
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/………(… …) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.15) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (TERVEZET) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, , a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.15) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

2. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„33. Egyszerű tetőforma: félnyeregtető, nyeregtető, kontyolt nyeregtető, részben kontyolt nyeregtető, 

oromzatos kontyolt nyeregtető, sátortető, mérsékelten tagolt tetőforma.” 

 

2. § A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Budapest XXIII. kerület Soroksár teljes közigazgatási területe településképi szempontból 

meghatározó terület, melyen belül az alábbi területek különböztethetők meg: 

a) helyi történeti központ, 

b) intézményközponti terület, 

c) kisvárosias terület, 

d) kertvárosias terület, 

e) Duna parti terület, 

f) ipari, gazdasági terület, 

g) természetközeli, jelentős zöldfelületű terület, 

h) természetközeli, erdőterület, 

i) természetközeli, mezőgazdasági terület, 

j)  vízfolyások és tavak területe, 

k) kiemelt jelentőségű közlekedési területek.” 

 

 

3. § A Rendelet a következő 20/A.§-sal egészül ki: 

 

„20/A. § Az intézményközponti terület  

 

(1) Az intézményközponti területen a településképet meghatározó beépítés telepítési módja zártsorú és 

szabadonálló álló beépítés.  

(2) A településképet meghatározó beépítés jellemző szintszáma: Fszt+2 emelet+tetőtér beépítés, de a Hősök 

tere és a Nádor Ödön utca közötti tömbben fekvő ingatlanokon Fszt + 4 emelet beépítés is 

megengedett. 

(3)  A településképet meghatározó kerítés kialakítása az utcafronton a tömör, valamint részben tömör 

kialakítású lehet. Sövény kerítés céljára telepíthető.” 

 

 

4. § (1) A Rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(3) A településkép védelme érdekében az építési tevékenységgel érintett új épület megengedett 

közterületre merőleges hossza – a 18. § (1) bekezdés e)-f) pontjában, valamint a 21. § (2) bekezdés a)-
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b) és f)-h) pontjában felsorolt területek, továbbá a Vt-H-XXIII-1/2 jelű építési övezet kivételével –  nem 

haladhatja meg: 

a) szabadonálló beépítési mód esetén a 25 métert,  

b) ikres beépítési mód esetén a 25 métert, 

c) oldalhatáron álló beépítési mód esetén a 40 métert. " 

 

(2) A Rendelet 26. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“b) a telek területe a legkisebb telekterület legalább másfélszerese, úgy két fő rendeltetési célú épület 

elhelyezhető az illeszkedés szabályának figyelembevételével. Az egyes fő rendeltetés szerinti épületek 

bruttó beépített alapterülete ebben az esetben sem haladhatja meg az építési övezeti előírások szerinti 

legkisebb telekméret alapján megengedett legnagyobb beépíthető alapterület másfélszeresét.” 

 

5. § A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(2) A helyi történeti központban az új épületek tetőformájának igazodnia kell a szomszédos épületekéhez 

az alábbiak szerint: 

a) Manzardtető, félnyeregtető, valamint modern tetőforma sehol sem alkalmazható.  

b) A Grassalkovich úton és a Templom utcában sátortető, vagy kontyolt, részben kontyolt nyeregtető 

alkalmazása kizárólag akkor megengedett, ha legalább az egyik szomszédos telken ilyen tetőformájú 

épület található." 

6. § A Rendelet a következő 27/A.§-sal egészül ki: 

„27/A. § Intézményközponti terület 

 

(1) Az intézményközponti területen az új épületek tetőformájának igazodnia kell a szomszédos 

épületekéhez az alábbiak szerint: 

a)  Manzardtető, félnyeregtető, valamint modern tetőforma sehol sem alkalmazható.  

b) Lapostető kialakítása kizárólag parkolóház rendeltetésű épületen megengedett a tetőfelület legfeljebb 

50 %-án, az eltérő rendeltetésű épületek magastetős kialakításához való illeszkedés kötelezettsége 

mellett.  

c) Összetett, erősen tagolt tetőforma megengedett. 

(2) Az intézményközponti területen az épületek utcai homlokzatán klímaberendezés, parabolaantenna, 

égéstermék kivezető nem helyezhető el, megújuló energia termelő berendezés elhelyezése kizárólag a 

tetőcserépre integrált módon megengedett.” 

 

7. § A Rendelet 28. § (3) bekezdés d) pontjában a „tagolt” szövegrész helyébe a „modern” szöveg lép. 

 

8. § A Rendelet 31. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Azokon a területeken, ahol a szabályozási határértékek közül a legkisebb zöldfelület mértéke 20 %, az 

előírt zöldfelület minimum 15%-án háromszintes növényállomány telepítése kötelező.” 

9. § A Rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„a) Közterület alakítási tervet kell készíteni a Hősök tere Táncsics Mihály utca – Grassalkovich út, a 

Grassalkovich út – Templom utca, valamint a Templom utca – Pályaudvar sor között lehatárolt közterületre 

fedett vendéglátó terasz kialakítása esetén, továbbá pavilon, vagy pavilon méretét meghaladó épület 

kialakításához.” 



3 
 

 

10. § A Rendelet 36. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki: 

"(15) A szabályozási tervlapon zöld térfal jelöléssel meghatározott területen legalább kettő szintes 

növénybeültetés kötelező, ahol a tőtávolság megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a fasor 

növekedési erejétől függően minimum nyolc éven belül a zöld térfal kialakuljon. 

(16) A Hősök tere Láng Endre utca – Pályaudvar sor közötti Köt-XXIII-2 jelű kiszolgáló út övezetének 

területére előírt 20%-os zöldfelületi minimum kialakításakor  

a)  a városi tér belsejében beültetésre kerülő fák nagy lombkoronát növesztő, árnyékot adó fafajták 

legyenek.  

b) a burkolatba ültetett szoliter fák faverem ráccsal legyenek megvédve és ide burkolatot tűrő fajták 

kerüljenek kiültetésre." 

11. § A Rendelet 42.§-a a következő f) és g) ponttal egészül ki: 

„f) a Grassalkovich úton, a Hősök terén meglévő épület homlokzatán, tetőzetén új nyílászáró beépítése 

esetén, vagy meglévő nyílászáró méretének, anyagának, osztásának, színének megváltoztatása 

esetén, 

g) a természetközeli, erdő és mezőgazdasági területeken tervezett épületek elhelyezését, vagy meglévő 

épület bővítését megelőzően.” 

 

12. § A Rendelet 46.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „46. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a következő esetekben: 

a) e rendelet 1. számú függelékében lévő Értékvédelmi Jegyzékben felsorolt épület utólagos 

hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, homlokzat 

felületképzésének megváltoztatása, homlokzatán cégér elhelyezése, arculatváltása esetén, 

b)  reklám, reklámhordozó és építési reklámháló elhelyezése esetén, 

c) a Grassalkovich úton, a Hősök terén meglévő épület utcai homlokzatfelületének színezése, a 

homlokzat felületképzésének megváltoztatása, tetőhéjalás cseréje esetén, kivéve, ha a 

homlokzatfelület meglévővel azonos színnel történő újrafestése és a meglévő héjazat visszaépítése 

valósul meg, 

d) építési engedélyhez nem kötött, közterületen létesítendő épületek építése (ünnephez köthető időszak 

kivételével), bővítése, átalakítása esetén, 

e) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása, valamint rendeltetésváltoztatás 

esetén, 

f)  ipari, gazdasági területeken különálló oszlopon kialakított cégjelzés esetén, 

g) a kerület szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében, meghatározott időszakra 

elhelyezendő hirdetmény kihelyezése esetén.” 

 

13. § A Rendelet 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)  Településképi követelmény megszegésének minősül  

a) a 46. §-ban felsorolt bejelentési kötelezettség elmulasztása,  

b) településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől eltérő építési tevékenység végrehajtása, 

c) a kötelező szakmai konzultáció elmulasztása, 

d) a szakmai konzultáción rögzített szakmai tájékoztatástól eltérő építési tevékenység végrehajtása.” 

 

14. § A Rendelet 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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 „a) településképi bejelentési kötelezettség, kötelező szakmai konzultáció elmulasztása esetén 100.000 

forinttól 300.000 forintig terjedhet,”  

  

"c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő, szakmai konzultáción rögzített szakmai 

tájékoztatástól eltérő építési tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 

100.000 forint, természetes személyek esetén legfeljebb 200.000 forint, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén legfeljebb 750.000 forint lehet, " 

 

15. § A Rendelet 50. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"b) a településképi bejelentés nélkül, vagy kötelező szakmai konzultáció lefolytatása nélkül végzett építési 

tevékenység esetén az építtető, ennek hiányában a tulajdonos" 

 

16. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 

17. § Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

18. §  Hatályát veszti a Rendelet 50. § (5) bekezdése. 

 

 

 

   Bese Ferenc                   dr. Szabó Tibor 

  polgármester          jegyző 

 

Záradék: A rendelet-tervezet 2021. ……. napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, 

az Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2021. ….. 

   A Jegyző nevében eljáró: 

        Vittmanné Gerencsér Judit  

   osztályvezető-helyettes 

                     Polgármesteri Kabinet  
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1. melléklet a …/… (…)önkormányzati rendelethez 
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„2.1. melléklet a 35/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

 Településképi szempontból meghatározó területeken belül az eltérő karakterű településrészek 

térképi lehatárolása 
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2.2. melléklet a 35/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez 

Budapest XXIII. kerület Soroksár településképi szempontból meghatározó területein belül az eltérő 

karakterű településrészek lehatárolása: 

Sor 

szám 
Megnevezés Lehatárolás 

 

1.  
Helyi történeti 

központ 

Rézöntő utca – 

Grassalkovich út 

– Dobó utca – 

Felső Duna sor – 

Gyáli-patak – 

Turján köz – 

Fakopács utca– 

Alsókert utca – 

Szitás utca – 

Szekér utca – 

Középtemető 

utca - Vecsés út – 

Budapest-

Kelebia 

vasútvonal -

Nádor Ödön utca 

– Arany János 

utca – Hősök tere 

– Láng Endre 

utca – Sürgöny 

utca - Budapest-

Kelebia 

vasútvonal 
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2.  
Intézmény-

központi terület 

Nádor Ödön utca 

– Arany János 

utca – Hősök tere 

– Láng Endre 

utca – Sürgöny 

utca - Budapest-

Kelebia 

vasútvonal 

 

3.  

Nyír utcai 

kisvárosias 

telepszerű 

beépítésű 

terület 

Nyír utca – 

Mezőlak utca – 

Apró utca – 

Kertes utca 

 

4.  

Szent László 

utca menti 

kisvárosias 

telepszerű 

beépítésű 

terület 

Szent László utca 

– Pistahegyi út – 

Dinnyehegyi út – 

Kiskócsag utca – 

Ördögszekér utca 

– Mesgye utca 
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5.  

Haraszti út 

menti új 

telepszerű 

beépítésű 

terület 

Horgász part – 

Fűzfa köz – 

Haraszti út – 

Gyár köz 

 

6.  

Újtelepi 

kisvárosias 

zártsorú 

beépítésű 

terület 

Szentlőrinci út– 

Hrivnák Pál utca 

– Mesgye utca – 

Ördögszekér utca 

– Kiskócsag utca 

– Dinnyehegyi út 

– Pistahegyi út – 

Szent László utca  

 

7.  

Újtelepi 

kisvárosias új 

telepszerű 

beépítésű 

terület 

Passuth László 

utca – Nyír utca 

– Fatimai utca – 

Szent László utca 

– Sisakvirág utca 
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8.  

Újtelepi 

kisvárosias új 

beépítésű 

terület 

Passuth László 

utca – Nyír utca 

– Szentlőrinci út 

– Szent László 

utca – Sisakvirág 

utca 

 

9.  

Vágóhíd utca 

menti 

kisvárosias, 

sorházas 

beépítésű 

terület 

Közigazgatási 

határ– Vágóhíd 

utca – 

Természetközeli 

erdőterület– Erdő 

sétány  

 

10.  

Nevelő utcai 

kisvárosias 

sorházas 

beépítésű 

terület 

Apró utca – 

Mezőlak utca – 

Szent László utca 

– Kertes utca 
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11.  

Újtelepi 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

Köves út – Alsó 

határút – Temető 

sor – Fatimai 

utca – Mesgye 

utca – Hrivnák 

Pál utca– 

Szentlőrinci út 

(kivéve a 2., 9. 

területek) 

 

12.  

Varga telep 

környéki 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

 

Ugarszél utca – 

Kő utca – 

Könyves utca – 

véderdősáv 

Homokszem utca 

– Török utca – 

Budapest-

Kelebia 

vasútvonal – 

Grassalkovich út 

– 27. számú 

Gazdasági terület 

– Belterülethatár 

– Felső Duna sor 

– Dobó utca – 

Grassalkovich út 

– Rézöntő utca – 

Budapest-

Kelebia 

vasútvonal– 

Erzsébet utca– 

Szentlőrinci út 

 

13.  

Haraszti út végi 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

Horgászpart köz– 

Duna-parti 

terület– 

Közigazgatási 

határ– Haraszti út 
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14.  

Millennium 

telepi 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

Haraszti út – 

Természetközeli 

terület – Dél utca 

– Gombkötő utca 

– Millennium 

utca 

 

15.  

Orbánhegy 

környéki 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

Orbán utca – 

Természetközeli 

terület – 

Budapest-

Kelebia 

vasútvonal – 

Hungária köz – 

Házikert utca – 

Grassalkovich út 

– Haraszti út 
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16.  

Apostolhegy 

környéki 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

Gyáli patak– 

Természetközeli 

terület–Duna-

parti területek– 

Gyár köz– 

Apostolhegy 

dűlő– Jakab 

apostol utca– 

Csodaszarvas 

utca– Máté 

apostol utca– 

Vágó köz– Vágó 

utca– Haraszti út  

 

17.  

Csendes utca 

környéki 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

Budapest-

Kelebia 

vasútvonal – 

Természetközeli 

terület– Gyáli 

patak–Templom 

utca – 

Grassalkovich út 

(kivéve: 34. 

számú gazdasági 

terület) 
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18.  

Virágvölgy 

lakópark 

környéki 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

Gyáli-patak – 

Turján köz – 

Fakopács utca– 

Alsókert utca – 

Szitás utca – 

Szekér utca – 

Középtemető 

utca - Vecsés út – 

Budapest-

Kelebia 

vasútvonal 

 

19.  

Klébl Márton 

utca környéki 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

185499 hrsz.–ú 

telek– Budapest-

Kelebia 

vasútvonal – 

Természetközeli 

terület – Vecsés 

út – Tompaház 

utca és a volt 

TSZ terület  
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20.  

Péterimajori 

kertvárosias 

beépítésű 

terület 

Péterimajor 

belterület 

(kivéve: 35. 

számú gazdasági 

terület) 

 

21.  
Vizisport utcai 

Duna-parti 

területek 

Közigazgatási 

határ – Vízisport 

utca – 184124 

hrsz.-ú telek – 

Ráckevei-

soroksári Duna 
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22.  
Molnár-sziget 

Duna-parti 

területek 

Ráckevei-

soroksári Duna – 

Ráckevei-

soroksári Duna 

mellékága – 

Fűzfás utca– 

Völgyhajó utca– 

Természetközeli 

terület 

 

23.  
Hetsch telepi 

Duna-parti 

területek 

Ráckevei-

soroksári Duna 

mellékága – 

Természetközeli 

terület – Felső 

Duna sor 
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24.  
Horgászpart 

menti Duna-

parti területek 

Vadvíz utca– 

Forstner János 

Jakab utca– 

Horgászpart– 

Gyár köz– 14. 

számú terület– 

Homokkúp utca– 

14. számú terület 

 

25.  

Horgászpart- 

Szőlőfürt köz 

menti Duna-

parti terület 

Horgászpart – 

Fűzfa köz– 28. 

számú gazdasági 

terület– 12. 

számú terület– 

Közigazgatási 

határ 
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26.  

Meddőhányó 

utca déli 

oldalán 

található ipari, 

gazdasági 

terület 

Dél- Pesti 

szennyvíztisztító 

telep területe 

 

27.  

Meddőhányó 

utca északi 

oldalán 

található ipari, 

gazdasági 

terület 

Közigazgatási 

határ – Gőzhajó 

dűlő – Zátony 

dűlő – Csónakos 

dűlő – Bolgárföld 

dűlő – 

Meddőhányó 

utca 

 

28.  

Helsinki út- 

Grassalkovich 

út menti ipari, 

gazdasági 

terület 

Közigazgatási 

határ – Helsinki 

út – Budapest-

Kelebia 

vasútvonal – 

Belterülethatár–

11. számú terület 

– Grassalkovich 

út – Budapest-

Kelebia 

vasútvonal – 

Természetközeli 

erdőterület 
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29.  

Haraszti út vége 

menti ipari, 

gazdasági 

területek 

Haraszti út – 

Fűzfa köz – 

Duna-parti 

terület– 

Horgászpart köz 

 

30.  

Haraszti út 

menti ipari, 

gazdasági 

területek 

Haraszti út – 

Sportpálya – 

Vágó köz– Máté 

apostol utca –

186822/1 hrsz.-ú 

telek – 

Csodaszarvas 

utca – Jakab 

apostol utca – 

Apostolhegy 

dűlő – Gyár köz 
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31.  

Bevásárló 

központ és 

környéke ipari, 

gazdasági 

terület 

Nagykőrösi út – 

Közigazgatási 

határ – M5 

autópálya– 

Vecsés út 

 

32.  
Ócsai út menti 

ipari, gazdasági 

terület 

Gyáli-patak – 

Iparos utca – 

Kézműves utca – 

M51 autóút – 

Természetközeli 

terület – Ócsai út 

– Budapest-

Kelebia 

vasútvonal 
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33.  

Logisztikai 

központ 

környéki ipari, 

gazdasági 

terület 

Ócsai út – M51 

autóút – 

Belterülethatár– 

Természetközeli 

terület – 

Budapest-

Kelebia 

vasútvonal 

 

34.  

Grassalkovich 

út menti ipari, 

gazdasági 

terület 

Grassalkovich út 

– Házikert utca – 

Hungária köz – 

Budapest-

Kelebia 

vasútvonal 
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35.  

Csendes utca 

menti ipari, 

gazdasági 

terület 

Grassalkovich 

utca – Ecetfa utca 

menti lakóterület 

– Csendes utca– 

Zsellér dűlő 

 

36.  
Könyves utcai 

ipari, gazdasági 

terület 

Könyves utca 

132. alatt 

található 

telephely 
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37.  

Péteri majori 

ipari, gazdasági 

fejlesztési 

terület 

Majori út– 

Őszirózsa utca 

menti 

lakóterület– 

Belterülethatár – 

Víztorony tér 

 

38.  

M51 autóút 

menti ipari, 

gazdasági 

fejlesztési 

terület 

M51 autóút – 5. 

számú főút – 

188010/2 hrsz.-ú 

út – 188009/1 

hrsz.-ú út– 

Erdőterület– 5. 

számú főút– M0 

autóút – 

Belterülethatár 
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39.  

M0 autóút 

menti ipari, 

gazdasági 

fejlesztési 

terület 

M51 autóút – 

196385/37 hrsz.-

ú telek – 

196385/17 hrsz.-

ú telek – 196366 

hrsz.-ú út– 

Erdőterület 

 

40.  

Haraszti út 

menti 

természetközeli, 

jelentős 

zöldfelületű 

terület 

Vágó utca– Vágó 

köz–gazdasági 

terület– Haraszti 

út 
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41.  

Molnár-sziget 

déli részén 

található 

természetközeli, 

jelentős 

zöldfelületű 

terület 

Molnár utca-

Meder utca- 

Ráckevei-

soroksári Duna- 

Duna-parti terület 

- Völgyhajó utca 

 

42.  

Szentlőrinci út 

menti 

természetközeli, 

jelentős 

zöldfelületű 

terület 

(Golfpálya) 

Névtelen utca- 

Szentlőrinci út- 

Gyáli patak- 

195834 hrsz.-ú út 

-Vecsés út- 

195821 hrsz.-ú út 
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43.  

Taling utca végi 

természetközeli, 

jelentős 

zöldfelületű 

terület 

Gyáli patak- 

Budapest Kelebia 

vasútvonal- 16. 

számú 

terület 

 

44.  

Pestszentimre 

melletti 

természetközeli, 

jelentős 

zöldfelületű 

terület (a volt 

laktanya) 

Közigazgatási 

határ- 196230/1 

hrsz.-ú erdő- 

196161/4 hrsz-ú 

erdő -196163/4 

hrsz-ú telek 

 
45.  

Vecsés út 

melletti 

természetközeli

, jelentős 

zöldfelületű 

terület 

Vecsés út - 

196070 hrsz.-ú 

út -Gyáli patak - 

196074 hrsz-ú út 

 
 


