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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására 
 

 
      Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A településképi rendelet elkészítésének határidejével (2017. dec. 31.) a Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ) településképre vonatkozó előírásai hatályukat vesztették, ezért szükséges törlésük.  A 
Képviselő-testület határozatban döntött a HÉSZ településképi előírások törlésével kapcsolatos 
módosításáról. A tárgyalásos eljárás során a partnerségi egyeztetés megtörtént, lezárult. Ezt 
követően a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42/A.§ (2) bekezdésének megfelelően a rendelet-
tervezetet megküldtük, az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak. Az állami 
főépítész záró szalmai véleményét megküldte. 
Fentiek értelmében kérem a Képviselő-testület döntését a Helyi Építési Szabályzat módosításának 
elfogadásáról.  
 
Mellékletek:  
- Állami Főépítész záró szakmai véleménye 
- módosító rendelet-tervezet  
 
A fentiek alapján az alábbi rendelet – tervezetet terjesztem elő:  
 
Rendeletalkotási javaslat  
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Helyi Építési Szabályzatról és 
Szabályozási Tervről szóló rendeletének módosítására vonatkozó rendeletét.  
 
 
Budakalász, 2018. március 8.  
 

Rogán László  
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2018. (……..) önkormányzati 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.§  

(1) Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2016.(IV.29.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1.§ (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(2) az OTÉK előírásai, a vonatkozó hatályos országos jogszabályok, a településkép védelméről 
szóló 43/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet és az e rendeletben foglaltak betartásával 
együtt szabad.” 

(2) A HÉSZ 6.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(7) A mélyfúrású kutak védőtávolsága: 

a) azon mélyfúrású kutak esetén, amelyek körül nincs hidrogeológiai védőterület kijelölve 10 

m-es,   

b) 100 m talpmélységig fúrt kutak körül 100 m-es  

sugarú kört belső védőterületnek kell tekinteni és arra a területre a vízbázisok védelmére 

vonatkozó jogszabályok szerinti a belső védőterületre előírt területhasznosítási korlátozást 

figyelembe kell venni.” 

(3) A HÉSZ 7.§ (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) az árvíz akadály nélküli lefolyása és az építmények védelme érdekében új épület csak lábakon 

álló módon alakítható ki úgy, hogy annak alsó búvótéri belmagassága legalább 1,70 m legyen 

és biztosítani kell, hogy onnan az árvíz megszűntével a víz elvezethető legyen;” 

(4) A HÉSZ 19.§ (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) amennyiben a kialakult állapot azt indokolja az oldalhatár felőli építési határvonal azon 

telekhatár felől is meghatározható, melyen a szomszédos telken már meglévő épület áll, 

amennyiben így az épület-elhelyezés a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza, 

vagy eredetileg ott épület állt” 

(5) A HÉSZ 20.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Mellékrendeltetésű épület utcai homlokzati vonala a Szabályozási terven jelölt építési 

vonalnál, vagy a fő rendeltetésű épület előkert felé eső vonalánál hátrébb, a telekbelső felé 

kerüljön elhelyezésre, kivéve, ha a telek mérete, lejtése, a szomszédos telek meglévő épülete 

csak ettől eltérő elhelyezést tesz lehetővé, vagy az építési övezet előírása eltérő elhelyezést 

tesz lehetővé.” 

(6) A HÉSZ 26.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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



(7) A HÉSZ 45.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) a) maximum 12 m2-es szerszámkamra és átmeneti tartózkodás céljára telkenként egy darab 

épület és egy darab árnyékszék létesíthető” 

(8) A HÉSZ 45.§ (3) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ca A zártsorú építési helyen belül a Budai úttól számított 15 m-es távolságon belül az épületet 

az északi oldalhatáron állóan vagy attól 1 m-re kell elhelyezni úgy, hogy a déli telekhatártól 

az épület homlokzatának oldalsó távolsága legalább 6,0 m legyen. 

cb) A Budai út közterületi határától számított 15 m-es távolságon túl nincs előírt oldalsó 

távolság, az épület az építési helyet a telkes szélességében elfoglalhatja keresztszárny 

létesítés céljából ((ún. hajlított ház).” 

(9) A HÉSZ 47.§ (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) Előkertet az utcára jellemző állapot szerint lehet kialakítani, figyelembe véve az érintett 

utcaszakasz legalább 2-2 szomszédos telkének kialakult beépítését. Ahol az érintett 

utcaszakaszon az épületek az utcavonalon állnak, ott az építési hely tekintetében nincs 

előkert, és az építési vonal az utcai telekhatár.” 

(10) A HÉSZ 47.§ (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) Előkertet az utcára jellemző állapot szerint lehet kialakítani, figyelembe véve az érintett 

utcaszakasz legalább 2-2 szomszédos telkének kialakult beépítését. Ahol az érintett 

utcaszakaszon az épületek az utcavonalon állnak, ott az építési hely tekintetében nincs 

előkert, és az építési vonal az utcai telekhatár.” 

(11) A HÉSZ 49.§ (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 az épületek csatlakozására, illetőleg azok műszaki kialakítására. Amennyiben a 
csatlakozás műszakilag nem megoldható, akkor az utcafronton is csak épülethézag 
betartásával szabad az utcavonalon álló épületet elhelyezni. ” 

(12) A HÉSZ 56.§ (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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.” 

(13) A HÉSZ 57.§ (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“e) A homlokzat egyetlen pontja sem haladhatja meg az épületmagasság + 2,5 méter értékét, 
kivétel az üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések műszakilag szükséges 
mérete (pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.).” 

(14) A HÉSZ 57.§ (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

(15) A HÉSZ 57.§ (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

(16) A HÉSZ 59.§-ának címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

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

„k) Új épület az árvízvédelem biztosítása és akadály nélküli lefolyása érdekében csak lábakra 



állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 1,7 m-es belmagasságú búvótér nem építhető 
be.” 

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

„g) Új épület az árvízvédelem biztosítása és akadály nélküli lefolyása érdekében csak lábakra 
állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 1,7 m-es belmagasságú búvótér nem építhető 
be.” 

(19) A HÉSZ 60.§ (2) bekezdés d) pontja és annak da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) Épületek kialakítása: 

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

(20) A HÉSZ 60.§ (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) A telek zöldfelületének területébe gyephézagos burkolat, gyeprács nem számítható be.” 

(21) A HÉSZ 60.§ (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„h) Új épület az árvízvédelem biztosítása és akadály nélküli lefolyása érdekében csak lábakra 
állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 1,7 m-es belmagasságú búvótér nem építhető 
be.” 

(22) A HÉSZ 63.§ (3) bekezdésének d) pontjának dd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„dd) A homlokzat egyetlen pontja sem haladhatja meg az épületmagasság értékét, kivétel az 

üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések műszakilag szükséges mérete (pl. 

kémény, szellőzőkürtő, stb.).” 

(23) A HÉSZ 65.§ (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 7.§-ban foglaltakat is be kell tartani.” 

(24) A HÉSZ 66.§ (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

(25) A HÉSZ 69.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) Az elhelyezhető gazdasági épületek paraméterei feleljenek meg a terület jellegének és a 

művelési ágának.” 

(26) A HÉSZ 69.§ (3) bekezdés első mondata hatályát veszti.  

(27) A HÉSZ 69.§ (5) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) A beépítetlen földrészletek nem keríthetők le.” 

(28) A HÉSZ 75.§ (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

(29) A HÉSZ 75.§ (4) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

2.§ 

(1) A HÉSZ 2.§ (2), (4) bekezdése, 5.§ (2), 9.§ (7) és (8), 10.§ (3)-(5), 10.§ (6) bekezdés utolsó 
mondata, a 13.§ (6),  16.§,  23.§ (11) bekezdés b)-d) pontjai,  26.§ (1) és (4), (6) bekezdés b) 
pontja,  30.§, 31.§, 32.§,  33.§ (1) bekezdés c)-h) pontjai,  35.§ (4) bekezdés e) pontjának ee) és 
ef) alpontja,  h) pontjának hb) alpontja,  36.§ (4) bekezdés b) pontja, 37.§ (2) bekezdés b)-d) 



pontja, 36.§ (4) bekezdés b) pontja hatályát veszti. 

(2) 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 előírás hatályát veszti. 

(3) 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 előírás hatályát veszti. 

(4) A HÉSZ 40.§ (1) bekezdése szerinti 3. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb utcai homlokzat szélességre, valamint legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, 
és a hozzátartozó építési vonalra vonatkozó megjegyzés, illetve a táblázat 8. Építmény, épület 
kialakítása pontja, a hozzátartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírás hatályát veszti. 

(5) A HÉSZ 40.§ (2) és (3) bekezdés a) és b) pontjai, 42.§ (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés b) 
pontja, c) pontjának ce) alpontja, 44.§ (2) bekezdés b) és c) pontja, 45.§ (3) bekezdés e)-g) 
pontjai, 46.§ (4) bekezdés b) pontja, 48.§ (4) bekezdés b) pontja,  47.§ (2) bekezdés f) és g) 
pontjai, (3) bekezdés g) és h) pontjai, 51.§ (2) bekezdés i), j) és l) pontjai,  51.§ (3) bekezdés c) 
pontja,  51.§ (5) bekezdés a) pontjának ah) alpontja, b) pontjának be) alpontja, c) pontjának ce) 
alpontja,  53.§ (2) bekezdés c)-e) pontjai,  55.§ (3) és (4), (5) bekezdés e) pontja,  56.§ (4) 
bekezdés c) és e) pontja, 56.§ (5) bekezdés e) pontjának eb) és ee) alpontja, (5) bekezdés g) és h) 
pontja, 57.§ (2) bekezdés g)-h), j)-k) pontjai, 57.§ (3) bekezdés e) és g) pontja,  58.§ (9) bekezdés 
b) pontja, (13) bekezdése, 59.§ (2) bekezdés e) és f) pontja, (3) bekezdés j) pontja, 60.§ (2) 
bekezdés c) pontja, 60.§ (2) bekezdés d) pontjának db)-dd) alpontja, 60.§ (3) bekezdés g) pontja,  
62.§ (2) bekezdés a), b), c) és f) pontja, a (4) bekezdés f) pontja, (5) bekezdés e) pontja, 63.§ (2) 
bekezdés d) pontjának dh) és di) alpontjai, g)-i) pontja, 63.§ (3) bekezdés c) pontja, d) pontjának 
dc) és de-df) alpontja, 64.§ (4) bekezdés, 65.§ (2) bekezdés j) pontjának jc) és jd) alpontja, l) 
pontja, 68.§ (4) bekezdés d) és g) pontja, i) pontjának ic) alpontja, 69.§ (3) bekezdés b)-e) pontja, 
70.§ (2) bekezdés c) pontja, 71.§ (3) e) pontja, 72.§ (2) bekezdés d) pontjának dg) alpontja, 73.§ 
(3) bekezdés e) pontjának ec) alpontja, 74.§ (9) bekezdés h) pontjának hc) és hd) alpontja, 75.§ 
(4) bekezdés e) pontjának eb)-ed) alpontjai, 4. számú függeléke  hatályát veszti. 

(6) 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 hatályát veszti. 

(7) 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 hatályát veszti. 

(8) 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 hatályát veszti. 

(9) A HÉSZ 44.§ (1) bekezdése szerinti 7. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb utcai homlokzat szélességre, és a hozzátartozó építési vonalra vonatkozó 
megjegyzés, valamint legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, illetve a táblázat 8. 
Építmény, épület kialakítása pontja, a hozzá tartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó 
előírásokkal hatályát veszti. 

(10) 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. 

(11) 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. 

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

(13) A HÉSZ 56.§ (1) bekezdése szerinti 15. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírásai, és az ahhoz tartozó tagolásra vonatkozó 
megjegyzés, illetve a táblázat 8. Építmény, épület kialakítása pontjának tetőforma 
tetőhajlásszögére vonatkozó előírása hatályát veszti. 

(14) A HÉSZ 57.§ (1) bekezdése szerinti 16. számú táblázat 5. Az épület előírt paraméterei pontjának 
legnagyobb épülethosszra vonatkozó előírása hatályát veszti. 

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

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

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

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

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

(20) A HÉSZ 72.§ (1) bekezdése szerinti 25. számú táblázat 4. Az épület elhelyezése pontjának 
tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírása hatályát veszti. 

(21) A HÉSZ 75.§ (2) bekezdése szerinti 26. számú táblázat 7. Építmény, épület kialakítása pontja, a 
hozzátartozó tetőforma tetőhajlásszögére vonatkozó előírásokkal hatályát veszti. 

 
3.§ 

A HÉSZ 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.  
 

Záró rendelkezés 

4.§ 

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

 
 

Rogán László  
polgármester 

 
dr Udvarhelyi István Gergely  

jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. ….. …..-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2018….. 
…..-én megtörtént. 
 

 
dr Udvarhelyi István Gergely  
jegyző 

 

 
A Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet  



előzetes hatásvizsgálata 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 
1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet-tervezet a Helyi Építési Szabályzat településképi előírások törlésével kapcsolatos 

módosításáról szól. A tervezetnek társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. A 

tervezés költségei a 2018. évi költségvetésben biztosítottak. 

 
2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása. A rendeletben foglaltak 
végrehajtásának egészségügyi következményei sincsenek.  
 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet megalkotásának adminisztratív hatásai nem módosulnak az eddigiekhez képest. 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

A rendelet megalkotását a településképi követelmények egyértelmű meghatározásának 

szükségessége indokolja. A jogalkotás elmaradása a szabályozás értelmezésének problémáit vonná 

maga után. 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

Rendelet alkalmazásához rövid-, közép- és hosszútávon nincs szükség a személyi, szervezeti, tárgyi 

feltételek átalakítására, hiszen valamennyi feltétel rendelkezésre áll.  



 

A Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet 

indokolása 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

Általános indokolás 

A településképi rendelet elkészítésének határidejével egy napon, 2017. dec. 31-én a Helyi Építési 
Szabályzatok (HÉSZ) településképre vonatkozó előírásai hatályukat vesztették. Ezért vált szükségessé 
a településképi előírások Helyi Építési Szabályzatból való törlése. 
 

Részletes indokolás 

 

A 1. és 2. § a Helyi Építési Szabályzat településképre vonatkozó, hatályukat vesztő rendelkezéseit 

sorolja fel. 

A 3. § a záró rendelkezéseket tartalmazza. 
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I. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
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Pest Megyei Kormányhivatal  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály – Építésügyi Osztály – Állami Főépítész 
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további részvételi szándék - - szükségessége - - 
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 1.  Tisztelt Polgármester Úr! 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42/A.§ (4) 
bekezdésében foglalt határidőn belüI az alábbi zaró szakmai véleményt adom Budakalász 
helyi építési szabályzata módosításának elfogadásához: 

1.  NEM IGÉNYEL VÁLASZT 

 

 

 2.  A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeim: 

- Felhívom a figyelmet, hogy a módosító rendelettervezetnek formailag meg kell 
felelnie a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet vonatkozó 
előírásainak. 

2.  NEM IGÉNYEL VÁLASZT 

 

 

 3.  
A véleményben felsorolt rendelkezésekre adott általános észrevétel:  (lásd lenn) (...)  
„álláspontom szerint településképi rendeletbe tartozó tartalmat foglal magába. Kérem a 
fenti jogszabályi helyek felülvizsgálatát és szükséges esetben a településképi vonatkozású 
szövegrészek módosítását vagy törlését”. 
 
 

3.    

 4.   

Az észrevételek a következő rendelkezésekre vonatkoznak a felsorolás alapján 

 

4.    



 5.  

 

5.  NEM IGÉNYEL VÁLASZT  

  részletes felsorolás az érintett véleményezésre megküldött 
normaszöveggel 

 részletes tervezői válaszok  

 6.  7.§ (4) c) 
új épület csak lábakon álló módon alakítható ki, melynek alsó búvótéri 
belmagassága legalább 1,70 m legyen és biztosítani kell, hogy onnan az 
árvíz megszűntével a víz elvezethető legyen; 

6.  „c) az árvíz akadály nélküli lefolyása és az építmények védelme érdekében új 
épület csak lábakon álló módon alakítható ki úgy, melynek hogy annak alsó búvótéri 
belmagassága legalább 1,70 m legyen és biztosítani kell, hogy onnan az árvíz 
megszűntével a víz elvezethető legyen;” 

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
Az árvíz elleni védelmet biztosító előírás, továbbá az árvíz lefolyásának biztonságos 
módjáról szól a rendelkezés. Szabályozási szándékában nincs köze a településképi 
karakterhez, csupán ahhoz, hogy ne tudjon az árvízi hordalék megakadni és ezzel 
visszaduzzasztani árvíz idején.  
NEM TÖRÖLHETŐ, DE ÁTFOGALMAZHATÓ 

 

 7.  10.§ (2) c) 
az árubemutatásra szolgáló tartószerkezetek csak mobilak lehetnek, 
melyeket az árusítás vagy az üzleti nyitva tartás befejeztével a 
közterületről el kell távolítani 

7.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
NEM TELEPÜLÉSKÉPI, hanem inkább közterület használati és vagyonbiztonsági kérdés. 
Itt egy rendelkezésben kerül sor az árusítás módjára a közterületen, nem volna célszerű, 
ha ez a településképi rendeletben külön megjelenne. 
NEM TÖRÖLHETŐ 

 

 8.  11.§ (6) e) 
az útpályája legyen szilárd burkolatú, vagy legalább zúzalékkal szilárdított 
földút 8.  

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
A magánút kialakításának szabályozására azért van szükség, mert építési telek 
megközelítésére szolgál, ezért annak megfelelő szilárdsága, használhatósága az elvárás, 
és nem a burkolat, vagy anyaghasználat esztétikai indíttatású.  
NEM TÖRÖLHETŐ 

 

 9.  15.§ (1) c) 
az épületek ereszcsatornáit csak terepszint alatt szabad az utcai 
vízelvezető hálózatba vezetni akkor is, ha az épület a telekhatárra épült. 9.  

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
LÁTSZÓLAG településképi, mert nem szép látvány.  
Az előírás célja azonban az, hogy nem a járdára folyassák a csapadékvizet, mivel az 
egyrészt a koncentrált víz behatása a járda burkolatát rongálhatja, másrészt a ház falára 

 



fröccsen, azt is rongálva, harmadrészt pedig nem szolgálja a gyalogosok érdekeit. 
NEM TÖRÖLHETŐ 

 10.  19.§ (6) b) 
amennyiben a kialakult állapot azt indokolja az oldalhatár felőli építési 
határvonal azon telekhatár felől is meghatározható, melyen a szomszédos 
telken már meglévő épület áll, amennyiben így az épület-elhelyezés a 
szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza, és a településkép 
alakításában is kedvezőbb, vagy eredetileg ott épület állt 

10.  
A b) pont végéről a településképi vonatkozás TÖRLÉSRE KERÜL 

 

 

 11.  19.§ (10) b) 
Az előkert felőli építési vonalon csak a főrendeltetésű épület 
homlokvonala vagy az azzal összeépített mellékrendeltetésű épület 
homlokvonala állhat. Az mellékrendeltetésű önálló épületet utcai 
homlokzatával a fő rendeltetésű épület utcai homlokzatsíkjától hátrébb 
kell helyezni 

11.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
Itt az építési vonal értelmezéséről van szó, azaz arról, hogy melyik épületre hogyan 
vonatkozik. Az OTÉK alapján:  
„31. Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési 
szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épületet a 
helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint kötelezően helyezni kell.” 
EZÉRT NEM TÖRÖLHETŐ, mert előírásának hely a HÉSZ-ben van az OTÉK szerint. ez a b) 
éppen arról szól, hogy a főrendeltetésű épület és a mellékrendeletetésű épületnek mi a 
viszonya az építési vonalhoz. 

 

 12.  20.§ (1)  
Mellékrendeltetésű épület utcai homlokzati vonala a fő rendeltetésű 
épület előkert felé eső vonalánál hátrébb, a telekbelső felé kerüljön 
elhelyezésre, kivéve, ha a telek mérete, lejtése, a szomszédos telek 
meglévő épülete csak ettől eltérő elhelyezést tesz lehetővé, vagy az 
építési övezet előírása eltérő elhelyezést tesz lehetővé 

12.  
„Mellékrendeltetésű épület utcai homlokzati vonala a Szabályozási terven jelölt építési 
vonalnál, vagy a fő rendeltetésű épület előkert felé eső vonalánál hátrébb, a telekbelső 
felé kerüljön elhelyezésre, kivéve, ha a telek mérete, lejtése, a szomszédos telek 
meglévő épülete csak ettől eltérő elhelyezést tesz lehetővé, vagy az építési övezet 
előírása eltérő elhelyezést tesz lehetővé.” 
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
Ez legfeljebb területi építészeti településképi követelményként kerülhetne át a TKR-be, 
és annak alapján vissza kellene ide vezetni, mert: 
Tr: 23/E.§ (3) A területi építészeti követelmény kiterjedhet – a településképi szempontból 
meghatározó vagy a helyi területi védelemmel érintett terület tekintetében – 
a) a beépítés telepítési módjának (amely telepítési mód figyelembevételével a helyi 
építési szabályzat az építési helyet egyedi módon határozhatja meg),” 
NINCS JELENTŐSÉGE ANNAK, HOGY EZ A TKR-BE BEKERÜL VAGY NEM, AKKOR IS KELL A 
HÉSZ-BEN SZABÁLYOZNI.  
PONTOSÍTÁSRA KERÜLT. 

 

 13.  28.§ (1) b) 
hulladékgyűjtő szigetet csúszásmentes, könnyen tisztítható és egyenletes 
felületű burkolattal kell tervezni 13.  

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
Nem anyaghasználatot határoz meg a rendelkezés, hanem biztonsági és higiéniai 
szempontokat, ezt köti össze a járófelület kialakításával. 
NEM TÖRÖLHETŐ, NEM TELEPÜLÉSKÉPI, HANEM BIZTONSÁGI ÉS HIGÉNIAI  KÉRDÉS. 
Tr. 23/F.§ (3) alapján: 
(3)71 Az anyaghasználatra vonatkozó követelmény kiterjedhet az építmény, sajátos 
építményfajták építőanyagának településkaraktert befolyásoló anyagot, felületképzést 
vagy színt meghatározó valamely minőségi jellemzőjére. 
AZ ELŐÍRÁS NEM A TELEPÜLÉSKARAKTERT HATÁROZZA MEG. 
NEM TÖRÖLHETŐ 

 

 14.     
VII. fejezet címe 

14.  
A CÍM MOST MÁR VALÓBAN FÉLREVEZETŐ, JAVASOLT A TÖRLÉSE 

 
 

 15.  30.§ (6)  
Amennyiben az eresz élvonala a szomszédos telekhatárt 1 m-nél jobban 

megközelíti, és a tető hajlásszöge 25-nál nagyobb, a tetőt hófogósorral 
kell ellátni. A 10 m-nél hosszabb esésvonalú tetőt egymás felett több 

15.  
A TKR BE TUDJA FOGADNI, TÖRÖLHETŐ.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.351972#foot71


hófogósorral kell megépíteni 

 16.  30.§ (9)  
A nagy kiterjedésű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken, 
valamint különleges kereskedelmi területeken: 
a) a nem hagyományos beépítési jellemzőkkel új beépítésként kialakuló 
építmények, épületek és épületegyüttesek 15 foknál alacsonyabb 
hajlásszögű tető, vagy lapostető létrehozása esetén zöldtető kialakítása a 
következők szerint kötelező: 

aa)  
ab) 500 m

2
 és annál nagyobb terjedelmű egybefüggő tetőfelület esetén annak legalább 50%-án intenzív zöldtetőt, 

és további legalább 25%-án extenzív zöldtetőt kell létesíteni; 
ac) 3000 m

2
 és annál nagyobb terjedelmű egybefüggő tetőfelület esetén annak legalább 65%-án intenzív zöldtető 

kialakítása szükséges; 
b) az 5000 m

2
 tetőfelületet meghaladó épület felújítása átépítése, vagy 

bővítése esetén legalább a tetőfelület 50%-án extenzív zöldtetőt kell 
utólag kialakítani; 
c) a tető felső síkjától 1,0 m-nél magasabbra nyúló gépészeti 
berendezések takartan alakítandók ki; 
d) az a) és b) pont szerinti zöldtető kialakítása esetén azok fenntartásáról 
az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője folyamatosan gondoskodni 
köteles. 

16.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  

NEM TELEPÜLÉSKÉPI RENDELKEZÉS, HANEM TELEPÜLÉSKLIMATIKAI 

ELŐÍRÁS. AMENNYIBEN A TKR BE TUDJA FOGADNI, AKKOR TÖRÖLHETŐ. 

Mivel a Duna és a 11-es út közötti területre vonatkozóan átkerült a TKR-

be, törölhető. 

 

 17.  36.§ (4) b) 
amennyiben a zászlótartó oszlop, antenna vagy szélkerék épületre kerül 
felszerelésre, úgy annak egyetlen pontja sem nyúlhat az épület 
gerincmagassága, vagy legmagasabb pontja fölé, továbbá 

17.  
A TKR-BE ÁTEMELHETŐ, INNEN TÖRÖLHETŐ  

 18.  37.§ (2) aa) 
többlakásos épületegyüttes elhelyezése esetén a zártsorú építési helyen 
belül zártan csatlakoznak egymáshoz, vagy 18.  

Nem a Tkr szerin Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
AZ ELŐÍRÁS bár nem mondja ki konkrétan – de lényegében építési vonalat határoz meg 
azzal, hogy a telekhatáron előírja az épületek zárt csatlakozását, azaz a telek 
oldalhatárát jelöli ki annak, csak a zárt csatlakozás ennél sokkal érthetőbbnek tűnt. 
A Tr. 23./F.§ (2) bekezdése alapján, „Az egyedi építészeti követelmény a településképhez 
való illeszkedés biztosítására és a minőségi településkép kialakítása vagy védelme 
érdekében az építési tevékenységgel érintett 
a) építmény 
aa) anyaghasználatára, 
ab) tömegformálására, 
ac) homlokzati kialakítására, 
… határozható meg.”   
azaz másra nem 
Nem vonatkoztatható rá továbbá a Tr. 23./F.§ (4) bekezdése alapján 
„(4) A tömegformálásra vonatkozó követelmény kiterjedhet az épület 
a) megengedett legnagyobb szélességi és hosszanti méretének vagy ezek arányának, 
b) tetőzet kialakítási módjának, 
c) tetőgerincének a telek homlokzatához képest meghatározott irányainak, és 
d) tetőfelépítményeivel, tetőzetet érintő nyílászáróival kapcsolatos követelmények 
meghatározására.” 
ez sem szól az épület elhelyezéséről, építési vonalról 
A HÉSZ ELŐÍRÁS A FELSOROLTAKAT NEM ÉRINTI, EZÉRT   
NEM TÖRÖLHETŐ, ÉS NEM MÓDOSÍTANDÓ 

 



 19.  37.§ (2) cc) 
legalább 4,5 m-es szélességgel épülethézag kialakítható az épületek 
között, 19.  

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
ennek ellenére TÖRLÉSRE KERÜL a c) és a d) pont egésze, mert a TKR átvette, a két 
rendelet nem szabályozhatja ugyanazt, és az építési övezet csak  a TKR ben  jelölt helyen 
van. 

 

 20.  37.§ (2) dc) 
az épület közterület felőli homlokzatától számított 6,0 m-en túl 
tömegnövelés az oldalsó udvar irányába megengedett. 20.  

 21.  38.§ (4) b) 
amennyiben a zászlótartó oszlop, antenna vagy szélkerék épületre kerül 
felszerelésre, úgy annak egyetlen pontja sem nyúlhat az épület 
gerincmagassága, vagy legmagasabb pontja fölé, továbbá 

21.  
TKR-BE ÁTEMELHETŐ  

 22.  41.§ (2) a) 
A patak árvízvédelmi töltésének lábától mért 10 m-es sávban a kerítés 
csak könnyen bontható (pl. drótfonat) lehet, lábazat nem építhető. 22.  

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
ISMÉT NEM TELEPÜLÉSKÉPI, HANEM AZ ÁRVÍZVÉDELEMMEL, TEHÁT A BIZTONSÁGGAL 
ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁS, EZÉRT FONTOS A HÉSZ-BEN TARTÁSA, NEM TÖRÖLHETŐ 

 

 23.  42.§ (2) aa) 
a tetőszerkezet síkja, gerinc- és párkánymagassága és héjalása az ikresen 
csatlakozó mindkét épületnél azonos 23.  

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
A rendelkezés nem a tető formáját határozza meg, hanem a tetőtérbeépítés feltételét. 
Azonban, ha már a többi előírás törlésre került, akkor az a) pont egésze akár el is 
hagyható. TÖRÖLHETŐ 

 

 24.  45.§ (2) a) maximum 12 m2-es szerszámkamra és átmeneti tartózkodás 
céljára telkenként egy darab – lehetőleg - faszerkezetű 
épület és egy darab árnyékszék létesíthető 

24.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
VALÓSZÍNŰLEG A FASZERKEZET ANYAGHASZNÁLAT MIATT KIFOGÁSOLT a rendelkezés, 
ez a rész törlésre kerül. 
PONTOSÍTÁSRA KERÜL. 

 

 25.  45.§ (3) cb) 
A Budai út közterületi határától számított 15 m-es távolságon túl az épület 
keresztszárnnyal bővítve ún. hajlított házként is kialakítható, mely esetben 
az építési hely a 15 m-en túl zártsorú jellemzőkkel, déli irányú oldalsó 
udvar nélkül alakítható ki, mely esetben oldalsó távolságot nem kell 
tartani 

25.  
PONTOSÍTÁSRA KERÜL A MEGFOGALMAZÁS  

 26.  46.§ (4) b) 
amennyiben a zászlótartó oszlop, antenna vagy szélkerék épületre kerül 
felszerelésre, úgy annak egyetlen pontja sem nyúlhat az épület 
gerincmagassága, vagy legmagasabb pontja fölé, továbbá. 

26.  
ÁTEMELÉSRE KERÜLHET A TKR-be  

 27.  47.§ (2) e) 
Előkertet az utcára jellemző állapot szerint lehet kialakítani, figyelembe 
véve az érintett utcaszakasz legalább 2-2 szomszédos telkének kialakult 
beépítését. Ahol az érintett utcaszakaszon az épületek az utcavonalon 
állnak, ott az új épületet is oda kell helyezni 

27.  „Előkertet az utcára jellemző állapot szerint lehet kialakítani, 
figyelembe véve az érintett utcaszakasz legalább 2-2 szomszédos 
telkének kialakult beépítését. Ahol az érintett utcaszakaszon az 
épületek az utcavonalon állnak, ott az építési hely tekintetében 
nincs előkert, és az építési vonal az utcai telekhatár az új épületet 
is oda kell helyezni.” 

PONTOSÍTÁSRA KERÜL. Az építési vonalra helyezés egyszerűbb kifejezése volt az eredeti 
megfogalmazás, de szakszerűbb az építési vonallal szabályozni. 

 

 28.  47.§ (3) f) 
Előkertet az utcára jellemző állapot szerint lehet kialakítani, figyelembe 
véve az érintett utcaszakasz legalább 2-2 szomszédos telkének kialakult 
beépítését. Ahol az érintett utcaszakaszon az épületek az utcavonalon 
állnak, ott az új épületet is oda kell helyezni. 

28.  
 

 29.  48.§ (4) b) 
amennyiben a zászlótartó oszlop, antenna vagy szélkerék épületre kerül 
felszerelésre, úgy annak egyetlen pontja sem nyúlhat az épület 
gerincmagassága, vagy legmagasabb pontja fölé, továbbá. 

29.  
TKR-BE ÁTEMELHETŐ  

 30.  49.§ (2) 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 

30.  
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 az épületek a tetőzetek csatlakozására, illetőleg azok 
műszaki kialakítására ható összhangjára. Amennyiben a csatlakozás műszakilag nem 
megoldható, vagy kedvezőtlen településképi eredménnyel jár akkor az utcafronton is 
csak épülethézag betartásával szabad az utcavonalon álló épületet elhelyezni 

 



Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
Az előírás alapvetően a műszaki megoldásra vonatkozik, a „kedvezőtlen településképi 
eredmény” mondatrész már a véleményezésre küldött tervezetben törlésre került, már 
nem hivatkozik szándéka szerint településképre.  
A szabály arra vonatkozik, hogy a műszakilag nem megoldható helyzetet épülethézaggal 
fel lehet oldani, nem ír elő tetőzet kialakítására szabályt. 
NEM IGÉNYEL SEM TÖRLÉST, CSUPÁN PONTOSÍTÁST. 

 

 31.  49.§ (2) e) 
A d) pont szerinti esetben megengedett az utcafronton legfeljebb 3,0 m-es 
épülethézag kialakítása, melyre nyílászáró nyitható. 31.  

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
Nem épületszélességet, nem tömeget, hanem épületek egymástól való távolságát 
szabályozza a műszakilag nem megoldható esetekre. 
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST 

 

 32.  49.§ (2) fc) 
a kialakult állapotnak megfelelően megtartható, ha a telken álló épület 
helyi védelmi rendelet szerinti II. védettségi kategóriába tartozik, és annak 
megfelelően épül át és a szomszédos beépítést nem korlátozza 

32.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
A távolság megtartásáról szól. 
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST. 

 

 33.  51.§ (2) c) 
Közterületre gépkocsi tároló - a teremgarázs bejárat kivételével - nem 
nyílhat. 33.  

Nem a Tkr szerinti körben szabályoz, ez közlekedésbiztonsági kérdés. 
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST. 

 

 34.  51.§ (5) cg) 
felszíni parkoló az épületekkel összhangban lévő tető alatt is kialakítható 
az építési helyen belül 34.  

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
A parkolót szabályozza, nem a tetőt! 
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST. 

 

 35.  55.§ (5)  
Az építési helyen a főfunkciójú épület és a bemutatóterem kivételével 
egyéb épület vagy műtárgy nem helyezhető el, kivéve a következőket:,  

a) portaépület max. 20 m² bruttó alapterülettel, 
b) esővédő tető max. 30 m² bruttó alapterülettel, 
c) telefonfülke, 
d) épített trafóház max. 20 m² bruttó alapterülettel, 
e)  

 
f) közműpótló berendezés, 

amennyiben jellegük és kialakításuk a főépülethez igazodik 

35.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST 

 

 36.  56.§ (5) ec) 
Főhomlokzat (a 11. út felőli) magassága maximum 8,5 m, a 
homlokzatszakasz kiemelése a homlokzati hossz maximum 1/3-ban 
maximum 10,0 m magas lehet 

36.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz!  
Az épületmagasságot a HÉSZ-ben kell meghatározni, a homlokzatmagasság az 
épületmagasság egyik típusa. 
Nem a Tkr szerinti körben szabályoz  
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST 
(a TKR-be nem is lehetne átültetni) 

 

 37.  57.§ (2) cb) 
A védőtető párkánymagassága: max. 5,5 m. 

37.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
Az épületmagasságot a HÉSZ-ben kell meghatározni, a homlokzatmagasság az 
épületmagasság egyik típusa. 
Nem a Tkr szerinti körben szabályoz  
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST 

 

 38.  57.§ (2) e) 
A homlokzat egyetlen pontja sem lehet 10 m-nél magasabb, kivétel az 
üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések műszakilag 
szükséges mérete (pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.). 

38.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
A beépítési magasság – beleértve a homlokzatmagasságot is – a HÉSZ-ben határozandó 
meg. 
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, csak  PONTOSÍTÁST. 

 



 

 39.  57.§ (3) c) 
3000 m²-nél nagyobb egybefüggő lapostetőt – az épület szerkezeti 
felújítása során - legalább felében extenzív tetőkertként kell kialakítani és 
fenntartani. 

39.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
A zöldtető alapvetően az ilyen nagy létesítmények esetében nem településképi kérdés, 
hanem a hőszigethatás ellensúlyozására szolgál, nem véletlenül csak a nagy 
tetőfelületekre vonatkozik. Ebből fakadóan sem a telek zöldfelületi kialakításához, sem a 
településkaraktert adó anyaghasználathoz alapvetően nincs köze.  
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST 

 

 

 40.  58.§ (9) b) 
amennyiben a zászlótartó oszlop, antenna vagy szélkerék épületre kerül 
felszerelésre, úgy annak egyetlen pontja sem nyúlhat az épület 
gerincmagassága, vagy legmagasabb pontja fölé, továbbá. 

40.  
TKR-BE ÁTEMELHETŐ  

 41.  59.§ (2) cd) 
Szomszédos telek épületéhez az ikres csatlakozás megengedett. 

41.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
Az építési hely eltéréseit rögzíti. 
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, VAGY PONTOSÍTÁST 

 

 42.  59.§ (3) k) 
Új épület csak lábakra állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 1,7 m-es 
belmagasságú búvótér nem építhető be 
(az eredeti szövegből az alpontok már törlésre kerültek) 
 

42.  
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
Az árvíz elleni védelmet biztosító előírás, továbbá az árvíz lefolyásának biztonságos 
módjáról szól a rendelkezés. Nincs köze a karakterhez, csupán ahhoz, hogy ne tudjon az 
árvízi hordalék megakadni és ezzel visszaduzzasztani árvíz idején.  
NEM TÖRÖLHETŐ, DE ÁTFOGALMAZHATÓ .ugyanígy módosul a (4) g) pont is. 

 

 43.  60.§ (3) ha 
Új épület csak lábakra állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 1,7 m-es 
belmagasságú búvótér nem építhető be. 43.  „Új épület az árvízvédelem biztosítása és akadály nélküli lefolyása 

érdekében csak lábakra állítottan létesíthető, a lábak közötti min. 
1,7 m-es belmagasságú búvótér nem építhető be.” 

Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
Az árvíz elleni védelmet biztosító előírás, továbbá az árvíz lefolyásának biztonságos 
módjáról szól a rendelkezés. Nincs köze a karakterhez, csupán ahhoz, hogy ne tudjon az 
árvízi hordalék megakadni és ezzel visszaduzzasztani árvíz idején.  
NEM TÖRÖLHETŐ, DE ÁTFOGALMAZHATÓ. 

 

 44.  60.§ (3) hb) 
 

44.  
TKR-be ÁTEMELHETŐ  

 45.  62.§ (2) c) 
A területen a maximális épületmagasságnál nagyobb építmény, önálló 
reklámhordozó (pl. torony cégfelirattal) nem helyezhető el 45.  

TKR-BE ÁTEMELHETŐ  

 46.  62.§ (4) f) 
Az épületek legnagyobb magasságilag kiemelkedő építészeti egysége, vagy 
szerkezeti elemének magassága sem lehet több mint 12,0 m, a főbejárati 
szinthez mérve. 

46.  
TKR-BE ÁTEMELHETŐ  

 47.  62.§ (5) e) 
Az épületek legnagyobb magasságilag kiemelkedő építészeti egysége, vagy 
szerkezeti elemének magassága sem lehet több mint 12,0 m, a főbejárati 
szinthez mérve. 

47.  
TKR-BE ÁTEMELHETŐ  

 48.  63.§ (3) dd) 
A homlokzat egyetlen pontja sem lehet 7,5 m-nél magasabb, kivétel az 
üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések műszakilag 
szükséges mérete (pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.). 

48.  
„A homlokzat egyetlen pontja sem haladhatja meg az épületmagasság értékét lehet 7,5 
m-nél magasabb, kivétel az üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések 
műszakilag szükséges mérete (pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.).” 
Nem a Tkr szerinti körben szabályoz, mivel a beépítési magasság – beleértve a 
homlokzatmagasságot is – a HÉSZ-ben határozandó meg. 
NEM IGÉNYEL TÖRLÉST, csak  PONTOSÍTÁST. 

 



 

 49.  xx.§ (xx) df) 
Az épületek kialakításánál a 30.§-ban előírtakat kell figyelembe venni. 

49.  
TÖRLENDŐ, AZ ALAPJÁT KÉPEZŐ 30.§ TELEPÜLÉSKÉPI VONZATA MIATT  

 50.  64.§ (4) xx) 
Az épületek kialakításánál a 30.§-ban előírtakat kell figyelembe venni. 

50.  
TÖRLENDŐ, AZ ALAPJÁT KÉPEZŐ 30.§  TELEPÜLÉSKÉPI VONZATA MIATT  

 51.  65.§ (2) h) 
Új épület csak „lábakra” állítottan, pillérvázas módon létesíthető, a lábak 
közötti 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. 

51.  
„Új épület az árvízvédelem biztosítása és akadály nélküli lefolyása érdekében csak 
„lábakra” állítottan, pillérvázas módon létesíthető, a lábak közötti 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.” 
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
Az árvíz elleni védelmet biztosító előírás, továbbá az árvíz lefolyásának biztonságos 
módjáról szól a rendelkezés. Nincs köze a karakterhez, csupán ahhoz, hogy ne tudjon az 
árvízi hordalék megakadni és ezzel visszaduzzasztani árvíz idején.  
NEM TÖRÖLHETŐ, DE ÁTFOGALMAZHATÓ. 
A 30.§ -RA VALÓ  HIVATKOZÁS annak megszűnése miatt TÖRLÉSRE KERÜLT. 

 

 52.  69.§ (2) b) 
Az elhelyezhető gazdasági épületek paraméterei feleljenek meg a terület 
jellegének, művelési ágának és a tájba illesztés követelményeinek. 52.  „Az elhelyezhető gazdasági épületek paraméterei feleljenek meg a 

terület jellegének, művelési ágának és a tájba illesztés követel-
ményeinek.” 

TKR-BE ÁTEMELHETŐ a tájbaillesztés követelménye. 
NEM TÖRÖLHETŐ, DE PONTOSÍTHATÓ. 

 

 53.  xx.§ (3) a-b)  Az épület kialakítására az alábbiak vonatkoznak:  (1)

a) épület feltöltésen nem helyezhető el, 
b) csak hagyományos épületszerkezet alkalmazható, 

 

53.   „Az épület kialakítására az alábbiak vonatkoznak:  (2)

c) épület feltöltésen nem helyezhető el, 
d) csak hagyományos épületszerkezet alkalmazható,” 
Nem a Tkr szerinti településképi követelményt szabályoz! 
A TKR-BE ÁTEMELHETŐ 

 

 

 54.  Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és az egyeztetési eljárás rendjének maradéktalan 
betartását. 

Budapest, 2018. február 15. 

54.    



 

 




























