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Tárgy:   Javaslat a Helyi Építési Szabályzat javítására 
 

 
      Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016.(IV.29.) sz. rendeletével 

fogadta el a település teljes közigazgatási területére kiterjedő, jogharmonizált, új Helyi 

Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét. 

A rendelet megalkotása után, az alkalmazása során észleltünk néhány elírást, rossz 

számozást. Ezeknek a javítása a Helyi Építési Szabályzat megfelelő használhatóságához 

szükséges. 

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a Budakalász Helyi 

Építési Szabályzat javításáról és az eljárás megindításáról. 

Mellékletek: 

- hibalista 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat javítását 
határozza el. A testület felhatalmazza a polgármestert a Helyi Építési Szabályzat javításához 
szükséges eljárás lefolytatására. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2016. június 23. 
 

 

        Rogán László 
     polgármester 



BUDAKALÁSZ 

8/2016. (IV.29.) sz. rendelet – HÉSZ -JAVÍTÁS 

1. 7.§ (4) – kötőjel nem kell 
e) épületet árvízbiztosan kell megépíteni: az állékonyság, a használati biztonság, az elektromos- elektromos és 

gépészeti berendezések, a menekítés és megközelíthetőség szempontjainak együttes figyelembevételével, mely 

műszaki feltételek teljesülését az építészeti-műszaki terv leírásában igazolni kell;  

 

2. IV. FEJEZET – A betű nem kell a cím végére 
KÖZTERÜLETEK ALAKÍTÁSÁRA és a MAGÁNUTAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEKA RENDELKEZÉSEK 

 

3. 9.§ (2) – betűhiba, nehezen érthető mondat 
Ahol a szabályozást szabályozási terv még ki nem rendezett fejlesztési területen közterületet szabályoz, ott a 

közterület kötelező kialakítása során a megadott közterületi szélesség megtartása mellett annak helyzete ±2,0 

méteres eltéréssel is megállapítható, amennyiben a telektömb telkeinek rendezése azt indokolja.  

 

4. 9.§ (7) b) – szóhiány miatt nehezen értelmezhető 
Nem helyezhető el új oszlopsor az elektronikus vagy hírközlési hálózat létesítése során - a földkábeles kiépítés és 

az oszlopcserék kivételével –  

a) a külterületi beépítésre szánt területet feltáró olyan közterületen, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózat 

föld feletti vezetésű, és  

b) emellett jogszabály rendelkezése szerint nem kötelező az elosztóhálózat földkábeles kialakítása.  

 

5. 10.§ (4) – kimaradt betű 
Egyes köztárgyak, közterületen elhelyzhető elhelyezhető építmények létesítése, elhelyezése:  

 

6. 10.§ (5) b) – betűjelölés elírása 
b) egyéb helyeken – az újonnan létesülő belterületi vezetékek kivételével -:  

ca ba) oszlopokra fektetett hálózat legfeljebb az utca egy oldalán vezethető; 

cb bb) közterületet légvezeték kizárólag a gerinchálózat esetén keresztezhet; 

cc bc) bekötővezeték csak földkábellel csatlakozhat a gerinchálózathoz; 
cd bd) a légvezetékek oszlopait faanyagúakra kell cserélni, vagy földkábeles hálózatra kell kiváltani; 

 

7. 10.§ (6) – rövidítés kiírása kimaradt 
A helyi területi védelemmel érintett terület (jellemzően Ófalu területe) közterületén KAT (…..….) hiányában csak 

az alábbi építmények, utcabútorok, köztárgyak helyezhetők el a tervtanács állásfoglalása figyelembevételével:  

 

8. 15.§ (2) a) kötőjel felesleges, zavaró, helyette vessző 
(2) A nyílt árkos csapadékvízelvezető hálózat esetén:  

a) a nyílt árok fenekét és legfeljebb 50 cm magasságig az oldalát szint-, medertartás és a karbantarthatóság 

érdekében burkolni kell, de ahol az műszakilag lehetséges -, burkolatlan, gyepesített kialakítással is kialakíthatók;  

 

9. 16.§ (1) – betűjelölés elírása 
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés szolgáltatás antennáinak telepítése tilos a magasabb szintű tervekben 

védettséggel jelölt alábbi területeken:  
e a) ökológiai hálózat részét képező magterületen, ökológiai folyosón, és puffer területen,  

f b) tájképvédelmi területen,  

g c) Natura 2000 területen,  

h d) helyi jelentőségű védett természeti területen,  

i e) helyi területi védelem alatt álló területen és 

j f) helyi egyedi védettségű épület 100 m-es környezetében.  

 

 

 



10. 16.§ (2) – országos szóban betűcsere 
Az (1) bekezdésben nem felsorolt természetvédelmi érintettségű területeken (orzságos országos 

természetvédelmi terület, tájképvédelmi terület, ökológiai hálózat, Natura 2000 terület) a vonatkozó magasabb 

jogszabályok szerint kell eljárni.  

 

11. 19.§ (7) d) – betűjelölés elírása 
d) meglévő épület építési helyen kívüli épületrésze  

ca da) átalakítható, korszerűsíthető; 

cb db) legfeljebb 40 cm magassággal növelhető a tetőhajlásszög megtartása mellett – amennyiben műszaki 

megerősítés (utólagos koszorú) szükséges; 

cc dc) padlástere tetőtérként beépíthető; 

cd dd) az előírt előkertbe benyúló épületrész magasítással járó bővítése megengedett; 

ce de) az előírt hátsókertbe nyúló épületrész magasítással járó bővítése csak akkor megengedett, ha az nem 

korlátozza a szomszédos telek beépítését. 

 

12.  21.§ (3) – szerepeltetni a vonatkozó övezeti előírásoknál 
Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén a telekhatáron, vagy attól 1,0 m-re álló épületnek a telekhatár felé 

néző homlokzatának magassága 4,5 m-nél nem lehet nagyobb; 

 

13. 30. § (1) – kimaradt szó (az) 
Nem kell figyelembe venni a rendelkezéseket, amennyiben a Rendelet függelékében szereplő Településképi 

Útmutató eltérően határozza meg az egyes területek építészeti kialakítását.  

 

14. 30.§ (3) a) – betűjelölés elírása 
a) az egyes építmények színezése csak a település hagyományainak megfelelő módon alakítható ki, meleg-

árnyalatú (sárgával tört fehér, szürkével tört fehér, okkersárga árnyalatai, homok és agyagszín, tégla és 

terrakotta vörös) színekkel – kivéve:  

aa) a nagy kiterjedésű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek épületeit, 

ab) a különleges kereskedelmi épületeket, 

dc ac) a szabványokban meghatározott kötelező színkóddal készülő építményeket,   

 

15. 30.§ (8) – szóhiány, nehéz érthetőség 
             A napelem és napkollektor magassága a megengedett épületmagasság +4,0 m lehet.  
 

16. 38.§ (3) a) aa) – elírás 

(3) A fő- és a mellék rendeltetésű épületekre vonatkozó közös szabályok, amennyiben az építési övezeti előírás 
másként nem rendelkezik:  

a) főrendeltetésű épület előírásai:  
aa) az előírt legkisebb telekterület másfélszeresét el nem érő nagyságú telken legfeljebb egy két főrendeltetésű 
épület létesíthető, ha az építési övezet másként nem rendelkezik; 

17. 38. § (3) a) ab) szócsere a mondatban, elírás 
(3) A fő- és a mellék rendeltetésű épületekre vonatkozó közös szabályok, amennyiben az építési övezeti előírás 
másként nem rendelkezik:  
a) főrendeltetésű épület előírásai:  
ab) második lakóépület akkor is elhelyezhető el a telken, ha a két önálló lakóépület közötti távolság legalább 6,00 
m és az övezeti előírás nem tiltja;  
 
 

18. 38. § (5) b) – betűjelölés elírása 

b) olyan műhely, amely a tevékenységével és az azzal kapcsolatos gépjármű és tehergépjármű forgalmával a 
terület alaprendeltetéseit zavarná, ezért nem működtethető ipari termelés és szolgáltatás céljából  
 ba) asztalos-, gépjármű lakatos-, és szerelő-, festő-, fényező-, szerkezeti lakatos műhely, 
 bb) általános raktározási és szállítmányozási célú telephely 5 gépjármű létszám felett, 

 bd bc) üzemi méretekben mezőgazdasági termelés és állattartás 

 be bd) építőanyag- kereskedés, előállítás, kőmegmunkáló 

 



19.   42.§ (2) b) – betűjelölés elírása 
b) A Béke sétány felőli teleksávon:  
ca ba) gépkocsi behajtásra alkalmas kapu nem létesíthető, 

cb bb) az építési helyet a Szabályozási Terv határozza meg. 

 

20.  45. §  - címbeli és táblázatbeli eltérések, cím javítása 
A címben az Lke-O-9, Lke-O-10, Lke-O-11, Lke-Z-1 szerepel, míg a táblázatban Lke-O-8, Lke-O-9, 
Lke-O-10, Lke-Z-1, cím helyesen: Lke-O-8, Lke-O-9, Lke-O-10, Lke-O-11, Lke-Z-1 
 
21.  45.§ (2) a) – szócsere a mondatban 
a) maximum 12 m2-es szerszámkamra és átmeneti tartózkodás céljára létesíthető telkenként egy darab – lehetőleg - 
faszerkezetű épület és egy darab árnyékszék létesíthető 
 

22.  46.§ (5) b) – betűjelölés elírása 
(5) A falusias lakóövezetek területén nem megengedet egyéb rendeletetések: 

a) olyan műhely, amely a tevékenységével és az azzal kapcsolatos gépjármű és tehergépjármű forgalmával a terület 
alaprendeltetéseit zavarná, ezért nem működtethető ipari termelés és szolgáltatás céljából 

ba) asztalos-, gépjármű lakatos-, és szerelő-, festő-, fényező-, szerkezeti lakatos műhely, 
bb) általános raktározási és szállítmányozási célú telephely 5 gépjármű létszám felett, 
bd bc) üzemi méretekben mezőgazdasági termelés és állattartás 
be bd) építőanyag- kereskedés, előállítás, kőmegmunkáló 

 
23.  47.§ 9. sz. táblázat – kimaradt szó, és mellől hiányzik a vagy 
 Lf-O-2 övezet legnagyobb beépítettsége 45%, védett épület bővítése esetén és/vagy a 350 m2-nél kisebb kialakult 
telekméret esetén. 

 
24.  48.§ (5) b) – betűjelölés elírása 
b) olyan műhely, amely a tevékenységével és az azzal kapcsolatos gépjármű és tehergépjármű forgalmával a terület 

alaprendeltetéseit zavarná, ezért nem működtethető ipari termelés és szolgáltatás céljából 
ba) asztalos-, gépjármű lakatos-, és szerelő-, festő-, fényező-, szerkezeti lakatos műhely,  
bb) általános raktározási és szállítmányozási célú telephely 5 gépjármű létszám felett, 
bd bc) üzemi méretekben mezőgazdasági termelés és állattartás 
be bd) építőanyag- kereskedés, előállítás, kőmegmunkáló 

 
 
25.  48.§ (6) pont kétszer szerepel 
 
26.  48.§ (6) c) – betűjelölés elírása 

c)Településközpont vegyes terület építési övezetei- szabadonálló beépítési móddal 

ca) Vt-SZ-

1 
szabadonálló beépítésű településközpont vegyes terület építési 

övezete 

cc cb) Vt-SZ-

2 

szabadonálló beépítésű településközpont vegyes terület építési 

övezete 

ce cc) Vt-SZ-

3 

szabadonálló beépítésű településközpont vegyes terület építési 

övezete 

 
27.  Omszki-tó javítása mindenhol Omszk-tóra (pl. 50.§ (4)) 
28.  51.§ - címbeli és táblázatbeli eltérések – A címben a Vt-SZ-3, Vt-SZ-4, Vt-SZ-5,  
               Vt-Z-1, Vt-Z-2 szerepel, míg a táblázatban Vt-SZ-2, Vt-SZ-3, Vt-Z-1, Vt-Z-2, cím helyesen: 

 Vt-SZ-2, Vt-SZ-3, Vt-SZ-4, Vt-SZ-5, Vt-Z-1, Vt-Z-2 
29.  55.§ (7) d), e) – betűjelölés elírása 
30.  60.§ (3) f) téves, törlendő mondatrész 
               f) A közüzemi szennyvízelvezetés megvalósításáig a területen engedéllyel épült meglévő  épületeken csak 
állagmegóvási munka végezhető. Az állagmegóvási munka végzésére csak olyan mértékig kerülhet sor, amíg az nem 
jár az épület tömegnövelésével, rendeltetésének megváltoztatásával, illetve új vizes helyiség kialakításával. 
 



 

31.  65.§ (2) d),e), f) – betűjelölés elírása 
d) Az övezetben az alábbi fő rendeltetésű építmények létesíthetők: 

ca da) sportépítmény, 
cb db) sportpálya, 
cc dc) a sportoláshoz szükséges edzőterem, öltöző, sportszertároló, az ügyvitelhez szükséges iroda  
cd dd) egyéb a sport jellegének megfelelő kiegészítő mellékhelyiséget, mellék funkciót tartalmazó épület, 
ce de) a sportlétesítményhez tartozó, vagy a fő rendeltetésű épületen belüli vendéglátási egység, 

kiskereskedelmi egység, 
cf df) a sportoláshoz tartozóan szálláshely szolgáltatás egységeként sportszálló, vendéglakosztály, vendégház 

a d) pontban a szállásférőhelyekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével. 
e) A területre vonatkozóan a cf) pont szerinti szálláshely szolgáltató épületnek számít  

da ea)  szálloda,  
db eb) apartman szálloda, 
dc ec)  gyógyszálloda, 
dd ed) panzió, 
de ee) üdülő apartman, 
df ef) több egységet tartalmazó üdülőépület, 
dg eg) sportszálló, 
dh eh) vendégház. 

f) Szálláshely-szolgáltatáshoz tartozóan létesülhet 
ea fa) konferenciaépület – az épület szintterületének legfeljebb 15%-ában, 
eb fb) oktatási épület, 
ec fc)  sportépítmény, 
ed fd) iroda, 
ee fe)  egyéb a fő rendeltetés működtetését biztosító építmény, illetőleg rendeltetési egység. 

 
32.  67.§ (3) c) – betűjelölés elírása 

c ) A tervezett Budakalászi elkerülő út területének kisajátításáig, illetve építési területté alakításáig a terület által 
érintett földrészleteken a következő szabályokat kell figyelembe venni: 

da ca) a földrészlet KÖu-2 területbe nem sorolt részén a hatályos mezőgazdasági övezet szerinti használat 
folytatható;  

db cb) a földrészlet KÖu-2 területbe sorolt részén átmeneti hasznosításként a da) pont szerinti 
használatnak megfelelő építmény elhelyezhető, de azt a terület kisajátítása és építési területté 
alakítása során kártalanítás nélkül el kell bontani, 

dc cc) az út építés célra való igénybevételéig a KÖu-2 övezet szabályozási vonalát úgy kell figyelembe 
venni, hogy amennyiben az általa a későbbi szabályozás végrehajtása során a visszamaradó 
telekterület eléri az övezet szerinti legkisebb beépíthető telekméretet, akkor a földrészlet KÖu-2 
területbe nem sorolt részén az adott  mezőgazdasági övezet szerinti épület akkor is elhelyezhető, 
ha a telek eredeti méretéből a KÖu-2 terület céljára kijelölt területsávot még nem választották le, 
a telek rendezése még nem történt meg; 

dd cd) a teleknek az út védősávján belüli területrészén való építés esetén ki kell kérni a közútkezelő 
hozzájárulását; 

de ce) ahol az út KÖu-2 övezetbe sorolt területe meglévő épületet érint, annak bővítése kizárólag későbbi 
kártalanítási igény nélkül megengedett; 

df cf) ahol a KÖu-2 terület birtokközpontot érint, a dc) cc) pont tekintetében épület elhelyezésénél a 
teljes telekterületnek megfelelő telekméret vehető figyelembe, amennyiben az épületek nem a 
KÖu-2 területsávban kerülnek elhelyezésre. 

 
 
34. 72.§ (2) db) – elírás 

db) Az övezetben telkenként maximum egy lakó-, és egy gazdasági épület helyezhető el és legfeljebb egy lakás 
lésíthető. Lakóépület a legalább 3000 m2 területű telken létesíthető. 
 

35. 72.§ (2) g) – betűjelölés elírása 
g) Birtokközpont kialakítása 

da ga) Több önálló telekből birtoktest alakítható ki. 
db gb) Ha a telek mérete eléri a 10.000 m²-t, akkor a birtoktesthez tartozó telkek összterülete után 

számított 3 %-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó egy telken (birtok-központ) is kihasznál-
ható. Ez esetben a többi telken épület nem létesíthető. 

dc gc) A birtok-központ telkén a beépítettség a 10 %-ot nem haladhatja meg. 
dd gd) A birtokközpontban legfeljebb egy lakóépület létesülhet, legfeljebb 2 lakással. 
df gf) Kizárólag oktatási célú mintagazdaság építményei elhelyezése esetén a birtokközpont területe 

8000 m² lehet, amennyiben a birtokközponton lakóépület nem létesül. 

 


