartását. 
 

Budapest, 2020. december 17. 

 

                                                            Tisztelettel:                                                          

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
  nevében és megbízásából:  

 

 Váradi Tibor 
 állami főépítész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesül:  
1. Címzett 
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Dunavarsány településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításával
kapcsolatban küldött megkeresésükre válaszul táj és természetvédelmi szempontból az
alábbiakat állapítottuk meg:

Dunavarsány Város közigazgatási területén az alábbi, természet és tájvédelmi szempontú
kijelöléssel érintett területek találhatóak:

o az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) által kihirdetett Natura 2000
hálózathoz tartozó, HUD120042 kóddal Ráckevei (Soroksári) Dunaág néven jelölt
kiemelt jelentőségűtermészetmegőrzési terület. A Natura 2000 Korm.r. 4. ~ (1) és (3)
bekezdése értelmében a Natura 2000 terület kijelölésének célja az azokon található,
kijelöléstik alapjául szolgáló fajok és kijelölésük alapjául szolgáló élőhelyek
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a
kijelölésük alapjául szolgáló természeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A Natura 2000 hálózathoz tartozó ingatlanok
helyrajzi számos felsorolását a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet tartalmazza.

o a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) lehatárolt Országos ökológiai hálózat
övezetének magterület és ökológiai folyosó övezete. Az ökológiai hálózat a
természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli állapotokat tükröző
területeket köti össze és a területek között a fennmaradásukhoz szükséges ökológiai
kapcsolatokat biztosítja. Ezeken a területeken általános természet és tájvédelmi
célkitűzés az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeinek és azok



kapcsolatainak megőrzése. Az Országos ökológiai hálózat övezetének magterület és
ökológiai folyosó besorolású övezeteire vonatkozó szabályokat az MTrT. 2526. *
tartalmazza.

o az MTrT. által megállapított, továbbá a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3.
mellékletében lehatárolt tájképvédelmi terület övezete is érinti a település
közigazgatási területét. Ezeken a területeken az MvM rendelet 4. ~ (2) a) pontja szerint
a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés
biztosítása érdekében meg kell határozni a településrendezési eszközökben a
területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait.

o a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.~ (2) bekezdése értelmében ex
lege Országos jelentőségűtermészetvédelmi oltalom alatt álló lápterületek.

o helyi jelentőségűvédett természeti terület;

o a település közigazgatási területére vonatkozóan Igazgatóságunk nem rendelkezik
egyedi táj érték felméréssel.

A közigazgatási területen a különböző táj és természetvédelmi kijelölés alá tartozó területek
határvonalait ábrázoló átnézeti térképet jelen levelünkhöz mellékelve — továbbá a levelükben
feltüntetett foepitesz(~dunavarsany.hu email címre digitálisan is  megküldjük. Kérjük, hogy
a lehatárolásokat adatszolgáltatásunknak megfelelően szíveskedjenek feltüntetni a
településrendezési terveken. Kérjük továbbá az érintett területeken a szabályozási előírások
összhangba hozását a táj és természetvédelmi előírásokkal, illetve a magasabb szintű
jogszabályokkal.

A tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó digitális adatszolgáltatáshoz az e levelünkhöz
mellékelt átadásátvételi jegyzőkönyvet aláírva kérjük I~az~atósá~unk részére visszaküldeni.
A jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően a megküldött adatok kizárólag a megkeresésben
leírt tervezési feladat munkaanyagaihoz használhatók fel! A jegyzőkönyvet a
Miniszterelnökség Epítészeti és Epítésfelügyeleti Helyettes Allamtitkársága rendelkezésének
megfelelően küldjtik meg.

Általánosságban kérjük a tervekben a táj és természetvédelmi szempontból jelentős területek,
értékek megóvására tett intézkedések megjelenését. A területhasználatokat úgy kell
meghatározni, hogy a természeti és táji értékek megőrzése a település teljes területén
biztosítható legyen. A területhasználat meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy ezen
területek természeti és tájképi értéke ne sérüljön. Kérjük a szabályozási terv és a helyi építési
szabályzat készítése során a táj és természeti adottságokat figyelembevevő szerves
településfejlesztés megvalósítását, a táj képének kedvező irányba történő befolyásolását, a
tervezett fejlesztések, elképzelések olyan módon történő megtervezését, hogy a táj jellege,
esztétikai, természeti értékei, a tájra jellemző természeti rendszerek és egyedi tájértékek
megóvása biztosítható legyen. Kérjük az Országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben meghatározott építési
lehetőséget a helyi táj i és természeti adottságoknak megfelelően szűkíteni. Ennek érdekében
a településrendezési eszközök meghatározásához készített vizsgálatok során ki kell térni a
település természeti, tájképi és településképi adottságaira, értékeire. A vizsgálatok



eredményeit felhasználva meg kell határozni azon területeket, ahol a táj vagy természeti
értékek megóvása érdekében a beépíthetőséget korlátozni, vagy tiltani kell.
Mindezen elvárásainkat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény támasztja alá.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során kérjük továbbá az MTrT. és a PMTrT.
előírásait figyelembe venni.

A benyújtott tájékoztató anyagban bemutatott 110. módosítási igény, amelyekhez tartozik
területi lehatárolás, illetve a módosítások tervezett tartalma nem érintenek Országos
jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet, európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 területet), Országos
ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj és természetvédelmi szempontból jelentős
területet.

A további 9 módosítást illetően, amelyekhez nem tartozik területi lehatárolás, a
véleményezési anyagban majdan szereplő konkrétumok ismeretében fogunk tudni véleményt
mondani táj és természetvédelmi szempontból.

A településrendezési eszközöknek a megkeresés mellékletében foglalt módosítására irányuló
eljárás további szakaszában a táj és természetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében
részt kívánunk venni. A kidolgozásra kerülő véleményezési dokumentációt digitális
formátumban szíveskedjenek megküldeni Igazgatóságunk számára.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. ~ (3) a) pontja értelmében „várható környezeti hatásuk
jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat a település egy
részére készülő szabályozási tervnél illetve építési szabályzatnál”. Megítélésünk szerint a
benyújtott dokumentáció alapján a településrendezési eszközök jelen módosításával
kapcsolatban környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.

Adatszolgáltatásunkat és állásfoglalásunkat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 37. ~ (4) bc)
pontja illetve 9. sz. melléklete, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kij elöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37.
~ d) pontja alapján, míg a környezeti vizsgálat tematikájára vonatkozó véleményünket az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.r. 7. * (1)
bekezdése alapján adtuk meg.

Budapest, 2020. december 21.

Üdvözlettel:
Fürj András
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ÁTADÁS  ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

A DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság átadja Dunavarsány település közigazgatási területére
vonatkozóan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tevéről szóló 2018. évi
CXXXIX törvény és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megjelent

tájképvédelmi terület övezete
lehatárolást digitális (dwg/dxf’shp) formátumban.

Alulírott, Dunavarsány település nevében a tájképvédelmi övezet digitális téradat állományát
átvettem. Ezúton nyilatkozom, hogy a táradat állományt Önkormányzatunk kizárólag a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program ás a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X 6.) Korm. rendeletben rögzített célra használja fel.

Átadó Átvevő

Dátum: Dátum:

Aláírás: Aláírás:

Baranyai Zsolt
osztályvezető



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Dunavarsány  Város  településfejlesztési
koncepciójának  és  településrendezési
eszközeinek  felülvizsgálata  és  módosítása
ügyében - szakvélemény 

 Hiv. szám:
Hiv. számunk:
Ügyintézők:

539-19/2020.
35100/19035/2020.ált.
Dr. Sárváryné Szentkatolnay Blanka

 Telefon: +36-1-459-2476
  E-mail: f  ki.h  atosag  @katved.gov.hu

Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere

Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.
2336

Tisztelt Gergőné Varga Tünde Asszony!

Tárgyi  ügyben  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO), az alábbi tájékoztatást adja:

Dunavarsány  Város  közigazgatási  területe  érinti  a  35100-2550-1/2016.ált.  határozattal
kijelölt, a DPMV Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.)
üzemeltetésében álló Dunavarsány települési vízbázis belső védőövezetét, valamint belső,
külső  és  hidrogeológiai  védőidomának  „A”,  „B”  zónáját, azonban  a  kutak  belső
védőterületén  kívül  területhasználati  korlátozás  nem  szükséges,  tekintettel  arra,  hogy
vizsgálatokkal megállapításra került, hogy a 20 napos elérési időhöz tartozó védőidomok nem
metszenek ki a felszínre.

A  településfejlesztési  koncepció,  a  településszerkezeti  terv, a  helyi  építési  szabályzat  és  a
szabályozási terv felülvizsgálata során vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbiakat kell
figyelembe venni.

1. A vízfolyások (Ráckevei-Soroksári Duna, és a csatornák) valamint az állóvizek
parti sávját célszerű vízgazdálkodási  övezetbe sorolni; a vízgazdálkodási övezet
nem lehet  kisebb  a nagyvízi  meder, a parti  sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a

nagyvízi  mederkezelési  terv  készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó

szabályokról  szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 83/2014.
(III. 14.) Korm. rendelet] megfelelőnél; a parti sávot a karbantartási munkák elvégzése
céljából szabadon kell hagyni, a parti sávban építmény nem helyezhető el, szükség esetén
a hozzáférést biztosítani kell.

2. A vízfolyások és állóvizek parti sávjának méretét a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
határozza meg. 

3. A vízfolyások és állóvizek medrét, illetve partját érintő létesítmények megvalósítása
csak a kezelő hozzájárulása alapján végezhető.

4. A 83/2014.  (III.  14.) Korm. rendelet  5. § (5) bekezdése alapján „A (mederkezelői)
hozzájárulás az építési és a fennmaradási engedélyezési eljárásban résztvevő vízügyi
hatóság szakhatósági állásfoglalása megadásának feltétele.”

Telefonos és személyes ügyfélfogadás egységesen: 

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban
 a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz,

 illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.
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5. A vízfolyások és  állóvizek  parti  sávjában történő munkavégzést  (amennyiben nem
vízjogi létesítési engedély alapján végzik) be kell jelenteni a vízfolyás/tó kezelőjének.

6. A  vízfolyásokat  és  állóvizeket  érintő  településrészek  esetén  az  FKI-KHO
szükségesnek  tartja  a  környezeti  értékelés  elvégzését,  amelyben  a  jogszabályban
meghatározott tematikát ki kell egészíteni a vízfolyások és állóvizek medrére és parti
sávjára vonatkozóan.

7. A  Vgtv.  28/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  jogszabály  által  bejelentéshez  kötött
tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, a
vízilétesítmény  megépítéséhez  és  átalakításához  (vízjogi  létesítési  engedély),  a
vízilétesítmény használatbavételéhez és  üzemeltetéséhez,  a  vízhasználathoz (vízjogi

üzemeltetési engedély), és a vízilétesítmény megszüntetéséhez (vízjogi megszüntetési

engedély). A Vgtv. 28/A. § (2) bekezdése szerint elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi
engedélyezési  kötelezettség  alá  tartozó  vízhasználat,  vízimunka  és  vízilétesítmény
műszaki tervezéséhez.

8. A  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.
rendelet  [a  továbbiakban:  72/1996.  (V. 22.)  Korm.  rendelet]  15.  §  (1)  bekezdése
alapján vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított
vízimunka  vagy  vízilétesítmény  esetén  az  építtetőnek  (tulajdonosnak)  a  vízügyi
hatóságtól  -  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  eset  kivételével  - fennmaradási

engedélyt kell kérni.”
9. A Vgtv. 1. számú melléklet 25., valamint 26. pontja definiálja a vízimunka, illetve a

vízilétesítmény fogalmát, mely szerint:
- „Vízimunka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz lefolyási,

áramlási  viszonyait,  mennyiségét  vagy  minőségét,  medrét,  partját  a  vizek

kártételeinek  elhárítása,  a  víz  hasznosítása,  minőségének  és  mennyiségének

megfigyelése,  ásványi  és  földtani  kutatások  végzése,  ásványi  nyersanyag

kitermelése céljából befolyásolja;

- Vízilétesítmény: az  a  mű  (víziközmű),  műtárgy,  berendezés,  felszerelés  vagy

szerkezet,  amelynek  rendeltetése,  hogy  a  vizek  lefolyási,  áramlási  viszonyait,

mennyiségét  vagy  minőségét,  medrének  vagy  partjának  állapotát,  a  vizek

kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása - ideértve a víziközművekkel végzett

közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást -, minőségének és mennyiségének

megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi

nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja:

- közcélú vízilétesítmény: az a vízilétesítmény, amely az államnak, illetve a helyi

önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen

a  víziközművekkel  nyújtott  szolgáltatást,  a  vizek  kártételei  elleni  védelmet,  a

vízkészletek  feltárását,  megóvását,  hasznosítását,  pótlását  és  állapotának

figyelemmel  kísérését,  a  vízkészlettel  való  gazdálkodását  szolgálja;  közcélú

vízilétesítménynek minősülnek továbbá az országos közút és a törzshálózati vasút

kiépítését, fejlesztését és fenntartását szolgáló vízilétesítmények;

- saját célú vízilétesítmény: rendeltetésük szerint üzemi, háztartási, mezőgazdasági

vízellátást, valamint vízkárelhárítási, víztisztítási, vízerő hasznosítási feladatokat

ellátó,  továbbá a  közcélú  vízilétesítménynek nem minősülő  szennyvíz  gyűjtését,

tisztítását,  hasznosítását  és  elhelyezését  szolgáló  mű,  és  ami  a  víziközmű-

szolgáltatásról szóló törvény szerint nem minősül víziközműnek”

10. A  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  3.  §  (1)  bekezdése  alapján  „A  vízimunka

elvégzéséhez,  vízilétesítmény  megépítéséhez  (átalakításához)  szükséges  vízjogi

létesítési  engedélyt  az  építtető,  a  tulajdonos  vagy  a  vagyonkezelő  köteles

_________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 

Telefon: +36(1)  459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
KRID azonosító (FKI): 313504758
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megszerezni.” A  kérelemhez  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban:
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] meghatározott engedélyezési terveket kell csatolni,
és  azokat a  Vgtv.  33/G.  §  (1)  bekezdésének  2020.  január  01.  napjától  hatályos
rendelkezése  szerint:  „Az  elektronikusan  kezdeményezett  vízügyi  hatósági
eljárásoknál az ügyfél elektronikus azonosítását követően a beadványait - a Kormány
rendeletében meghatározott módon elektronikusan hitelesítve - a VIZEK rendszeren
keresztül  nyújtja  be  a  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  vízügyi  hatóság
részére.”

11. A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés  a) pontja alapján  „A vízjogi

engedély  az  engedélyes  kérelmére  módosítható,  amennyiben  az  engedélyes  a

vízilétesítményt  át  akarja  alakítani,  vagy  az  engedélyben  meghatározott  műszaki

megoldástól  eltérően  kívánja  megterveztetni,  megépíteni,  illetőleg  üzemeltetni,

továbbá  a  vízhasználatot  az  engedélytől  eltérő  módon  (mértékben)  kívánja

gyakorolni”.
12. Amennyiben  a  közüzemi  ivó-,  csapadék-,  és  szennyvízhálózat  kiépítése,  átépítése,

megszüntetése válhat szükségessé, úgy a munkálatok megkezdése a Vgtv. 28/A. § (1)
bekezdés  szerinti,  érvényes  és  végleges  vízjogi  létesítési,  illetve  megszüntetési
engedély birtokában kezdhető meg.

13. A  telken  belüli  szennyvízhálózat  házi  szennyvízhálózatnak  minősül,  mely  a
felhasználási  helyen  keletkező  szennyvíz  összegyűjtését  szolgáló  –  az  ingatlan
alkotórészét  képező  –  vezeték,  amelynek  létesítése,  valamint  üzemeltetése  a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény [a továbbiakban: 2011. évi
CCIX. törvény] 2. § 10. alpontja, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi

CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] 55. § és 55/A. § alapján
nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

14. A telken  belüli  ivóvízhálózat  házi  ivóvízhálózatnak  minősül,  a  felhasználási  hely
ivóvízfogyasztását  biztosító  -  az  ingatlan  alkotórészét  képező  -  vezeték,  amely  a
vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen
vízmérő  berendezés  elhelyezésére  szolgáló  akna),  melynek  létesítése,  valamint
üzemeltetése a 2011. évi CCIX. törvény 2.§ 9. és 11. alpontja, valamint az 58/2013.
(II.  27.)  Korm.  rendelet  55.  §  és  55/A.  §  alapján  nem  vízjogi  engedély  köteles
tevékenység.

15. A 72/1996. (V. 22.) Korm rendelet 3. § (12) bekezdése szerint:  „A vízügyi hatóság

engedélye szükséges - a külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel, vagy

CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések, valamint a 24. §

(1)  bekezdés  c)  pontjában  foglaltak  kivételével  -  a  szennyvíz  és  a  csapadékvíz

tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés létesítéséhez, a

használatbavételéhez, üzemeltetéséhez.” 
16. Fentiek  alapján  amennyiben a  kommunálistól  eltérő  szennyvizek,  illetve

csapadékvizek  tisztítására,  előtisztítására  építőipari  műszaki  engedéllyel,  vagy  CE
megfelelőségi  jelöléssel  rendelkező berendezés  kerül  beépítésre,  az arra  vonatkozó
bizonyítvány  másolatának  csatolásával,  a  felszíni  vizek  minősége  védelmének

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint
összeállított  dokumentációval  legkésőbb a  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  lezárását,
vagy annak hiányában legkésőbb a berendezés üzembe helyezését követő 30 napon
belül  kibocsátási  engedélyt  kell  kérni  a  Vízügyi  Hatóságtól. Amennyiben  a
kommunálistól eltérő szennyvizek tisztítására építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE

_________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 

Telefon: +36(1)  459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
KRID azonosító (FKI): 313504758
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megfelelőségi jelöléssel nem rendelkező berendezés kerül létesítésre, abban az esetben
a  berendezés  a  Vgtv.  28/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  vízjogi  engedélyköteles
berendezésnek minősül.

17. Amennyiben  a  területen  a  közcsatornázás  nem  megoldott,  úgy  a  kommunális
szennyvíz  elvezetésére  zárt,  vízzáró  szennyvíztároló  kialakítása  válik  szükségessé,
melynek vízzárósságát 5 évenként ellenőrizni kell. 

18. Amennyiben kiépül a közcsatorna hálózat, haladéktalanul rá kell csatlakozni.
19. A  víziközmű-szolgáltatásról szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  55.  §  (1)  bekezdés

értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-
szolgáltatást igénybe venni.

20. Zárt  szennyvízgyűjtő  csak  abban  az  esetben  létesíthető,  ha  nem ellentétes  a  helyi
építési szabályzattal.

21. A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet  24. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a települési
önkormányzat  jegyzőjének  engedélye  szükséges  olyan  kút  létesítéséhez,
üzemeltetéséhez,  fennmaradásához  és  megszüntetéséhez,  amely  a  következő
feltételeket  együttesen  teljesíti:  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az
ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények  védelméről  szóló  kormányrendelet  szerint
kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele,  érintése
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel  kizárólag talajvízkészlet  vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel; épülettel  vagy annak építésére jogosító hatósági
határozattal,  egyszerű  bejelentéssel  rendelkező  ingatlanon van,  és  magánszemélyek
részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését  szolgálja, és nem
gazdasági célú vízigény.

22. A 72/1996.  (V.22.)  Korm. rendelet  24.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján  települési
önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m3/év mennyiséget meg nem
haladó,  kizárólag  háztartási  szennyvíz  tisztítását  és  a  tisztított  szennyvíz
elszikkasztását  szolgáló  vízilétesítmény  létesítéséhez,  üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez.

23. A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint: „A végleges vízjogi

engedéllyel  rendelkező  rendszeren  vízimunka  végzéséhez  vagy  vízilétesítmény

építéséhez az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő bejelentése szükséges, ha a

víziközművek  üzemeltetéséről,  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a felszíni vizek minősége védelmének

szabályairól,  valamint  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges  kérelemről  és

mellékleteiről  szóló rendeletekben  meghatározott  víziközmű  hálózat,  olyan
rekonstrukciójára  irányul,  amely  nem  érinti  a  víziközmű  vízjogi  engedélyben
meghatározott mértékadó kapacitását és nyomvonalát, vagy amely nem eredményezi a
víziközmű elemének időszakos üzemen kívül helyezését.”

24. Amennyiben  a  fentiek  nem  teljesülnek,  és  a  vízellátás  és  szennyvízelvezetés
megnövekedett  mennyisége  miatt  a  közüzemi  hálózat  kapacitásbővítése,  illetve
nyomvonal  módosítása  válik  szükségessé,  a  megvalósítás  a  Vgtv.  28/A  §  (1)
bekezdése,  valamint a  72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet  3. § (1) bekezdése alapján
vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységnek minősül. A kérelemhez a 41/2017.
(XII.  29.)  BM  rendeletben  meghatározott  tartalmú  engedélyezési  dokumentáció  és
mellékletek benyújtásával kérhető, a vízügyi hatóságtól.

25. Amennyiben  a  terület  rendezése  során  felszíni  víztest  medrét  érintő  beavatkozásra
kerül  sor  vagy  a  későbbiekben  kialakításra  kerülő  csapadékvíz  elvezető  rendszer

_________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 

Telefon: +36(1)  459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
KRID azonosító (FKI): 313504758
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élővízfolyást érint, valamint szikkasztóműtárgy építésére kerül sor, a kivitelezés csak
érvényes és végleges vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető.

26. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról  az üzemeltető,  kezelő
köteles gondoskodni.

27. A csapadékvíz elvezető rendszerek befogadóiba – élővízfolyásba, csatornába vezetés
és szikkasztással történő elhelyezés esetében is – csak tiszta csapadékvíz vezethető.

28. Figyelembe kell venni a vízfolyások vízgyűjtőjének terhelhetőségét.
29. Amennyiben  környezetvédelmi  program  is  készül,  tartalmaznia  kell  a  vízellátás,

szennyvízelvezetés,  csapadékvíz-elvezetésre  vonatkozó  részeket  is.  Ennek  része  a
Települési Szennyvízkezelési Program is, amelyet az FKI-KHO-nak véleményezésre
meg kell küldeni.

Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO az egyes konkrét létesítmények építési, használatbavételi és
bontási  engedélyezése  során  az  engedélyező  hatóság  megkeresésére  szakhatósági
állásfoglalást  ad  ki.  A  szakhatósági  állásfoglalásban  megadja  a  szükséges  kikötéseket,
amelyek  betartása  mellett  a  tevékenységek  (megvalósítás,  üzemeltetés,  felhagyás)  során  a
felszíni- és felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi és áramlási viszonyaira, az árvíz- és a jég
levonulására,  valamint  a  földtani  közeget  érintően  káros  hatás  bekövetkezése  nem
valószínűsíthető.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét  a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a
továbbiakban:  223/2014.  (IX.4.)  Korm.  rendelet] 10.  §  (1)  bekezdés  2.  pontja,  valamint
illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

nevében és megbízásából

                dr. Vími Zoltán
                                                                             szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem:      5 oldal
Továbbítva: (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján: Hivatali Kapu)
Kapják: 1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
.
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PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Dunavarsány Város településrendezési
eszközeinek  felülvizsgálata  -  előzetes
tájékoztatási szakasz
Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tű. szds.
Telefon: 06-20-8200-923
e-mail: pest.megelozes@katved.gov.hu

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere

Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.
2336

Tisztelt Polgármester Asszony!

Értesítem,  hogy  Dunavarsány  Város  településrendezési  eszközeinek  felülvizsgálatával
kapcsolatban a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  24.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 37. §-a szerint tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból az alábbi
előzetes véleményt adom: 

A  tűzoltó  gépjárművek  vonulása  és  működése  céljára  az  építményekhez,  azok
megközelítésére  szolgáló  meglévő  utat,  illetőleg  területet  biztosítani  kell.  A  tűzoltási
felvonulási  területek  és  utak  elhelyezkedésével  kapcsolatosan  a  területileg  illetékes
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel kell egyeztetni.

A  tervmódosításokkal  kapcsolatban  az  adott  környezetben  található,  oltóvizet  biztosító
tűzcsapok számát csökkenteni nem lehet. A korábban létesült, meglévő földalatti tűzcsapokat
átépítésükkor,  föld  feletti  típusúra  kell  kicserélni.  Ha  az  útszabályozás,  közműkiváltás  a
vezetékes  vízellátás  kiépítését  is érinti,  a szükséges oltóvizet  föld feletti  tűzcsapokkal  kell
biztosítani.

Az útszabályozási  tervek biztosítsák,  – ide értve az útépítési,  közúti  forgalmi és parkolási
rendet  –  a  középmagas  és  magas  épületek  legalább  egyik  oldalán  a  tűzoltási  felvonulási
területet.

A  tervmódosítás  által  érintett  területen,  továbbá  a  közműhálózat  a  vezetékes  vízhálózat
nyomvonalának  megváltoztatásakor  vagy  új  nyomvonal  létesítésekor  az  új  tűzcsapok
telepítési  helyét,  illetve  a  meglévők áthelyezését  a  területileg  illetékes  Katasztrófavédelmi
Kirendeltséggel kell egyeztetni.

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok
mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.
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Amennyiben az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatával kijelölt veszélyességi övezetet is
érinti a szabályozandó terület,  a veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztésekre a
2011.  évi  CXXVIII.  törvény  és  a  219/2011.  (X.20.)  Kormányrendelet  vonatkozó
rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 

A  219/2011.  (X.20.)  Kormányrendelet  29.  §-ában  foglaltak  szerint  a  polgármesternek  a
következők szerint kell biztosítania, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a
veszélyességi övezet határait figyelembe vegyék:

 a  polgármester  a  veszélyességi  övezet  határán  belüli  területen  történő  esetleges
fejlesztések során figyelembe veszi a veszélyességi övezet határait, és a fejlesztésekről
a fejlesztés engedélyezése előtt bizottság létrehozását kezdeményezi az iparbiztonsági
hatóságnál;

 a  polgármesternek  biztosítania  kell,  hogy  a  bizottsági  állásfoglalást  követően  a
tervezett  fejlesztésről  az  érintett  nyilvánosság  véleményt  nyilváníthasson.  Ennek
érdekében a polgármesternek a fejlesztéshez  kapcsolódó dokumentációkat,  terveket
hirdetményi  közzététel  útján  21  napig  hozzáférhetővé  kell  tenni  és  ezen  idő  alatt
azokra az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet;

 a polgármester  biztosítja,  hogy a fejlesztéssel  kapcsolatos döntés meghozatalakor  a
bizottsági állásfoglalást és az érintett nyilvánosság észrevételeit a tervezett fejlesztés
kialakításakor kellő mértékben figyelembe vegyék.

A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk venni, a véleményezési 

dokumentációt elektronikus adathordozón szíveskedjék megküldeni.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Branyiczky Márk tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos

igazgató
nevében és megbízásából:

Péter András tű. alezredes
hatósági osztályvezető

Készült:    1 példányban
Egy példány: 2 old.
Kapja: 1. sz. pld..: Irattár
Címzett: HIVATALI KAPU elektronikusan

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314

Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Dunavarsány Város településrendezési
eszközeinek  módosítása,  környezeti  értékelés
készítése
Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tű. százados
Telefon: 06-20-8200-923
e-mail: pest.mki@katved.gov.hu

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Dunavarsány Város Polgármestere

Dunavarsány
Kossuth Lajos u. 18.
2336

Tisztelt Polgármester Asszony!

A  Dunavarsány  Város  Önkormányzata  által  meghatározott  Környezeti  Értékelési  eljárás
lefolytatására vonatkozó megkeresését megvizsgáltam, az abban foglaltakkal kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adom.

Az egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I. 11.)  Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm.) előírásait figyelembe véve, a Korm. 3. számú mellékletének
II.  k) pontjában meghatározott  súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően Dunavarsány
Város Önkormányzata területén rendezés alá vont területre vonatkozóan jelentős környezeti
hatás nem található.

A környezeti  vizsgálat  elkészítésének megállapításához adott  vélemény kialakítása során a
Korm.  4.  §  (2)  bekezdésében  foglaltakat  és  a  Korm.  2.  számú  mellékletében  felsorolt
szempontokat vettem figyelembe.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Üdvözlettel:
Branyiczky Márk tű. ezredes

tűzoltósági főtanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Péter András tű. alezredes
hatósági osztályvezető

Készült:             1 példányban
Egy példány: 1 old.
Kapja: 1. sz. pld..: Irattár

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314

Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu







 

 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
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Gergőné Varga Tünde asszony 

részére 

 

Dunavarsány Város  
Önkormányzatának Polgármestere 

 

Dunavarsány 

Kossuth Lajos utca 18. 

2336 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefonszám: 
Tárgy: 
 

BP/0801/00906-2/2020. 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Dunavarsány város 
településrendezési eszközeinek 
módosítása – előzetes 
véleménykérés 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 247999114)! 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Dunavarsány Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos  

531-19/2020. iktatószámú, 2020. december 3-án kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet alapján az alábbi tájékoztatást adom. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 
véleményezési eljárásban. 

Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.  
 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Tisztelettel: 

 

dr. Sára Botond  

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 

Bognár Géza 

osztályvezető 





























Feladó: Ugyfelszolgalat (NFK) [ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu] 

Küldve: 2021. január 19. 3:24 du. 
Címzett: foepitesz@dunavarsany.hu 

Tárgy: Re: Dunavarsány - főépítésztől - Dunavarsány rendezési terv 
módosítás - véleménykérés 

 
Tisztelt Kertész Beáta! 
 

Arról tájékoztatott szakmai osztályunk, hogy nincsen véleményezési, észrevételi hozzáfűzni valója a 
tárgyi megkereséshez.  
 

Tisztelettel, 

 

Molnár Fanni 

Iktatási ügyintéző 

Ügyfélszolgálati és Iratkezelési Osztály 

 
Nemzeti Földügyi Központ 
1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 
telefon: 06 1/467 67 00 

 



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. � Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 � HM 27-933 � Fax: 06 (1) 237-5557 � HM 27-945 

Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 15561-2/2020/h
Hiv. szám: 531-19/2020

Gergőné Varga Tünde
Dunavarsány Város Önkormányzat

 Polgármesteri Hivatala
polgármester

2336 Dunavarsány

Tárgy: Dunavarsány Város településrendezési eszközeinek módosítása – 
teljes eljárás, előzetes tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Tájékoztatom, hogy a további véleményezési eljárásban részt kívánok venni.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § 
(11) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

A távollévő főosztályvezető helyett:

Agárdi Péter ezredes
osztályvezető (főov. h.)

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Jakabné Papp Anita őrnagy (tel.:+36 (1) 414-1111/22-679; HM 022-22-679; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 
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  Építményengedélyezési Osztály Iktatószám: EE/30256-2/2020 
 Tárgy: Dunavarsány település-

renedezési eszközeinek módosítása 
 Ügyintéző: dr. Papp Zoltán 

 Tel.: 468-0604 

 E-mail: papp.zoltan@nmhh.hu 
Hiv. szám: 531-19/2020 
Készült: 2021. január 27. 

 

Tisztelt Gergőné Varga Tünde Polgármester Asszony! 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Dunavarsány 
településrenedezési eszközeinek módosítása részünkre megküldött anyagokat 

megvizsgálta.  

A terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhez elengedhetetlen hírközlési ellátás 
fejlesztése. Az EU 2020 Stratégiában foglalt és a Magyar Kormány által a szélessávú 
lefedettséggel kapcsolatban kitűzött 2018. évi célok teljesítéséhez szükséges a vezetékes és 
vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztése. 

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” második 
ütemében Közép-Magyarországon is elkezdődhetnek a szükséges fejlesztések. 

A hírközlési szolgáltatók elkötelezettek a "Digitális Jólét Program" mellett, így jelentős hálózat 
fejlesztéseket hajtanak végre egyaránt vezetékes és vezeték nélküli hálózatán az 
elkövetkezendő 2 év során. E fejlesztések közt saját és állami finanszírozású optikai hálózat 
fejlesztési projektek is futnak, és ezen projektek, több tízezer háztartást érintenek. 

 

A megvizsgált településrendezési eszközök elfogadása ellen a Hatóság kifogást nem emel. 

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott egyeztetés során 

adta a Hatóság. 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus 
aláírás szerinti időpontban.
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Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

Állami Főépítészi Iroda 
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Telefon: (06 1) 485 6900 
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Dunavarsány Város Önkormányzata 

Gergőné Varga Tünde polgármester részére 

2336 Dunavarsány 

Kossuth Lajos u. 18. 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

A fenti számú levelében Dunavarsány Város településképi rendeletének módosítására vonatkozó 
eljárással kapcsolatban kéri előzetes tájékoztatásunkat. 

- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 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: R.) 9. melléklete a 

településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatosan előzetes 

adatszolgáltatási kötelezettséget az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
tekintetében nem állapít meg. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel 

kapcsolatban az R. 9. melléklet ’D’ oszlopa szerinti szerveknek van településképi adatszolgáltatási 
kötelezettségük. 

- A településképi arculati kézikönyvnek, a településképi rendeletnek egymással tartalmi összhangban 
kell állnia. 

- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
egyeztetésére és elfogadására vonatkozó eljárásban az R. 43/A.§ (9) bekezdés szerint a polgármester 
adatszolgáltatási kérelme, az érintett államigazgatási szervek adatszolgáltatása, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének az érintett szervek általi véleményezése a Lechner 
Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történhet. 

- Meg kell jegyeznünk, hogy az R. 43/A.§ (5) bekezdés szerint a kézikönyv az önkormányzati főépítész 
közreműködésével készülhet. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint a települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a 
kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési vagy térségi – a főépítészi tevékenységről 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész közreműködésével látja el. 
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- Külön felhívjuk a figyelmet a lakosság, a helyi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, 
vallási közösségek egyeztetési eljárásba történő bevonására, amelyet az R. 21. A partnerségi 
egyeztetés alcíme alattiak figyelembe vételével, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet szerint kell lefolytatni. 

Egyúttal arra is felhívjuk szíves figyelmét, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve azt 

az esetet, amikor a helyi rendelet módosítására a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi 
önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség. 

- A településképi arculati kézikönyvre és a településképi rendeletre vonatkozó egyeztetési eljárás 
tekintetében kérjük figyelembe venni és alkalmazni az R. 43/A.-43/B.-ában foglaltakat. 
 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 
 

                                                       Tisztelettel:  

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
  nevében és megbízásából: 
   

 Váradi Tibor 
 állami főépítész 
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1. Címzett 
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 Tárgy: Dunavarsány településképi 

renedeletének módosítása 
 Ügyintéző: dr. Papp Zoltán 

 Tel.: 468-0604 

 E-mail: papp.zoltan@nmhh.hu 
Hiv. szám: DV/18781/2020 
Készült: 2021. január 27. 

 

Tisztelt Gergőné Varga Tünde Polgármester Asszony! 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Dunavarsány 
településképi renedeletének módosítása részünkre megküldött anyagokat megvizsgálta.  

A terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhez elengedhetetlen hírközlési ellátás 
fejlesztése. Az EU 2020 Stratégiában foglalt és a Magyar Kormány által a szélessávú 
lefedettséggel kapcsolatban kitűzött 2018. évi célok teljesítéséhez szükséges a vezetékes és 
vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztése. 

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” második 
ütemében Közép-Magyarországon is elkezdődhetnek a szükséges fejlesztések. 

A hírközlési szolgáltatók elkötelezettek a "Digitális Jólét Program" mellett, így jelentős hálózat 
fejlesztéseket hajtanak végre egyaránt vezetékes és vezeték nélküli hálózatán az 
elkövetkezendő 2 év során. E fejlesztések közt saját és állami finanszírozású optikai hálózat 
fejlesztési projektek is futnak, és ezen projektek, több tízezer háztartást érintenek. 

 

A megvizsgált településrendezési eszközök elfogadása ellen a Hatóság kifogást nem emel. 

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott egyeztetés során 

adta a Hatóság. 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus 
aláírás szerinti időpontban.
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