
1 

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…../2017. (……..) rendelete  

a  
Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2016.(IV.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62.§ (6) bekezdésének 6. pontjának felhatalmazása alapján, és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésében, továbbá az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1.§  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …/2017. (……..) 
önkormányzati rendelete hatálybalépésével a Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) alábbiakban felsorolt 
rendelkezései a hatályukat vesztik:  

(1) A HÉSZ 2.§ (2) és (4) bekezdése hatályát veszti. 

(2) A HÉSZ 5.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 

(3) A HÉSZ 9.§ (7) és (8) bekezdése hatályát veszti. 

(4) A HÉSZ 10.§ (3)-(5) bekezdései hatályukat vesztik. 

(5) A HÉSZ 10.§ (6) bekezdésének utolsó tagmondata hatályát veszti. 

(6) A HÉSZ 13.§ (6) bekezdése hatályát veszti. 

(7) A HÉSZ 16.§ hatályát veszti. 

(8) A HÉSZ 19.§ (7) bekezdésének f) pontja hatályát veszti. 

(9) A HÉSZ 23.§ (11) bekezdésének b)-d) pontjai hatályukat vesztik. 

(10) A HÉSZ 26.§ (1) és (4) bekezdése, valamint a (6) bekezdés b) pontja hatályát veszti. 

(11) A HÉSZ 30.§ (1)-(5) bekezdései, a (7), (8) és (10) bekezdések, valamint a (9) bekezdés a) pontjának aa) 
alpontja hatályukat vesztik. 

(12) A HÉSZ 31.§ hatályát veszti. 

(13) A HÉSZ 32.§ hatályát veszti. 

(14) A HÉSZ 33.§ (1) bekezdésének c)-h) pontjai hatályukat vesztik. 

(15) A HÉSZ 35.§ (4) bekezdés e) pontjának ee) és ef) alpontja, valamint a tárgyi bekezdés h) pontjának hb) 
alpontja hatályát veszti. 

(16) A HÉSZ 37.§ (1) bekezdése szerinti 1. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve a táblázat 7. Építmény, épület kialakítása pontja, a 
hozzátartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályukat vesztik. 

(17) A HÉSZ 37.§ (2) bekezdésének b) pontja, valamint a tárgyi bekezdés d) pontjának db) alpontja hatályát 
veszti. 

(18) A HÉSZ 39.§ (1) bekezdése szerinti 2. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a 
hozzátartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályukat vesztik. 
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(19) A HÉSZ 40.§ (1) bekezdése szerinti 3. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb utcai homlokzat szélességre, valamint legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve 
a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzátartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó 
előírásokkal hatályukat vesztik. 

(20) A HÉSZ 40.§ (2) és (3) bekezdéseinek a) és b) pontjai hatályukat vesztik. 

(21) A HÉSZ 41.§ (1) bekezdése szerinti 4. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a 
hozzá tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályukat vesztik. 

(22) A HÉSZ 42.§ (1) bekezdése szerinti 5. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a 
hozzá tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályukat vesztik. 

(23) A HÉSZ 42.§ (2) bekezdés a) pontjának ab)-ad) alpontjai hatályukat vesztik. 

(24) A HÉSZ 42.§ (3) bekezdés b) pontja, illetve a tárgyi bekezdés c) pontjának ce) alpontja hatályát veszti. 

(25) A HÉSZ 43.§ (1) bekezdése szerinti 6. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb utcai homlokzat szélességre, valamint legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve 
a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó 
előírásokkal hatályukat vesztik. 

(26) A HÉSZ 44.§ (1) bekezdése szerinti 7. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb utcai homlokzat szélességre, valamint legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve 
a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó 
előírásokkal hatályukat vesztik. 

(27) A HÉSZ 44.§ (2) bekezdésének b) és c) pontja hatályát veszti. 

(28) A HÉSZ 45.§ (1) bekezdése szerinti 8. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb utcai homlokzat szélességre, valamint legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve 
a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó 
előírásokkal hatályukat vesztik. 

(29) A HÉSZ 45.§ (3) bekezdésének e)-g) pontjai hatályukat vesztik. 

(30) A HÉSZ 47.§ (1) bekezdése szerinti 9. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a 
hozzá tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályukat vesztik. 

(31) A HÉSZ 47.§ (2) bekezdésének f) és g) pontjai, valamint (3) bekezdésének g) és h) pontjai hatályukat 
vesztik. 

(32) A HÉSZ 51.§ (1) bekezdése szerinti 12. számú táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá 
tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályát veszti. 

(33) A HÉSZ 51.§ (2) bekezdésének i), j) és l) pontjai hatályukat vesztik. 

(34) A HÉSZ 51.§ (3) bekezdésének c) pontja hatályát veszti. 

(35) A HÉSZ 51.§ (5) bekezdés a) pontjának ah) alpontja, b) pontjának be) és bg) alpontja, valamint c) 
pontjának ce) alpontja hatályát veszti. 

(36) A HÉSZ 53.§ (2) bekezdésének c)-e) pontjai hatályukat vesztik. 

(37) A HÉSZ 55.§ (3) és (4) bekezdése, valamint az (5) bekezdés e) pontja hatályát veszti. 

(38) A HÉSZ 56.§ (1) bekezdése szerinti 15. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása 
pontjának tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásai hatályukat vesztik. 

(39) A HÉSZ 56.§ (4) bekezdésének c) és e) pontja hatályát veszti. 
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(40) A HÉSZ 56.§ (5) bekezdés e) pontjának eb) és ee) alpontja, valamint a tárgyi bekezdés g) és h) pontja 
hatályát veszti. 

(41) A HÉSZ 57.§ (1) bekezdése szerinti 16. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai hatályukat vesztik. 

(42) A HÉSZ 57.§ (2) bekezdésének g)-h), illetve j)-k) pontjai hatályukat vesztik. 

(43) A HÉSZ 57.§ (3) bekezdésének e) és g) pontja hatályát veszti. 

(44) A HÉSZ 58.§ (13) bekezdése hatályát veszti. 

(45) A HÉSZ 59.§ (1) bekezdése szerinti 17. számú táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá 
tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályát veszti. 

(46) A HÉSZ 59.§ (2) bekezdésének e) és f) pontja, valamint (3) bekezdésének j) pontja hatályát veszti. 

(47) A HÉSZ 60.§ (1) bekezdése szerinti 18. számú táblázat 7. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá 
tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályát veszti. 

(48) A HÉSZ 60.§ (2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti. 

(49) A HÉSZ 60.§ (2) bekezdés d) pontjának db)-dd) alpontjai hatályukat vesztik. 

(50) A HÉSZ 60.§ (3) bekezdésének g) pontja hatályát veszti. 

(51) A HÉSZ 60.§ (3) bekezdés h) pontjának hc) és hd) alpontja hatályát veszti. 

(52) A HÉSZ 62.§ (2) bekezdésének a), b) és f) pontjai hatályukat vesztik. 

(53) A HÉSZ 63.§ (1) bekezdése szerinti 20. számú táblázat 7. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá 
tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályát veszti. 

(54) A HÉSZ 63.§ (2) bekezdés d) pontjának dh) és di) alpontjai, továbbá a tárgyi bekezdés g)-i) pontjai 
hatályukat vesztik. 

(55) A HÉSZ 63.§ (3) bekezdésének c) pontja, valamint a tárgyi bekezdés d) pontjának dc) és de) alpontja 
hatályát veszti. 

(56) A HÉSZ 65.§ (1) bekezdése szerinti 22. számú táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá 
tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályát veszti. 

(57) A HÉSZ 65.§ (2) bekezdés j) pontjának jc) és jd) alpontja, valamint a tárgyi bekezdés l) pontja hatályát 
veszti. 

(58) A HÉSZ 66.§ (1) bekezdése szerinti 23. számú táblázat 6. Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá 
tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályát veszti. 

(59) A HÉSZ 68.§ (4) bekezdésének d) és g) pontja, valamint a tárgyi bekezdés i) pontjának ic) alpontja 
hatályát veszti. 

(60) A HÉSZ 69.§ (3) bekezdésének c)-e) pontjai hatályukat vesztik. 

(61) A HÉSZ 69.§ (5) bekezdésének d) pontja hatályát veszti. 

(62) A HÉSZ 70.§ (2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti. 

(63) A HÉSZ 71.§ (3) bekezdésének e) pontja hatályát veszti. 

(64) A HÉSZ 72.§ (1) bekezdése szerinti 25. számú táblázat 4. Az épület elhelyezése pontjának tetőforma 
tetőhajlásszögére vonatkozó előírásai hatályukat vesztik. 

(65) A HÉSZ 72.§ (2) bekezdés d) pontjának dg) alpontja hatályát veszti. 

(66) A HÉSZ 73.§ (3) bekezdés e) pontjának ec) alpontja hatályát veszti. 

(67) A HÉSZ 74.§ (9) bekezdés h) pontjának hc) és hd) alpontja hatályát veszti. 

(68) A HÉSZ 75.§ (2) bekezdése szerinti 26. számú táblázat 7. Építmény, épület kialakítása pontja, a 
hozzátartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályát veszti. 
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(69) A HÉSZ 75.§ (4) bekezdés e) pontjának eb)-ed) alpontjai hatályukat vesztik. 

(70) A HÉSZ 4. számú függeléke hatályát veszti. 

 

 
2.§  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …/2017. (……..) 
önkormányzati rendelete hatálybalépésével a Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) alábbiakban felsorolt 
rendelkezései módosulnak:  

(1) A HÉSZ 1.§ (2) bekezdésének utolsó tagmondata a következőképp módosul: 

„az OTÉK előírásai, a vonatkozó hatályos országos jogszabályok, a településkép védelméről szóló 
…/2017. (……..) önkormányzati rendelet és az e rendeletben foglaltak betartásával együtt szabad.” 

(2) A HÉSZ 26.§ (2) bekezdése a következőképp módosul: 

„(2)  A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet, kivéve, ha az övezeti előírás másként rendelkezik.” 

(3) A HÉSZ 49.§ (2) bekezdésének d) pontja a következőképp módosul: 

„d) Ahol a telek kialakult beépítése oldalhatáron álló, és a szomszédos telekhatáron álló épület 
tetőzete utcára merőleges nyeregtetős, ott a zártsorú összeépülés esetén különös tekintettel kell 
lenni a tetőzetek csatlakozására, illetőleg azok kialakítható összhangjára. Amennyiben a 
csatlakozás műszakilag nem megoldható, akkor az utcafronton is csak épülethézag betartásával 
szabad az utcavonalon álló épületet elhelyezni.” 

(4) A HÉSZ 56.§ (3) bekezdésének e) pontja a következőképp módosul: 

„e) A telekalakítás és az épület elhelyezése során figyelembe kell venni a korábbi ipari közművezetékek 
(ipari-vízvezeték) nyomvonalát. A telken átmenő, kiváltásra nem kerülő vízvezeték tengelyvonalától 
épület csak 3 m-nél távolabb építhető. A nyomvonal pontos helyét közműfeltárással kell 
megállapítani.” 

(5) A HÉSZ 57.§ (2) bekezdésének i) pontja a következőképp módosul: 

„i) A telekhatáron létesítendő kerítés 1,80 m magas lehet.” 

(6) A HÉSZ 57.§ (3) bekezdésének f) pontja a következőképp módosul: 

„f) A telekhatáron létesítendő kerítés 1,80 m magas lehet.” 

(7) A HÉSZ 59.§-ának címe a következőképp módosul: 

„Üh, Üh-H, Üh-Lu - HÉTVÉGI HÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET ÖVEZETEI” 

(8) A HÉSZ 59.§ (3) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„k) Új épület csak lábakra állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 1,7 m-es belmagasságú búvótér 
nem építhető be.” 

(9) A HÉSZ 59.§ (4) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„g) Új épület csak lábakra állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 1,7 m-es belmagasságú búvótér 
nem építhető be.” 

(10) A HÉSZ 60.§ (2) bekezdés d) pontja és annak da) alpontja a következőképp módosul: 

„d) Épületek kialakítása: 

 da) Az épületlábazat legalább 0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva.” 

(11) A HÉSZ 60.§ (2) bekezdésének e) pontja a következőképp módosul: 

„e) A telek zöldfelületének területébe gyephézagos burkolat, gyeprács nem számítható be.” 
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(12) A HÉSZ 60.§ (3) bekezdés h) pontja és annak ha), valamint hb) alpontja a következőképp módosulnak: 

„h) Épületek kialakítása: 

 ha) Új épület csak lábakra állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 1,7 m-es belmagasságú 
búvótér nem építhető be. 

 hb) Már meglévő épület esetében az épületlábazat legalább 0,35 m magas legyen a mindenkori 
járdatőtől számítva.” 

(13) A HÉSZ 65.§ (2) bekezdésének h) pontja a következőképp módosul: 

„h) Új épület csak „lábakra” állítottan, pillérvázas módon létesíthető, a lábak között legalább 1,7 m-es 
belmagasságú búvótér alakítandó ki, mely nem építhető be. Az épületek kialakítása során a 30.§-
ban előírtakat kell figyelembe venni és egyben a 7.§-ban foglaltakat is be kell tartani.” 

(14) A HÉSZ 66.§ (3) bekezdésének d) pontja a következőképp módosul: 

„d) A Szabályozási Terven jelölt építési hely a területen meglévő épület bővítési helyét jelöli.” 

(15) A HÉSZ 69.§ (3) bekezdés a következőképp módosul: 

„(3) Az épület kialakítására az alábbiak vonatkoznak:” 

(16) A HÉSZ 69.§ (5) bekezdésének c) pontja a következőképp módosul: 

„c) A beépítetlen földrészletek nem keríthetők le.” 

(17) A HÉSZ 75.§ (4) bekezdésének d) pontja a következőképp módosul: 

„d) Új épület csak lábakra állítottan létesíthető, a lábak között legalább 1,7 m-es belmagasságú 
búvótér alakítandó ki, mely nem építhető be.” 

(18) A HÉSZ 75.§ (4) bekezdésének g) pontja a következőképp módosul: 

„g) A kerítés max. 1,40 m magas lehet, kivéve, ahol az árvízvédelmi töltés miatt az nem létesíthető.” 

 

 
Záró rendelkezések 

3.§  

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépését követő ügyekben kell alkalmazni. 

 
 

Rogán László  
polgármester 

 
dr Udvarhelyi István Gergely  

jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. ….. …..-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2017….. …..-én 
megtörtént. 

 
 
dr Udvarhelyi István Gergely  
jegyző 


