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A Településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény rendelkezése értelmében a 

települések esztétikus lakókörnyezetének 

kialakítására, illetve védelme érdekében 

minden településnek el kell készítenie saját 

településképi arculati kézikönyvét.  

A kézikönyv feladata, hogy meghatározza 

Soroksár településképi jellemzőit, a 

településképi szempontból egymástól jól 

elkülönülő településrészeket (a település 

karaktereit) arculati jellemzőikkel és 

értékeikkel, majd erre alapozva a településkép 

minőségi formálására vonatkozóan 

javaslatokat, ajánlásokat fogalmazzon meg. 

A településképi arculati kézikönyv egy 

szemléletformáló dokumentum, elkészítésének 

két legfontosabb célja, hogy egyrészt a meglévő 

értékek, harmonikus településképi 

megjelenésű beépítések megőrzését a 

továbbiakban is biztosítsa, másrészt azokon a 

területeken, ahol még nem alakult ki egységes 

településkép, ott iránymutatást nyújtson a 

harmonikus megjelenésű kialakítás felé.  

 

BEVEZETÉS 
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A településképi, arculati jellemzők 

meghatározhatósága érdekében 

számbavételre kerültek azok az épített és 

természeti értékek, amelyek 

példaértékűek, sajátosan soroksáriak és 

követésre érdemesek. 

A kézikönyv soha nem lehet teljes, 

folyamatosan frissíteni kell. Ha újabb szép 

épületek épülnek, akkor érdemes 

mintaként azokat is bemutatni. Ezzel is 

szeretnénk az építtetőket arra 

ösztönözni, hogy törekedjenek a 

környezethez illeszkedő, harmonikus 

épületek kialakítására. 
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Soroksár, Budapest XXIII. kerülete, a Duna 

bal partján a pesti oldal legdélebbi 

közigazgatási egysége. 1950. január 1-jén a 

budapesti agglomerációs településekkel 

együtt került a fővároshoz, majd egészen 

1995-ig Pesterzsébettel közösen alkotta 

Budapest XX. kerületét.  

Helyi lokálpatrióták kezdeményezésére 

1992. szeptember 27-én tartott érvényes 

és eredményes népszavazás okán 1995. 

január 1-jétől Soroksár Budapest önálló 

XXIII. kerületeként levált Pesterzsébetről. 

Soroksár a mai napig megtartotta 

kisvárosias, falusias jellegét, közigazgatási 

területének közel kétharmada külterület, s 

jelentős mezőgazdasági területekkel 

rendelkezik. Földrajzi elhelyezkedésének 

köszönhetően mindig is kedvező 

helyzetben volt, hiszen a fővárosba vezető 

egyik fő út már a kezdetektől fogva a 

központján vezetett át.  

A hivatalosan elfogadott soroksári 

városrészek között Soroksár-újtelep és a 

Millenniumtelep szerepel. A helyiek 

körében ismertek, és használtak még a 

következő elnevezések: Apostol-hegy, 

Molnársziget, Orbánhegy, Péterimajor, 

Vargatelep, Hetsch-telep. 

 

SOROKSÁR  
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Ennek következtében a település fejlődését a mai napig alapvetően befolyásolja közlekedés 

földrajza. De ami a kezdetekben érték volt és a fejlődés elősegítője, az manapság inkább már 

gátolja azt, mivel a belvárosba vezető jelentős átmenő forgalmat elvezető főútvonalak (Ócsai 

út, Grassalkovich út, Haraszti út) – amelyek bekapcsolták Soroksárt az ország gazdasági életébe 

– gyakorlatilag elvágják egymástól a település egyes részeit. Ezt a részekre osztó hatást tovább 

erősíti a MÁV Budapest-Kelebiai vasútvonal is, ami a kezdetekkor a település beépült részeinek 

keleti határán húzódott, ma viszont a közös XX. kerületi időszakban beépült újtelepi kerületrészt 

teljesen elválasztja a történeti központtól. Soroksár saját névvel rendelkező városrészei még az 

ezredforduló után kiépített Millenniumtelep, és a Pestszentimre felé vezető úton található, 

önálló belterületi szigetként kialakult Péterimajor. Soroksárt három országos jelentőségű 

autóút nyomvonal is érinti, az M0, az M5 autópálya és az M51-es autóút, ezek mentén alakult 

ki a kerület kereskedelmi övezete, valamint logisztikai, raktártelephelyeket összegyűjtő ipari, 

gazdasági területei. 
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, TELEPÜLÉSSZERKEZET 

KIALAKULÁSA 

 

Soroksáron az első megtelepült lakosság a 

magyarországi kora bronzkori kultúrák egyik 

legsajátságosabb csoportja, a harang alakú edények 

kultúrájának népessége volt. Az i. e. I. évszázadból 

származnak az első leletek, melyek egy késő vaskori 

telep szórványleleteiből állnak. A rómaiak idején, a 

mai Soroksár területén, a Dunaharaszti és Soroksár 

közötti mezsgyehatáron egy stratégiai jelentőségű, 

határ menti erőd maradványaira bukkantak. Ez az 

erőd a Duna jobb partján Téténynél, a Csepel-sziget 

túlsó felén álló Campona erődítéssel együtt védte a 

Pannónia felé vezető dunai átkelőhelyet.  

A római birodalom megszűnte után a népvándorlás 

évszázadaiból is maradtak fenn régészeti leletek, 

mint például, hogy az Ócsai úton egyszerű 

mellékletű, magányos férfi sírjából ló csontok, 

lószerszámok kerültek elő. A Gyáli-patak déli oldalán 

lévő magas dombok szélfújásos oldalán a honfoglalás 

idejéből származó Árpád-kori edénytöredékeket 

találtak, valamint felmenő falakat alkotó 

kváderköveket, melyek egy kör alakú templom 

alaprajzát mutatják. A Haraszti út és a Duna közötti 

területen, Szentdienes középkori falu nyomait tárták 

fel. A leletmentés során 8 csontvázat, valamint 

Árpád-kori és késő középkori falu nyomait, 

cserepeket, paticsot, állatcsontokat gyűjtöttek össze. 

A Szentdienes elnevezés minden középkori térképen 

szerepel. 

 

ÖRÖKSÉGÜNK 
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Okleveles emlékek 1067-ben említik először a falut, mégpedig az Aba nemzetségbeli Péter 

comesnek, a százdi monostornak adott egyik adománylevelében „Swrwk” néven. A XIII. 

századi tatárjárás idején a település elpusztult, mivel ezen a környéken heves harcok 

tomboltak. 1390-ben találkozunk ismét a falu nevével, amikor a helység nevét viselő 

Soroksáry család kezén van. 1429 körül az Adonyiak birtokába került. 1431-ben Soroksár 

már pusztaként szerepel, a század közepén Gubacs tartozékaként hallunk róla. A minden 

fejlődést egy ideig megállító török megszállás és háborúk végzetesen hatottak Soroksár 

életére. I. Grassalkovich Antal feladata volt, hogy a török uralom után ellenőrizze a 

birtokviszonyok és birtokjogok helyességét. Egymás után tett szert birtokokra a töröktől 

felszabadított területeken. Belső telepesek hiányában idegen földről, főleg németek 

behozásával igyekeztek az emberhiányt pótolni. Grassalkovich ügynökei toboroztak a Rajna 

vidékén, Trier püspökségben és Elzászban. Az ügynökök között találjuk a soroksári Johann 

Jakob Forster gazdát is, akiről utcát neveztek el azon a Duna-parti szakaszon, ahol a 

telepesek egykor partra szálltak.  
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Soroksár településmagja nem véletlenül a mai Grassalkovich út mentén alakult ki. A Pestre 

vezető fő közlekedési útvonal mellett, valamint az azzal párhuzamos utcákban épültek az 

első házak, eleinte hagyományos oldalhatáron álló (fésűs) beépítéssel, majd idővel zártsorú 

beépítést alkotva. A központban, a főútra merőleges Hősök terén található barokk 

templom 1758 és 1761 között épült. 1871-ben Soroksár anyaközségből kiválik Kispest, 

1877-ben Szentlőrinc. 1872-ben Soroksár nagyközségi rangra emelkedik. 1882-ben 

teherpályaudvart létesítettek Soroksáron, mivel megnyílt a Budapest-Kelebia vasútvonal. 

1887-ben megindult a gőzmozdony vontatta első helyiérdekű vasút Budapest- Soroksár-

Dunaharaszti között. A millennium évében elkészült az új városháza. Budapest főváros 

életében, fejlődésében meghatározó időpont a honalapítás 1000 éves évfordulója. A város 

fejlődése a Budapest környéki települések, így Soroksár történetében is hatással bírt. Újabb 

és újabb területek kerülnek parcellázásra, Soroksáron megkezdődik a Millenniumtelep 

kialakulása. A mai Grassalkovich út – Hősök tere kereszteződésében egymást követően 

több eklektikus stílusú beépítés jön létre. 1909-ben új, kétszintes iskola épült a 

Grassalkovich úton.  

A két világháború közti időben a világot sújtó gazdasági válság Soroksáron is érződött. A 

második világháború alatt stratégiai okokból 1944 novemberében kiürítették a községet. 

1945-ben megkezdődött a munkaképes nők és férfiak deportálása a Szovjetunióba. 1945 

májusában Soroksár német származású lakosai ellen indult hadjárat. 12 nap alatt több mint 

5000 soroksári svábot vagoníroztak be a soroksári pályaudvaron, s 5 szerelvénnyel 

indították útnak Németország felé kollektív bűnösséggel vádolva. 230 németországi 

település fogadta be a kitelepítetteket. Az óhazával hosszú ideig megszűnt mindenféle 

kapcsolat. Az 1960-as évek vége felé látogattak először Soroksárra a falu szülöttei.  

1950. január 1 óta Soroksár a fővároshoz tartozik. Ettől kezdődően megindul az újtelepi 

városrész beépítése, a Könyves utca környékén, Orbánhegy irányában újabb beépítések 

jelennek meg, a központi részhez csatlakozva egészen a vasútvonalig, sőt a Vecsés út és az 

Ócsai út mentén a vasútvonalon túl is beépülnek kisebb területek. Gazdasági, ipari 

telephelyek létesülnek, illetve fejlődésnek indulnak a Helsinki út mellett (EVI, jéggyár), a 

Haraszti úton (volt dugattyúgyűrű gyár), valamint az Ócsai úton (Materiál, vasöntöde), és 

megkezdi működését a Dél-pesti szennyvíztisztító telep. A rendszerváltást követő 

időszakban lényeges átalakuláson mentek át a volt TSZ-ek, a mezőgazdasági területek nagy 

részét felparcellázták, a központokban már jellemzően ipari gazdasági telephelyek 

működnek. Az M5 autópálya és az M0 autóút kiépítését követően logisztikai központok, 

hipermarketek létesültek. 
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ÉPÍTETT ÉRTÉKEK 

MŰEMLÉKEK 

Soroksár területén jelenleg 6 műemléket tartanak nyílván: Római 

Katolikus kápolna, a Szent Vendel Kápolna, Római Katolikus 

Templom, Nepomuki Szent János-szobor, Szent Flórián-szobor, 

Szent Sebestyén-szobor.  

Kiemelés Ettvel Zoltán 2014 évi írásából 

„Az 1838-as térképen látjuk „Mariahilfer Brun” elnevezéssel a 

kápolnát. Az 1770-as évek végén a mai partszakasz jelentős része 

szigetet képezett, ebből a legnagyobb volt a Kohlbacher-sziget. 

Ezen a helyen volt egy kis vízlelőhely, ez volt a Mária-forrás. Ennek 

a szigetnek egy része volt a legalkalmasabb a „tényleges 

szárazföld”-nek. Ezen a helyen mentek át Promontorra és vissza a 

gubacspusztai és soroksári emberek. Grassalkovichék 

támogatásával ezen a találkozó és ívókút helyen egy kis kápolnát 

építettek 1780 körül. Az 1800-as években itt egy őrház is volt és 

feltehetően voltak még kisebb kalyibák, borívóhely is, ahol 

alkalomadtán meg is húzhatták magukat a lakók. Adódott, hogy az 

ivóforrás és az átkelőhely szinte egy szent helyet képezett és így 

kerülhetett ide a kápolna. Nyilván előfordultak időjárás 

szempontjából kedvezőtlen időszakok is, ilyenkor a szállító gazdák, 

átutazók külön betértek a kápolnába, vagy a kápolna falánál-

mellette imádkoztak. Helytörténeti szakirodalom csak annyit 

jegyez föl, hogy a kápolna copf stílusban épült a XVIII. században. 

A korabeli térkép 1884 évi állapotot ábrázol. Látszik rajta az 1780 

táján épült Segítő Máriakápolna, valamint a még csak egy darab 

Erzsébetfalva-i templom, a mai Baross utca és Zilah utca 

kereszteződésében, melyet 1913-ban lebontottak.” 

A Grassalkovich kör gyűjtéséből kiderül, hogy a „Féth szódás 

házánál” (a Festékgyárnál) fakadt a Mária Terézia-forrás, 

amelynek vízéből készítette több soroksári szikvizes a szódát. 

Említik, hogy „a régi térképek jelölnek Soroksár-Gubacs (a mai 

Pesterzsébet) határában egy szent kutat, vagy Mária hilf Bründl-t. 

A XX. század elején a környékbeli lapok tudósítottak arról, hogy 

mikor lesz a szent kúti búcsú Soroksáron, címként vagy 

helyszínként is emlegették. Úgy tartották, hogy a szent kút 

forrásának csodatevő ereje van.” 

A kápolna 1878-ban eklektikus átalakításon esett át. 
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A központban lévő, barokk stílusú Római Katolikus templom 

alapkövét 1743. július 5-én, gróf Patasich Gábor kalocsai érsek 

tette le, de csak az alapok készültek el. A jelenlegi templom és a 

plébánia alapkövét 1758-ban tette le Szikorai Miklós alsónémedi 

plébános, kecskeméti kerületi főesperes. A templom (1159 m2), 

1759-61 között épült, homlokzatán Páduai Szent Antal és Szent 

József szobraival. 1759. július 3-án Schlánitz Balázs lelkész, Krisztus 

szent keresztjéből részecskét szerzett, melyet gróf Esterházy 

Károly püspök hitelesített. Ezt az ereklyét ma is nagy kegyelettel 

tisztelik a hívek, különösen a nagyböjti Keresztúti ájtatosságok 

végén fejezve ki hódolatukat. Az új templomot nagy ünnepségek 

keretében 1779. október 10-én, gróf Migazzi Kristóf bécsi bíboros, 

érsek, váci megyéspüspök szentelte fel. A felszentelés 

évfordulóját, mint kis búcsút ünnepeljük. 1781 és 1872 között 

több alkalommal súlyos tűzvész pusztította a környéket és a 

templomot. Különösen nagy károkat az 1848-as tűzvész okozott, 

amikor még a harangok is megolvadtak. A kiégett templomtornyot 

ideiglenes tetővel fedték be. 1883. július 22-én helyezték fel a mai 

templomtorony csúcsára a keresztet. Az eredeti berendezésből, 

valószínűleg csak a gazdagon díszített, copf stílusú keresztelő kút, 

a szószék, két barokk szobor (Szent Péter és Pál apostolok) és egy 

gyóntatószék maradt meg.  

Nepomuki Szent János copf stílusú szobrát először 1785-ben 

állították fel a jelenlegi helyén, majd többszöri áthelyezés után 

végül ismét visszakerült eredeti helyére, a Templom utca 

Grassalkovich út felőli végéhez. A Szent Flórián-szobor a Római 

Katolikus Templom előtt áll, barokk stílusban készült el 1760 körül. 
A Táncsics Mihály utcában álló Szent Sebestyén szobor klasszicista 

stílusú, az 1830 körüli időből származik. Ritka és érdekes ábrázolás 

jellemzi, melyhez hasonló a tapolcai szoborcsoportnál látható.  
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ÉPÍTETT ÉRTÉKEK 

FŐVÁROSI HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK 

Budapest Főváros városképe és történelme szempontjából 

meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű - műemléki 

védettség alatt nem álló - elemeinek védelme érdekében 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 11 építményt és 

egy épületegyüttest (Templom utca épületei) helyezett helyi 

fővárosi védelem alá. A védett épületek többsége lakó funkciójú 

(pl.: Templom utca nagy része, Haraszti út 4., Kör utca 2.), de 

található több intézmény (pl.: Galéria 13 épülete, Páneurópai 

iskola, régi városháza, stb.) is. A Grassalkovich út – Hősök tere 

kereszteződésében található eklektikus épületek jellemzően 

vegyes funkciójúak. Egy védett építmény lóg ki a sorból, ez pedig 

a Péteri major területén található fővárosi helyi védelem alatt 

álló víztorony, mely 1952-1955 között épült. A falazott 

szerkezetű toronyépítés „csúcsidőszakának” épségben 

megmaradt emléke. Nem sokkal megépülése után, a vasbeton és 

fémszerkezetű víztornyok teljesen kiszorították ezt a 

technológiát a „divatból”. Falazásmódja, szerkezete sajátos ipari 

emlék. Építésének idején, 1954. októberétől volt az Iparterv 

igazgatója dr. Szendrői Jenő, a magyar építőművészet 

kiemelkedő egyénisége, a Magyar Építőművészek Szövetsége 

mesteriskolájának alapítója. Az Iparterv ettől kezdve lett 

komplex tervező vállalat. 

 



 
 
14 |  

  TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Soroksár a Duna-ág bal partján fekszik. A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág (RSD) a 

természetvédelmi területek közös európai rendszerének, a Natura2000 hálózatnak a része, 

zsilipekkel szabályozott, így árvízi szempontból nem hordoz kockázatokat. A kerület 

közigazgatási területéhez tartozik az RSD egyik legnagyobb szigete, a Molnár-sziget, mely 

az egykor soroksári vizeken őrlő hajómalmokról kapta a nevét.  

A Molnár-szigetet Soroksárral a sziget déli végéhez közel található Meder utcai közúti híd 

köti össze. Az RSD a kerület felszíni vízfolyásainak, továbbá a csapadékvizeket összegyűjtő 

csatorna és árokrendszernek a befogadója. Soroksár másik jelentős vízfolyása az összesen 

32 km hosszú, kiterjedt vízgyűjtő területtel rendelkező Gyáli-patak (Gyáli 1. főcsatorna), 

valamint a hozzá kapcsolódó mesterséges csatornarendszer, mely a környező dél-pesti 

területek összegyűjtött felszíni vizeit a Molnár-sziget déli csücskénél vezeti be a Ráckevei--

Soroksári-Duna-ágba. A patak forrásai Rákoskert-Maglód-Gyömrő-Monor környékén 

fakadnak. A vízfolyás természetes eredetű, azonban mára már a medre szinte teljes 

hosszában szabályozott.  

Természetközeli területek, ebből adódóan ex lege védelem alatt állnak a kerület 

külterületén (M0, M5 autópálya környékén) kialakult soroksári lápterületek, melyek a 

kerületet érintő ökológiai hálózat magterületei. A kerületben található a Soroksári 

Botanikus Kert, mely Budapest helyi jelentőségű védett természeti területei közé tartozik. 

A védelem a fennmaradt természetes, vízhez kötődő növénytársulások megőrzése, 

átörökítése mellett a kutatásban, oktatásban és környezeti nevelésben fontos szerepet 

betöltő gyűjtemény megőrzését célozza. 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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Soroksár történeti településközpontja a „fő tér” a Hősök tere mentén és e tengelyre merőleges 
„fő utcán”, a Grassalkovich úton alakult ki. Itt található a régi és az új városháza, a kerületi orvosi 
rendelő, egy római katolikus és a református templom is. A központi területet északon a Rézöntő 
utca, délről a Gyáli-patak, nyugatról a Ráckevei-Soroksári-Duna Molnár-szigeti mellékága, 
keletről a Máv-Kelebia-vasútvonal (Hősök tere végi új intézményközponti terület) határolja. 
A Hősök terét a római katolikus Nagyboldogasszony-templom homlokvonalában keresztezi a 
korábbi Schwabengasse (ma már Templom utca), melynek házsorai összefüggő történeti értékű 
egységet alkotnak. A Templom utca a Rézöntő utcától a Grassalkovich útig fővárosi szintű helyi 
területi védelem alatt áll, itt többségében máig megőrződött a sváb falu beépítési struktúrája és 
a hagyományos épülettípusok. Az utca harmonikus megjelenését a földszintes, oldalhatáron álló, 
oromfalas, eredetileg tornácos házak határozzák meg, közéjük beékelődnek kisebb-hosszabb 
szakaszon zártsorú beépítésű épületegyüttesek is. A Duna felől a teret a Táncsics Mihály utca 
határolja, ebben az utcában a Templom utcához hasonlóan szinte teljes mértékben megmaradt 
a központra jellemző, eredeti falusias (fésűs) beépítés, de a hagyományos épülettípusok itt már 
kevesebb számban fellelhetők. A Grassalkovich úton, elsősorban annak szervizútján találhatók a 
központhoz tartozó, mindennapos bevásárláshoz szükséges üzletek. 
 

HELYI TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG 
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Soroksár történeti településközpontja a Grassalkovich út – Hősök tere csomópont környékén 
alakult ki. Hosszú időn keresztül a templom és a Táncsics Mihály utca közötti főtér 
megfelelőképpen betölthette szerepét, azonban elsősorban a fejlődő közlekedésnek 
köszönhetően a helyzet megváltozott, mivel az egyre nagyobb gépjárműforgalmat lebonyolító 
főút (Grassalkovich út) és az 1887-ben megépült HÉV kötöttpályás nyomvonala a teret teljesen 
két részre osztotta, így ezáltal az itt található intézmények megközelítése, még az egyik oldalról 
való átjutás is nehézkesebbé vált. Ennek eredményeként napjainkra már a lakosságot kiszolgáló 
egyéb központi funkciójú épületek megközelítése, kiszolgálása sem oldható meg 
problémamentesen, ennek okán egyre nagyobb az igény egy új, „élhetőbb” és működőképesebb 
központi terület létrehozására. Ebből az okból kifolyólag született meg az elképzelés egy új 
intézményközponti terület megvalósítására. 
Soroksár intézményközponti területe a Hősök tere vasútvonal felőli végén van kialakulóban. Itt 
épül az új Polgármesteri Hivatal, a Kormányablak, a rendőrség és a rendelőintézet. Az 
intézményközponti területet északon a Sürgöny utca, délről a Nádor Ödön utca, nyugatról az 
Arany János és a Láng Endre utca, keletről a MÁV-Kelebia vasútvonal határolja. Az 
intézményekkel beépítésre kerülő terület egy igényeknek megfelelő közösségi térrel is bővül.  
 

INTÉZMÉNYKÖZPONTI TERÜLET 
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Soroksár kisvárosias beépítésű területei 

elsősorban Újtelep városrészen találhatók. 

Újtelep kertvárosias lakóterületek 

beépítéseitől leginkább magassági 

méreteivel tűnik ki a kerületrész központi 

része, ahol a 90-es években épült 4-5 

szintes, magas tetős telepszerű épületekkel 

egységes keretes beépítéseket alakítottak 

ki. A megvalósult magas tetős kialakítás 

pozitív példája a paneles építkezésnek, 

ezért ez értékként megőrizendő. 

A telepszerű épületek és a jóval korábban 

kialakult, oldalhatáron álló beépítések 

között – átmenetet képezve – 2 szintes, 

sorházas, kisvárosias épületek létesültek a 

Dinnyehegyi út és a Hrivnák Pál utca között. 

Ezen beépítések pozitívuma az egységes 

megjelenés, ezért ennek megőrzése szintén 

javasolt. 

Egységes, zártsorú megjelenése miatt 

említést érdemel még a kisvárosias 

beépítések közül az Apró utca és a Nevelő 

utca környéke, valamint a Vágóhíd utca 

melletti beépítések, ahol sorház jellegű 

épületcsoportok találhatók.  

A kisvárosias területekhez sorolandó a volt 

dugattyúgyűrű gyár területe a Haraszti út és 

a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág között, 

továbbá Újtelepen a Szent László utca 

mellett kialakított üres telkek, amelyek még 

beépítés előtt állnak. 

 

KISVÁROSIAS TERÜLETEK 
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KERTVÁROSIAS TERÜLETEK 

 

 

Soroksár leggyakrabban előforduló lakóterületi 

egysége, ahol túlnyomórészt egy szintes, 

szabadon vagy oldalhatáron álló családi házas 

beépítésekkel találkozhatunk, de többlakásos, 

helyenként többszintes épületek, valamint 

intézmények is megtalálhatóak, továbbá 

lakórendeltetéssel vegyesen kialakított, egyéb 

funkciókat is tartalmazó beépítések. 

A kertvárosias területek rendezettsége sok 

kívánnivalót hagy maga után, több helyen nem 

mutatnak egységes képet. A történeti központ 

környezetében jellemzően falusias jellegű, 

oldalhatáron álló beépítések fordulnak elő. A 

Grassalkovich út Duna felé eső részén 

jellemzően inkább nagytelkes, a vasút felé eső 

részen és a Könyves utca környékén inkább 

kistelkes (keskeny utcai homlokszélességű) 

beépítésekkel találkozhatunk. Újtelepen is 

többségében a kistelkes, oldalhatáron álló 

beépítés a meghatározó. Előfordul azonban 

nagyobb telekméret esetében szabadon álló 

beépítés is, valamint keskeny parcellákon 

kialakított – kedvezőtlen épülettömeget 

eredményező – meglehetősen zsúfolt beépítés. 

A Haraszti út két oldalán, Orbánhegyen és 

Apostolhegyen a régebben beépült területeken 

jellemzően kistelken létesített, oldalhatáron 

álló épületek helyezkednek el, de a 90-es 

évektől egyre gyakoribb a nagytelken 

megvalósult szabadon álló beépítés. 

Millenniumtelep szabályos telekstruktúrájának 

köszönhetően laza kertvárosias jellegű 

beépítést mutat, ahol ideálisnak mondható a 

beépített és a zöldfelületek aránya.  
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A Duna melletti parti sáv egyes szakaszain sajátságos 

beépítés alakult ki, ezért külön karakterű településrészként 

indokolt kezelni. A Duna partján egészen a Ráckevei-

Soroksári-Duna-ág szabályozásáig semmilyen beépítés nem 

alakulhatott ki, de a folyó szabályozásával a korábbi 

árterületen idővel egyre több beépítés valósult meg. A 

Duna-part melletti beépítések alapjába véve három típusba 

sorolhatók.  

A Gyáli-pataktól délre eső Forstner János Jakab utcában és a 

Horgászparton, valamint a Hetsch telepen található az egyik 

típus. A Gyáli-pataktól délre eleinte csak üdülőépületek 

jelentek meg, aztán a 2000-es évek elején, amikor a korábbi 

bérlők megvásárolhatták az általuk bérelt földrészleteket, a 

területet felparcellázták és a vonatkozó szabályozási 

előírásoknak megfelelően sorra épültek és épülnek a nagy 

előkerttel rendelkező, jellemzően földszint + tetőtér 

beépítésű lakóépületek. A Hetsch telepen az 1920-as 

években történt új telekparcellázásokat követően jelentek 

meg az első épületek, mára ez a terület a kertvárosias 

lakóterületek közé ékelődve, a volt ápoló otthon területe. 

A másik, szintén Duna-parti sajátságos beépítési karakter a 

Vízisport utca Ráckevei-Soroksári-Duna felé eső oldalán 

létesült, vízi sporttelepek, melyek csónakházaival, kajak, 

kenu, valamint kishajó kikötő helyeivel a telekmérethez 

viszonyítva kisebb, ugyanakkor egy-egy épület 

vonatkozásában a lakóépületekhez képest nagyobb 

alapterületű beépítéseket jelentenek. 

A harmadik, Duna-parti karakterbe sorolandó terület a 

Molnár-sziget üdülőépületekkel beépített része, ahol 

jellemzően kisméretű telkeken nagy zöldfelülettel 

rendelkező, többségében földszintes beépítésekkel 

találkozhatunk. 

 

DUNA-PARTI TERÜLETEK 
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Ipari gazdasági funkciójú épületegyüttesekkel a 

kerületet átszelő főútvonalak, illetve autópályák, 

autóutak mentén találkozhatunk. Már több évtizede 

működnek üzemi telephelyek a Haraszti úton, a Helsinki 

úton, valamint az Ócsai út mellett. Amikor a 90-es 

években a TSZ-ek megszűntek, a korábbi TSZ központok 

idővel átalakultak gazdasági területté, így jöttek létre a 

Meddőhányó utca és a Virágpatak út mellett működő 

telephelyek. 

Az utóbbi időszakban jellemzően zöldmezős 

beruházások keretében főként logisztikai 

(szállítmányozási központok, raktárak) és kereskedelmi 

(hipermarketek, bevásárlóközpontok) övezetek 

beépítésére került sor, kihasználva az M0 autópálya 

által nyújtott közlekedéskapcsolati előnyöket. 

A gazdasági területeken a jellemző épülettípus a nagy 

alapterülettel rendelkező, általában egyszintes, acél- 

vagy vasbeton szerkezetű csarnok épületek kevés 

nyílászáróval, ennek köszönhetően meglehetősen 

dobozszerű kinézetűek. Az új építésűeknél kiterjedt 

szabadterek határolják körül az épületeteket, ezek 

általában nagyrészt parkolók és rakodóterületek, de a 

régebbi telephelyeken sajnos sok esetben zsúfolt 

beépítésekkel, utólagosan további épületrészekkel 

bővített épületekkel is találkozhatunk.  

Jelenleg még beépítetlenek, de tervezett terület-

felhasználásuk miatt a gazdasági területek közé 

sorolandók az ipari gazdasági fejlesztési területek, 

melyek az M0-M51 autóutak térségében helyezkednek 

el. 

IPARI GAZDASÁGI TERÜLETEK 
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK 

Természetközeli területeken belül összesen három fő 

típust különböztethetünk meg: a jelentős 

zöldfelületű rekreációs területeket, a mezőgazdasági 

területeket és az erdőterületeket. A jelentős 

zöldfelületű rekreációs területek közé tartoznak a 

sportpályák, valamint a szabadidő eltöltés céljára 

fenntartott területek.  

Mezőgazdasági területek közé sorolhatók a művelés 

alatt lévő területeken kívül még azok a területek, 

melyek beépítésre nem kijelölt területek, de ennek 

ellenére már kisebb nagyobb mértékben lakó, illetve 

üdülő épületekkel beépítettek. 

Természetközeli területek kategóriájába sorolható 

még a jogszabályi előírások alapján az ex lege 

lápterület, mocsár, nádas, és az ex lege védett 

kunhalom is. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5 

Az egyedi városkarakter, az egységes településkép érték, melyet kötelességünk óvni, ápolni, átörökíteni az utókor 
számára. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások olyan építészeti útmutatók gyűjteménye, melyek 
segítik az építtetőt az illeszkedési szabályok érvényre juttatásában. Jó példák bemutatásával az a cél, hogy a 
vonatkozó építési szabályok által teremtett beépítési lehetőségek közül a településképbe leginkább illeszkedő 
beépítések jöhessenek létre. 
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TELEPÍTÉSI MÓDOK 
 

Az épületek telken belüli elhelyezését elsősorban a 
kerületi építési szabályzatban minden övezetre, 
építési övezetre előírt beépítési mód határozza meg. 
A beépítési mód jelöli ki azt a telken belüli építési 
helyet, amelyen belül a fő rendeltetésű épületeket el 
lehet helyezni, viszont az építési helyen belüli 
telepítésnél figyelembe kell venni a szomszédos 
telkeken lévő beépítéseket is, melyekhez illeszkedni 
kell. Hogy tisztába legyünk az egyes beépítési módok 
által kínált telepítési lehetőségekkel, érdemes az 
alábbi összefoglalóábrát áttekinteni: 
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TETŐFORMÁK 

                                                                                                    

 

 

Az épületek formai kialakításánál az alapterületen és a 
magasságon túl legalább annyira meghatározó 
tényező a tetőforma. Soroksáron sokféle tetőforma 
megtalálható, de egyes településrészeken bizonyos 
tetőidom kialakítás nem illeszkedik a településképbe, 
ezért eltérő szabályok alapján lehet a településképi 
követelményeknek megfelelő tetőformát kiválasztani. 
Hogy tisztába legyünk az egyes tetőformák 
megjelenése közötti különbségekkel, érdemes a 
leggyakoribb tetőformákról az alábbi 
összefoglalóábrát áttekinteni: 
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Településkép minőségi formálására vonatkozó általános ajánlások 
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Településkép minőségi formálására vonatkozó általános ajánlások 
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Soroksárra jellemzőek a jelentős zöldfelülettel, nagy kerttel rendelkező beépítések, így nem véletlenül vannak 

túlnyomó többségben a kertvárosias területek. A kulturált környezet hangulatát erősíti a szomszédos telkek 

zöldfelületeinek átgondolt és rendezett kapcsolata. Az ingatlan utcaképi megjelenését harmonizálja az 

épületeket körülvevő igényesen kialakított, rendezett zöldfelület. Minden esetben támogatandó, ha több 

szintes növényzet kialakításával kerül biztosításra az egyes övezetekhez előírt legkisebb zöldfelület, de 

legalább – minél nagyobb méretű – összefüggő gyepfelület, és a benapozást kedvezőtlenül nem befolyásoló, 

árnyékot adó növényzet telepítése. Azon utcákban, ahol az utcakép harmóniája rendkívüli módon hiányzik, 

növényzettel kell és lehet a diszharmóniát tompítani. 

KERTEK 



Településkép minőségi formálására vonatkozó általános ajánlások|29 
 

  
TORNÁCOK 

A sváb parasztházak esetében még ma is sok épületnél jellemző a tornácos kialakítás. 

Előfordul azonban az is, hogy az eredetileg a külső és belső terek átmeneti zónáját képező 

folyosókat már beépítették, így növelve a belső terek méretét. Településképi szempontból 

kedvezőbb lenne, ha a tornácok, mint jellegzetes építészeti elemek megmaradnának az 

útókornak, vagy az épületek felújítása során „visszanyernék” eredeti formájukat, ezért 

támogatandó minden olyan irányú törekvés, ami a tornácos kialakítást előtérbe helyezi. 

Éppen ezért, még egy teljesen új építésű épületnél is érdemes megfontolni ennek a 

hagyományőrző építészeti formának az alkalmazását. A tornácos kialakításnál az oszlop 

készülhet az épület anyagából, vagy fából, de oszlop nélküli kialakítással is találkozhatunk.  
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Nyílászárók kiválasztásánál alapvetően meghatározó az épület stílusa, valamint funkciója. 

Egy sváb parasztháznál elsősorban a hagyományos, klasszikus arányokkal rendelkező, fa 

szerkezetű ajtók, ablakok illeszkednek az épület homlokzati kialakításához, míg egy új 

építésű, kortárs, vagy modern épület esetében egyedi méretű és osztású nyílászárókat is 

alkalmazhatunk. Fontos, hogy minden esetben megtaláljuk mind anyagában, mind 

megjelenésében a megfelelő nyílászárót, ezért lakóépületnél kerüljük a nagyobb 

üvegfelületeket, irodaépületekre jellemző szalagszerű, közvetlenül egymás mellé beépített 

nyílászáró kialakításokat. 

AJTÓK, ABLAKOK 
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

Homlokzatképzésnél szintén alkalmazkodni kell az épületek karakteréhez. Népi építészeti 

stílusjegyeket hordozó épületnél kevés szín és anyagfajta a jellemző, támogatandó a 

hagyományos zsalugáterek alkalmazása, de ezen kívül fontos még az ablakok, ajtók eredeti 

arányainak megtartása. Kisvárosias beépítéseknél alapvetően meghatározza a 

lehetőségeket mind a telepszerű, mind a sorházas beépítéseknél a szomszédos épület 

homlokzatkialakítása, az illeszkedésnél igazodni kell a csatlakozó épületen alkalmazott 
nyílászárók elhelyezkedéséhez, méretéhez, ritmusához és anyaghasználatához. 

Kertvárosias területeken és a Duna part melletti beépítéseknél lehetőleg háromnál több 

színt ne alkalmazzunk a homlokzatszínezésnél, és előnyben részesítendő a letisztult forma 

a túldíszítéssel szemben.  
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Az épületek részletképzésénél a mértékletesség a legfőbb szempont. Sokat tehet hozzá az épület 

esztétikus megjelenéséhez egy jól megválasztott tagolás, díszítés, vagy anyaghasználat (pl.: 

látszó téglaburkolat), de túlzásba nem szabad esni. Építészeti stílusjegyeket felvonultató 

épületek felújításánál olyan megoldást kell alkalmazni, mellyel a díszítések megtartásra kerülnek, 

továbbá az idők során eltűnt, hiányzó elemek helyreállítása is megtörténik. Kortárs épületeknél 

díszítő motívumok alkalmazása nem javasolt, de az egyes épületszerkezetek (pl.: tartóoszlopok, 

gerendák, árnyékolószerkezetek) hangsúlyozásával el lehet érni, hogy egyedi, stílusos, mégis a 

környezethez illeszkedő beépítések jöhessenek létre. 

RÉSZLETEK 
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További finom részletmegoldásokkal, mint pl.: téglaburkolat és vakolat kombinációjával, 

vagy különböző anyagok alkalmazásával egy adott homlokzat felületén, - izgalmas 

hatásokat érhetünk el. Egy kovácsoltvas kerítés szerkezet, egy hagyományos 

ácsszerkezetű fedélszék igényes kialakítása szintén tovább növelheti az adott beépítés 

értékét. Igényes és mértéktartó részletkialakítások gazdagíthatják az épületeket, 

építményeket, de egy túlzásba eső, az épület egységes megjelenéséhez nem illeszkedő 

díszítés éppen ellenkező hatást vált ki, ezért kerüljük az egyénieskedő, esetleges, ad hoc. 

jellegű megoldásokat. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

Meglévő díszvakolat, tégla- vagy kőburkolat 

vakolt felülettel, egyéb anyaggal vagy 

szerkezettel történő takarása, a burkolat 

struktúrájának megváltoztatása nem kívánt 

hatást vált ki, ezért kerüljük a teljes 

homlokzatra vonatkozó egységes terv 

hiányában történő felújítást, homlokzat 

átalakítást. 

 

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK 

Tulajdonrészek szerinti eltérő színezés egy 

homlokzaton belül nem mutat jó képet, 

befejezetlenséget, átgondolatlanságot 

sugall, ezért a homlokzatok felújítása 

egyszerre történjen.  

 

Egy épületen különböző anyagú és 

színezésű tetőfedő anyagok alkalmazása 

szintén nem kívánatos, azonban az épület 

bejárata feletti előtető esetében, valamint 

télikert létesítésénél a tetőfedő anyag 

eltérhet az ugyanazon épületen alkalmazott 

tetőfedés anyagától. 

 

Az ipari, gazdasági területek kivételével a fő 

rendeltetésű épületek tetőfedésére nem 

megengedett a hullámlemez, és a 

trapézlemez alkalmazása. 
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    A helyi történeti településmagban 

jellemzően kétféle épülettípussal 

találkozhatunk. Az egyik az utcára 

merőleges tetőgerincű, oromfalas, tornácos 

épület típus (sváb házak), a másik az utcával 

párhuzamos tetőgerincű, zártsorú beépítés, 

ahol vagy az ingatlan telekhatára mentén 

vagy az épület közepén került kialakításra 

egy nagykapu. 

A sváb házak esetében az emeletráépítés, 

tetőtér beépítés nem megengedett, hiszen 

ezzel az értékként megóvandó eredeti 

formaképzés, homlokzati megjelenés sérül. 

A szomszédos telkeken történő új építésnél 

nem kívánatos a zártsorú beépítés. 

Támogatandó az épület eredeti 

kialakításának megfelelő épület szélesség, 

épület magasság, tetőhajlásszög, nyílászáró 

formák (tornácos kapu, ablakosztás), 

méretek megtartása, visszaállítása az 

eredeti építési anyagok és homlokzati 

színvilág alkalmazásával.   

A zártsorú, földszintes beépítések esetében 

az emeletráépítésnél figyelembe kell venni 

a szomszédos beépítéseket, ahol a 

szomszédos épület földszintes, ott a 

belmagasságok megválasztásával a lehető 

legkisebbre kell csökkenteni a szomszédos 

épületek homlokzat magasságok közötti 

különbséget. A tetőtér beépítésnél csak a 

tetősíkba illesztett ablak támogatható, mert 

az nem bontja meg az összképet. 

 

HELYI TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG 
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MAGASSÁG 

A Templom utcában az épületek magassága 

közel azonos. Ettől eltérés nem támogatható. 

A Hősök terei saroktelkek és a Grassalkovich úti 

telkek kivételével a meglévő épületek közé épülő 

új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, 

mint a szomszédos telkeken lévő épületek.  

TETŐHAJLÁSSZÖG 

A Templom utcában az épületek tetőhajlásszöge 

közel azonos.  

A meglévő zártsorú beépítésű épületek közé 

épülő új házaknak hasonló hajlásszöggel kell 

épülniük, mint a szomszédos telkeken lévő 

épületek. Amennyiben a két szomszédos telken 

különböző beépítési mód fordul elő 

(oldalhatáron álló, ill. zártsorú) és azokon új 

beépítésre kerül sor, akkor az utcában jellemző 

beépítési mód a megengedett. 

TETŐFORMA 

 

A helyi történeti településmagban már kialakult 

egy nyeregtetős házakból álló utcakép, ezért az 

új épületek tetőformájának igazodnia kell a 

szomszédos épületekéhez, manzard tető, 

félnyeregtető, valamint a modern tetőforma 

sehol sem illik az utca képbe. 
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A Grassalkovich úton és a Templom utcában 

sátortető vagy kontyolt, részben kontyolt 

nyeregtető alkalmazása kizárólag akkor 

támogatható, ha legalább az egyik 

szomszédos telken ilyen tetőformájú épület 

található. 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS 

A helyi történeti településmagban az 

épületek utcai homlokzatán 

klímaberendezés, parabolaantenna, 

égéstermék kivezető elhelyezése rontja az 

utcaképet, ezeket az elemeket az oldalsó, 

vagy hátsó homlokzaton helyezzük el. 

Megújúló energia termelő berendézés 

elhelyezésénél kizárólag a tetőcserépre 

integrált módon kivitelezett megoldás a 

támogatható. 

 

A Grassalkovich úton és a Hősök terén az 

utcaportálok kialakításánál nem javasolt az 

eredeti nyílászáró méretek 

megváltoztatása. Esetleges nyílászáró 

cserénél igazodni kell a homlokzat többi 

nyílászáróinak alsó, illetve felső síkjához, 

továbbá az is lényeges szempont, hogy a 

teljes épülethomlokzaton színben is 

egységes megjelenésű nyílászárók 

helyezendők el legalább szintenként. 
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TETŐFORMA 

Az intézményközponti területen az új 

épületek tetőformájának illeszkedni kell a 

szomszédos tömbök beépítéséhez.   

Manzard tető, félnyeregtető, valamint 

modern tetőforma sehol sem illik az 

utcaképbe.  

Lapostető kialakítása kizárólag parkolóház 

rendeltetésű épületen megengedett a 

tetőfelület legfeljebb 50 %-án, az eltérő 

rendeltetésű épületek magastetős 

kialakításához való illeszkedés 

kötelezettsége mellett.  Összetett tagolt, 

erősen tagolt tetőforma megengedett. 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS 

Az intézményi központban az épületek utcai 

homlokzatán klímaberendezés, 

parabolaantenna, égéstermék kivezető 

elhelyezése rontja az utcaképet, ezeket az 

elemeket az oldalsó, vagy a hátsó 

homlokzaton helyezzük el. Megújuló 

energia termelő berendezés elhelyezésénél 

kizárólag a tetőcserépre integrált módon 

kivitelezett megoldás a támogatható.  

 

INTÉZMÉNYKÖZPONTI TERÜLET 
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KISVÁROSIAS TERÜLETEK 

HOMLOKZATKÉPZÉS 

Újtelep központi részén található 3-4 szintes, magas tetős 

telepszerű épületek harmonikus képet mutatnak. Az egységes 

homlokzati kialakítás megváltoztatása (pl.: kiugró tetőablak 

létesítése, erkély, mellvéd átépítése) csak abban az esetben 

támogatható, ha az egy teljes épületre vonatkozó, egy időben 

megvalósuló tervi elhatározás alapján történik. A klíma kültéri 

egységeinek elhelyezése erkéllyel rendelkező lakásoknál az 

erkélyen megengedett, erkély nélküli lakásoknál pedig oly 

módon lehetséges, hogy azok az épület teljes homlokzatán 

vízszintesen egy sorba, függőlegesen pedig egy oszlopba 

rendezetten kerüljenek elhelyezésre. 

A telepszerű épületek energetikai felújítása (hőszigetelése, 

nyílászárók cseréje) során ügyelni kell arra, hogy a felújítást 

követően harmonikus településkép jöjjön létre, ezért a 

homlokzat felújítása a teljes épületre készített egységes 

színterv alapján történhet, a nyílászárók cseréje során egyféle 

szín alkalmazható.  

TETŐFORMA 

A Szent László utca menti kisvárosias telepszerű beépítésű 

területen egységes tetőforma a jellemző. Általában kontyolt 

nyeregtetővel fedettek az épületek. Ebből a tetőformából 

ritmusosan helyenként ugyan kiemelkednek egyes 

épületrészek, de ezek tetőidoma illeszkedik a nyeregtetős 

kialakításhoz. A harmónikus utcakép megtartása érdekében a 

területen lapostető és a sátortető alkalmazása nem kívánatos. 
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TETŐFORMA 

Az Apró utca és a Nevelő utca környékén található sorház jellegű 

épületcsoportok esetében új építésnél, tetőtér beépítésnél, vagy 

emeletráépítésnél illeszkedni kell a szomszédos, csatlakozó 

épületegységekhez. Eltérő tetőforma, tetőhajlásszög, lapostető 

kialakítás nem támogatható. Tetőtér beépítés esetén indokolt 

figyelembe venni a szomszédos épületeken kialakított, már meglévő 

formaképzést. Homlokzat átalakításnál is elvárás a szomszédos 

épületen alkalmazott nyílászárók elhelyezéséhez, méretéhez, 

ritmusához való igazodás. 

HOMLOKZATKÉPZÉS 

Az Újtelepi jellemzően 2 szintes, sorházas beépítésű épületek 

esetében a Szentlőrinci út – Szent László út – Pistahegyi út - 

Dinnyehegyi út – Kiskócsag utca – Ördögszekér utca – Mesgye utca 

és a Hrivnák Pál utca között az egységes, szimmetrikus homlokzati 

kialakítás hasonlóképpen a 3-4 szintes épületeknél leírtaknál - 

megtartandó, átalakítás csak abban az esetben támogatható, ha az 

egy teljes épületre vonatkozó, egy időben megvalósuló tervi 

elhatározás alapján történik. 

 

Ezen épületek tetőgerince az utcával párhuzamosan fut, ebből 

adódóan a tetőfelületen megjelenő kiegészítő berendezések 

látványára fozozott figyelemmel kell lenni. A kedvezőbb megjelenés 

érdekében ezért a megújuló energia termelő berendezések 

elhelyezése vízszintesen sorba rendezetten, függőlegesen oszlopba 

rendezetten vagy a tetőcserépre integrált módon történhet. 

 

 

 

 

. 
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TETŐFORMA 

A Vágóhíd utca melletti egységes, harmonikus településkép 

megtartása érdekében emeletráépítés, kiugró tetőtéri ablak 

kialakítása, az utcafrontra néző, oromfalas kialakítás 

megváltoztatása nem megengedett, tetőforma kialakításánál 

kizárólag nyeregtető alkalmazása megengedett.  

 
A Nyír utcai kisvárosias telepszerű beépítésű területen már 
kialakult, egységes utcaképpel találkozhatunk. A meglévő 
tetőformák megőrzendők, ennek megfelelően a főépületek a Nyír 
utca felőli oldalon lapostetővel, az Apró utca felőli oldalon pedig a 
sorházas beépítésű részen nyeregtetővel alakíthatók ki. A Nyír 
utcai épületek egységesen magastetőssé átalakíthatók. 
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 A volt dugattyúgyűrű gyár területén, a Haraszti 
út mellett a Gyár köz és a Fűzfa köz közötti 
területen a kilátás védelme és a Duna felőli 
látványvédelem érdekében legfeljebb 5 szintes 
(Fszt+3+T), átlagos belmagasságú magastetős 
épületek létesíthetők. Amennyiben a Dunára 
merőlegesen egymás mögött több épület kerül 
elhelyezésre, abban az esetben az elhelyezésre 
kerülő épületeket úgy kell kialakítani, hogy a 
Duna felől távolodva lépcsőzetesen 
növekedjen a szintek száma.  
 

A szabályok szerint előírt telken belüli parkolás 

100%-át közvetlenül a Duna melletti 50 

méteres sávban lakóépülettel egybeépített 

gépkocsitárolóban kell biztosítani. Ebben a 

sávban lakóépülettől különálló garázsépületet 

nem lehet kialakítani, illetve házon kívül 

parkoló hely sem támogatható. A Duna-parti 

sávtól távolabb eső területen elsődlegesen 

szintén a lakóépülettel egybeépített 

gépkocsitároló kialakítása az elvárás, de 

legfeljebb az előírt telken belüli parkolás 50%-

a közterületektől mért 45 méteren belül 

kialakított fásított parkolóban biztosítható.  

Újtelepen a beépítés előtt álló területeken a 

harmonikus településkép kialakítása 

érdekében az egy tömbben akár eltérő 

időpontban létesülő lakóházak 

arányrendszere, épületformálása, 

anyaghasználata, kerítése egymáshoz tűzfallal 

csatlakozó sorház-egységeknél azonos, 

épületegyütteseknél egymáshoz illeszkedő 

legyen. Hasonlóan kialakítva, mint a képen is 

látható, meglévő épülettömbök.  

 

KISVÁROSIAS BEÉPÍTÉS ELŐTT ÁLLÓ TERÜLETEK 
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A kerület kertvárosias területein 

meglehetősen változatos beépítések 

alakultak ki. Az egységes utcakép sok helyen 

hiányzik az eltérő előkert, beépítési mód, 

épületmagasság, valamint tetőhajlásszög 

miatt. A kertvárosias területen előforduló 

jellegzetes, sváb parasztházak 

megjelenésére vonatkozóan a helyi 

történeti településmagnál részletezett 

ajánlásokat kell figyelembe venni. 

TELEPÍTÉS 

Kertvárosias területeken új épületet 

elhelyezni a túlnyomó részben beépült 

telektömbben úgy lehet, hogy az előkert 

mérete az érintett utcaszakaszon (adott 

utca keresztező utcák közötti szakaszán) 

kialakult méretekkel azonos, illetve azokhoz 

illeszkedő legyen.  

Amennyiben a jellemző telekszélességet 

kétszeresen vagy többszörösen meghaladó 

telekszélességű telek beépítésre kerül sor, a 

beépítésnél figyelembe kell venni a 

szomszédos telkeken már meglévő 

épülettömegeket. Ilyen esetben egy 

nagytömegű épület helyett több épület 

elhelyezésével (a szomszédos épületek 

tömegéhez hasonló mérettel), vagy az 

épület utcai homlokzatának tagolásával kell 

illeszkedni az utcaképhez. 

 

 

KERTVÁROSIAS TERÜLETEK 
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TELEPÍTÉS 

A Tartsay utca – Mezőlak utcák közé eső, 
Szent László utcával, valamint Szilágyi Dezső 
utcával határos telkek esetében (kivéve a 
Mezőlak utcai saroktelkeket) új beépítésnél, 
vagy meglévő épület átalakításánál, 
bővítésénél kötelező az utcafront felől 
meghatározott építési vonalon a zártsorú 
beépítés kialakítása.  
 
TETŐFORMA 
 
Az épületek tetőgerince az utcával 
párhuzamos vonalvezetésű lehet, kivéve az 
ehhez kapcsolódó hátsó épületszárny 
tetőgerincét, amely erre merőleges lehet. 
 
Kertvárosias területen az új épület 

tetőformájának illeszkednie kell a 

szomszédos épületek tetőformájához. 

Egyszerű tetőformájú épületek között csak 

hasonló tetőidom alkalmazható. Összetett 

tető forma azon a telken megengedett, 

amelynek környezetében hasonló tetőidom 

már előfordult, s az illeszkedik az 

utcaképbe. Összetett tetőforma esetén az 

épület hátsókert felé eső részén a 

tetőfelület 1/3-án lapostető is kialakítható.  

Olyan közterületek által vagy szabályozási 

terv szerint kialakítandó közterületek által 

határolt tömbben, ahol az illeszkedési 

szabályok szerint figyelembe vehető 

meghatározó tetőforma még nem alakult ki, 

ott az egyszerűtől eltérő tetőforma is 

alkalmazható.  
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  TETŐFORMA 

Lapostető a Haraszti út végi kertvárosias 

beépítésű terület, a Házikert utca – 

Hungária köz – Budapest-Kelebia 

vasútvonal – Sodronyos utca által határolt 

terület, valamint az Apostolhegy környéki 

kertvárosias beépítésű területek Sportpálya 

utcától délre eső részének kivételével, 

kizárólag abban az esetben létesíthető, ha 

legalább az egyik szomszédos telken 

lapostetős épület található. 

 

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK 

A városkép jellegzetességeinek, helyi 

karakterének megőrzése, a városkép 

védelme érdekében a környezettől idegen 

anyaghasználati megoldások nem 

támogathatóak. A környezethez illeszkedő, 

hagyományos építőanyagok és építészeti 

formaképzés alkalmazandó. 

Tulajdonrészek szerinti eltérő színezés egy 

homlokzaton belül nem megengedett. A 

homlokzatok színezésénél kerülendő a túl 

élénk, rikító szín. 
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DUNA PARTI TERÜLETEK 

 TEREPALAKÍTÁS 

A Gyáli-pataktól délre eső Forstner János Jakab 

utcában és a Horgászparton a terepalakításnál 

a terepbe ágyazott épületelhelyezés 

támogatható, de a terep megváltoztatása 

terasz kialakításával nem kívánatos.  

 

TELEPÍTÉS 

A Gyáli-pataktól délre eső Forstner János Jakab 

utcában és a Horgászparton, ahol a telek 

szélessége (a telek teljes hosszában) 15 m, 

vagy annál több, ott szabadon álló beépítés 

alkalmazandó, a 15 m-nél keskenyebb telkek 

esetén a beépítési mód oldálhatáron álló is 

lehet. 

 

TETŐFORMA 
 
Duna parti területeken új épület 

tetőformájának illeszkednie kell a szomszédos 

ingatlanokon lévő épületek tetőformájához. 

Amennyiben a két szomszédos telken 

különböző tetőforma fordul elő, akkor a 

tetőformák közül az egyik választható.  

Kétszintes tetőtér nem megengedett. 
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 TETŐFORMA 
 
A Duna-parti területeken az épületek 

tetőformája lapostetős kialakítású nem 

lehet, a Molnár-szigeten sátortető, 

összetett tetőforma alkalmazása sem 

megengedett. A Molnár-szigeten a Dunával 

párhuzamos utcákra merőleges tetőgerincű 

tetőforma alkalmazható. 

ELŐKERT 

A Gyáli-pataktól délre eső Forstner János 

Jakab utcában és a Horgászparti Duna parti 

szakaszon a természetes környezetre való 

tekintettel kötelező a nagy előkert. A fő 

rendeltetésű épületet a kijelölt építési 

helyen belül lehet elhelyezni. Az előkertben 

a kukatárolón, kerti építményeken, 

közműbecsatlakozási műtárgyon és (ahol 

még nem épült ki a 

szennyvízcsatorna/csapadékvízcsatorna) 

közműpótló műtárgyon kívül egyéb 

melléképítmény elhelyezése nem 

megengedett.  

KERÍTÉS 

Oldalhatáron az előkertek között és az 

utcafronton a tömör kerítés nem 

létesíthető. Kerítés  anyaga látszó tégla, 

látszó kőfelület, vakolt felület, fa, 

felületkezelt fém, kovácsoltvas lehet. 

Látszó, felületkezelés nélküli betonból 

(kivéve dizájnbeton) kerítés nem 

létesíthető. Meglévő kerítés felújításánál is 

ennek megfelelően kell eljárni. 
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IPARI, GAZDASÁGI TERÜLETEK 

 

  

TELEPÍTÉS 

Az ipari, gazdasági területeknek általában 

nagy tehergépjármű forgalom vonzó hatásuk 

van, ezért rendkívül fontos, hogy a 

telephelyek megközelítésénél, belső feltáró 

útjainak kialakításánál – az épületek 

körbejárhatóságát is szem előtt tartva – 

lehetőség szerint a telekhatárok mentén 

összefüggő zöldfelület létesítésére is sor 

kerüljön. Azokon a területeken, ahol a 

szabályozási határértékek közül a zöldfelület 

mértéke nem éri el a telek egynegyed részét, 

az előírt zöldfelület negyed részére 

többszintes növényállomány telepítése 

javasolt.  

A Grassalkovich út menti ipari, gazdasági 

területeken a lakóterületek felé eső 

telekhatárok mellett (a kapubehajtók 

helyének kihagyásával), a közterületi 

telekhatártól mért 6,0 m szélességben 

többszintes növényállomány telepítése 

kötelező olyan módon, hogy 60 m2-ként 

legalább 1 db lombos fa és 5 db cserje 

telepítendő. 

ZÖLDTETŐ 
 
Ipari, gazdasági fejlesztési területeken a 

zöldfelület visszapótlása céljából, továbbá a 

csapadákvíz helyben tartását is elősegítve 

támogatandó legalább a 2000 m2 bruttó 

alapterületű, vagy ennél nagyobb irodai 

rendeltetésű épületek 16°-nál alacsonyabb 

hajlásszögű tetőfelületének a 2000 m2 bruttó 

alapterületet meghaladó részének minimum 

50%-án zöldtető kialakítása. 

 

 

A jó példaként bemutatott képeken két környezetalakítási terv került megjelenítésre (BILK, volt Sortex), melyeken változó 

arányban láthatók gyepfelületek, és többszintes növényállományú területek. Törekedni kell arra, hogy a kopár talajfelszínek 

beültetésre kerüljenek. 
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK 

 

  

 

TELEPÍTÉS 

Mezőgazdasági üzemi területeken igazodva a 

meglévő beépítésekhez egyszerű építészeti 

formaképzés alkalmazandó, a megengedett 

beépítettség legalább három különálló fő 

rendeltetésű épület elhelyezésével 

használható ki. 

A Molnár-szigeten a kötelező zöldfelület egy 

részét a telekhatárok mentén egybefüggően 

kell kialakítani, legalább 5 m széles sávban 

telepítve, honos növényfajokból. 

 

TETŐFORMA 
 
Új épület tetőzetének kialakítása során nem 
megengedett a lapostető, tagolt (összetett) 
tető, és a modern tető. 
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK 

 

  

KERÍTÉS 

Természetközeli, mezőgazdasági területeken 

kizárólag oszlopokra feszített drótfonatból 

készült, lábazat nélküli kerítés létesíthető. 

Természetközeli, erdőterületeken kizárólag 

fából, vagy vadhálóból készült, lábazat nélküli 

kerítés létesíthető. 

 

ANYAGHASZNÁLAT 

Külterületi fekvésű természetközeli, jelentős 

zöldfelületű területeken az épületek 

kialakításánál kizárólag tégla, kő, terméskő, 

vakolt felület, fa homlokzatburkolat 

megengedett, a tetőhéjazatként nád, cserép, 

pala vagy zsindely anyagok használata 

alkalmazható. 

A turisztikai célokat szolgáló épület 

kialakításánál tégla, kő, terméskő, vakolt 

felület, fa homlokzatburkolat megengedett, a 

tetőhéjazatként nád, cserép, pala vagy zsindely 

anyagok használata alkalmazható.  

Szerszámtároló épület kialakításánál kizárólag 

a természetes fa burkolatú megjelenés a 

megengedett, tetőfedésénél égetett cserép, 

hullámlemez, trapézlemez, cserepeslemez, 

vagy bitumenes lemezfedés alkalmazható. 

 

 



Jó példák |51 
 

 

 

  

6 
 JÓ PÉLDÁK 

Sváb parasztházak felújításánál mintaként 

szolgáló példa a Soroksári tájház épülete. A 

felújítás során az eredeti kialakításnak 

megfelelő állapot helyreállítása volt a cél. 

Ennek megfelelően a szobákba hajópadló 

került, a födém csapos-gerendás fafödém, 

az udvari ablakok zsalugáterrel lettek 

ellátva. A felújítás részeként helyreállításra 

került a parasztházak egyik jellegzetessége, 

a gangról (tornácról) az utcára nyíló kiskapu, 

az úgynevezett vasárnapi ajtó. Az ajtó 

nyílószárnya fölött lévő félköríves, 

savmaratásos motívumokkal díszített 

üvegezett részben az építtető monogramja 

és az építés dátuma látható. 
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Kisvárosias területeken jellemzően többlakásos lakóépületekkel 
találkozhatunk, ahol kiemelten fontos a külön tulajdonban lévő 
épületrészek megjelenése közötti összhang. Ennek egyik jó példája 
a képen látható, Pistahegyi úti többlakásos lakóépület. Az épület 
tömegformálása, szimmetrikus homlokzati kialakítása harmonikus 
képet, az anyagok és színek használata pedig összhangot mutat. 
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Kertvárosias területeken a legjellemzőbb lakóépület típus a 
családi ház. A képen látható, Kovász utcai épület több 
szempontból is példaértékű. Az épület homlokzata 
letisztult, esztétikus, harmonikus képet mutat. A 
terméskővel burkolt lábazat, a homlokzat nagyobb részén 
megjelenő fehér vakolat, a cseresznye színű nyílászárók és 
zsalugáterek kombinációja egységes látványt nyújt. Az 
ablakok ritmikus kialakítása, az épület és a környezetének 
viszonya, az anyagok és színek használata között teljes az 
összhang. 
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A Vízisport utca és a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág 
között található ingatlanok többségén nagyon 
gyakori az egy telken több épület elhelyezés. Ilyen 
esetekre jó példa a képen látható beépítés, ahol 
az épületek hasonló tömegformálással, azonos 
tetőhajlásszöggel, egységes homlokzati 
elemekkel és színhasználattal kerültek 
kialakításra. Az épületek megjelenésén kívül a 
természetes környezethez illeszkedő kerítés 
anyag megválasztás is dicséretet érdemel. 
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Ipari gazdasági területeken ritkán találkozunk olyan épületekkel, 
melyek tervezésénél a funkcionális igényeken kívül az építészeti  
megjelenés is fontos szerepet játszik. A Knorr-Bremse Helsinki úti 
telephely egyike ezen kivételeknek. Az épület két fő része, az 
üzemcsarnok és a központi irodaház szerves egységet alkot. A 
homlokzatok finom tagolásával, a főbejárat hangsúlyos kialakításával 
az épület tömegformálása a legkevésbé sem tűnik monotonnak. A 
korszerű kivitelű épület pozitívan befolyásolja Soroksár 
településképét. 
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Soroksár jellemzően egy kertvárosias, jelentős 

zöldfelülettel rendelkező kerület. A település 

összefüggő zöldfelületi hálózatának jelentős 

részét a lakókertek alkotják, ugyanakkor a táji, 

természeti környezetünkhöz nem csak a 

magánkertek, valamint a mezőgazdasági és 

erdőterületek tartoznak, hanem a közterületek 

zöldfelületei is fontos szereppel bírnak. A 

kerület közterületi hálózatához tartozó 

közterek, közparkok zöldfelületei kondicionáló 

szerepen kívül rekreációs, közösségi funkciót is 

betöltenek. A közterületeknek szabadidő 

eltöltés számára is alkalmasnak kell lenniük, 

esetenként vendéglátó funkciót is betöltenek, 

ezért abból adódóan, hogy ennyire összetett 

szereppel bírnak, kiemelt útvonalak területén 

létesítendő új épület elhelyezése csak 

közterületalakítási terv alapján lehetséges. 

Közúthálózathoz tartozó a közterületeken, ahol 
a növényzet kihelyezése a közlekedés 

biztonságát nem veszélyezteti, illetve a meglévő 

közműhálózat lehetővé teszi - legalább 

egyoldali fasor telepítéséről kell gondoskodni.  

A településkép védelme érdekében kioszk, 

pavilon, zöldség-gyümölcs árusító épület 

konténerből nem alakítható ki, tetőfedő anyaga 

cserép, korcolt lemezfedés vagy zsindely lehet, 

oldala fa lambéria burkolattal borított, vagy 

vakolt felületű lehet, Vendéglátó terasz oldalai 

legfeljebb 1 m magasságú, fából készült 

könyöklővel és azt tartó szerkezettel lehetnek 

lehatárolva, a terasz burkolata szintén fából 

készülhet. 

 

UTCÁK, TEREK 

7 



 
 

|57 

 

 

  
CÉGÉREK, REKLÁMTÁBLÁK 
Cégér, cégfelirat, cégtábla, egyéb reklámhordozó épületen, épületrészen 
csak úgy helyezhető el, ha igazodik a teljes homlokzati felület arculatához 
(kialakításához, építészeti karakteréhez, anyaghasználatához).  
Cégér elhelyezésénél szintén fontos a mértékletesség, a molinós, ponyvás, 
homlokzatra festett (kivéve felirat) megoldások nem támogathatóak, 
javasolt a cégér méretét a homlokzat nyílászáróinak méretéhez igazítani.   
Pavilon csak településrendezési, közlekedési, településképi arculat és 
üzemeltetési követelményeknek megfelelően, kizárólag vendéglátó egység 
céljára, továbbá virág-, hírlap-, fagylalt-, népi-, iparművészeti-, képző- és 
fotóművészeti termékek árusítására, valamint turisztikai információ-ellátás 
céljára létesíthető, illetve működtethető. 
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UTCABÚTOROK 
Közterületi reklám utcabútorokon helyezhető el. Támogatható közterületi 
reklámformátum az önálló közművelődési célú hirdetőoszlopon, információs 
célú berendezésen, (kivéve az útbaigazító hirdetményt és a kereskedelmi 
útirányjelző táblát), kioszkon más célú berendezések közül  kerékpártárolók, 
padok felületén elhelyezett reklámfelület, valamint az utasváró (buszmegálló, 
HÉV megálló) részeként kialakított Citylight vitrinben elhelyezett reklámfelület.  
Anyaghasználat vonatkozásában kizárólag horganyzott vagy saválló acélból 
készült fémvázas tartószerkezet alkalmazása megengedett,porszórással felvitt 
festéssel, vagy ezzel egyenértékű felületkezeléssel. A vitrinek 
üvegezéselegalább 8mm vastagságú edzett, vagy ragasztott biztonsági üveggel 
történhet. 
Önállóan Citylight vitrin kialakítása, CityBoard formátumú eszköz létesítése 
abban az esetben a legmegfelelőbb, ha a berendezések egy alátámasztással 
készülnek (egy lábon állnak), ezáltal légies hatás, esztétikusabb megjelenés 
biztosítható. 
 

LÁMPATESTEK 
 
A Natura 2000 terület és az ökológiai hálózat részét képező Duna-part mellett 
élő állatvilág védelme érdekében a közterületi vagy sportpályák 
megvilágításánál, a lámpatestek kiválasztásánál fokozottan figyelemmel kell 
lenni a környezetre. Javasoljuk az esztétikai illeszkedés, valamint a célirányos 
megvilágítás (fényszennyezés minimalizálására alkalmas) megújuló 
energiaforrások, és LED-es fényforrások használatának elsőbbségét. 
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