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BEVEZETŐ 

A folyamatos törvényi és egyéb jogszabályi változások szükségessé tették Szentendre Településrendezési Esz-

közei közül a Szentendre Építési Szabályzatának (továbbiakban. SZÉSZ), valamint annak mellékletét képező 

Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT) korrekciós felülvizsgálatát. 

Jelen korrekciós felülvizsgálat csak azon módosítási esetekre szorítkozik, amelyek a településfejlesztési kon-

cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kor-

mányrendelet) 32.§ (6a) bekezdésében foglaltak szerint állami főépítészi eljárás keretében lefolytathatók, 

azaz: 

„ a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizá-

ció érdekében történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével; 

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében törté-

nik; 

c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az 

alábbi esetekben: 

ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal vonalveze-

tésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már meg-

lévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a megmaradó 

szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi 

szükségessé, 

cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását nem 

teszi szükségessé, vagy 

cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása; 

d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési helyet 

meghatározó előírás módosítása; vagy 

e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik.” 

Szentendre Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018-ban elkészítette 

a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 22.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: településképi ren-

delet). Tette ezt a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben, valamint a Kormányrendelet-

ben foglaltaknak megfelelően. Ezért Szentendre Építési Szabályzatának (továbbiakban. SZÉSZ) korrekciós fe-

lülvizsgálatát elsősorban a településképi rendelet megalkotása követeli meg. A SZÉSZ-ben a feltűnően sok 

hatályt vesztő rendelkezés abból fakad, hogy számtalan korábban a helyi építési szabályzatok kompetenciáját 

jelentő rendelkezést a jogszabályok áthelyeztek a településképi rendeletben megfogalmazható követelmé-

nyek sorába. Ezzel egyidejűen több olyan elírás, egyéb jogszabályi harmonizációs korrekció javítására kerül-

het sor, mely a településrendezési eszközök alkalmazását segíti és biztosítja az önkormányzati rendeletek 

megfelelőségét. 

Jelen eljárással egyidejűen módosításra kerül a településképi rendelet is, hiszen azon szabályozási elemek, 

melyek kikerültek a SZÉSZ-ből, azok bizonyos átszerkesztéssel bekerülnek a településképi rendelet követel-

ményrendszerébe.  

Fentiek eredményeként a két önkormányzati rendelet – SZÉSZ és településképi rendelet – egymást kiegé-

szítve képesek lesznek biztosítani a város értékeinek megóvását. 

Az alábbiakban részletes ismertetésre kerülnek a SZÉSZ korrekciói, és azok indokai, majd bemutatásra kerül-

nek a szabályozási terv módosításának esetei, vagyis azok illusztrációi. 

A módosítás során valamennyi szabályozási tervlap érintve lett ezért a szöveges munkarész mellett a véle-

ményezésre bocsátott dokumentáció Szentendre közigazgatási határos szabályozási tervét is tartalmazza.  
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I. A SZÉSZ KORREKCIÓI 

A SZÉSZ korrekciója a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés (jogszabályi harmonizáció), az építés 

helyi rendjének biztosítása (elírások javítása, szabályozási elemek pontosítása), valamint a településképi ren-

delettel való összhang megteremtése érdekében vált szükségessé. 

A SZÉSZ elfogadása óta kiderült, hogy a rendelet alkalmazásakor problémát jelentett néhány megfogalmazás 

elírása, pontatlansága, vagy hiányossága. Jelen módosítás alkalmat adott a felismert elírások javítására, he-

lyesbítésére, továbbá egyes SZÉSZ-ben használt fogalmak magyarázatára.  

A SZÉSZ korrekciói az alábbi csoportosításban kerülnek felsorolásra:  

A. magasabb rendű jogszabályi harmonizáció érdekében történő módosítás, 

B. önkormányzati rendeletek közti összhang megteremtése érdekében bekövetkező változások, a (tele-

pülésképi rendelettel való összhang), 

C. elírások, „sajtóhibák” javítása, előírás egyértelműsítése, az értelmezhetőség érdekében történő meg-

fogalmazási korrekciók 

D. szabályozási elem - építési hely – pontosítása. 

A. Jogszabályi harmonizáció érdekében történő módosítás: 

1. a SZÉSZ 2.§ (1) bekezdése kiegészül, 

2. a SZÉSZ 3. § 48. pontjában egy felesleges szócska törlésre kerül, 

3. a SZÉSZ 24.§ (1) bekezdése kiegészül, 

4. a SZÉSZ 45.§ (2) bekezdése mondatrésszel kiegészül, 

5. a SZÉSZ 70. § (10) bekezdés a) pontjának af) alpontjában szövegrész hatályát veszti, 

6. a SZÉSZ 70. § (13) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontja módosul, 

7. a SZÉSZ 70. § (14) bekezdés c) és d) pontja módosul, 

B. A településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében:  

1. a SZÉSZ 2.§ (2) bekezdés 9. pontja hatályát veszti, 

2. a SZÉSZ 3.§ (1) bekezdés 51. pontjában egy szövegrész, 

3. a SZÉSZ 3.§ 2-3., 10-11., 17. és 28. pontja hatályát veszti, 

4. a SZÉSZ 15.§ (3)-(5) és a (7)-(8) bekezdése hatályát veszti, 

5. a SZÉSZ 15.§ (3) bekezdése és a (6) bekezdés a)-c) pontja módosul, valamint az e) pontja hatályát 

veszti, 

6. a SZÉSZ 17.§ (3) bekezdése módosul, 

7. a SZÉSZ 26.§ (7) bekezdése hatályát veszti, 

8. a SZÉSZ 30.§ (1)-(4) bekezdése hatályát veszti, 

9. a SZÉSZ 31.§ (2) bekezdése hatályát veszti, 

10. a SZÉSZ 32.§ (1)-(3) bekezdése hatályát veszti, 

11. a SZÉSZ 33.§ (1)-(3) bekezdése, továbbá a (4) bekezdés b) pontja hatályát veszti, 

12. a SZÉSZ 35.§ (5) bekezdés a) pontjának aa) alpontja hatályát veszti 

13. a SZÉSZ 35.§ (10) bekezdése hatályát veszti, 

14. a SZÉSZ 36.§ (8) bekezdésének részmondata hatályát veszti, 

15. a SZÉSZ 36.§ (20) bekezdés részben törlésre kerül, a visszamaradó rendelkezés ez által egyszerűbb 

megfogalmazásúvá alakul, 

16. a SZÉSZ 36.§ (21) bekezdése törlésre kerül,  

17. a SZÉSZ 37.§ (11) bekezdése hatályát veszti, 

18. a SZÉSZ 38.§ (7) bekezdés részmondata hatályát veszti, 

19. a SZÉSZ 42.§ (11) bekezdés részmondata hatályát veszti, 

20. a SZÉSZ 43.§ (8) bekezdés g) pontja hatályát veszti, 

21. a SZÉSZ 43.§ (11) bekezdés e)-f) pontja hatályát veszti, 

22. a SZÉSZ 43.§ (16) bekezdés e) pontjának eb) alpontja hatályát veszti, 
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23. a SZÉSZ 43.§ (26) bekezdés e) pontjának és a (27) bekezdésnek részmondata hatályát veszti, 

24. a SZÉSZ 46.§ (14) bekezdés h) pontja hatályát veszti 

25. a SZÉSZ 48.§ (5) bekezdése hatályát veszti, 

26. a SZÉSZ 48.§ (9) bekezdés részmondata módosul, 

27. a SZÉSZ 48.§ (20) bekezdés b) pontja módosul, 

28. a SZÉSZ 48.§ (20) bekezdés b) pontja módosul, 

29. a SZÉSZ 48.§ (23) bekezdés c) pontja hatályát veszti, 

30. a SZÉSZ 48.§ (25) bekezdés a) pontja módosul, 

31. a SZÉSZ 50.§ (4) bekezdés e) és g) pontja hatályát veszti, 

32. a SZÉSZ 50.§ (9) bekezdése hatályát veszti, 

33. a SZÉSZ 56.§ d) pontja módosul, 

34. a SZÉSZ 64.§ (3) bekezdés a) és d) pontjának, valamint (5) bekezdésének részmondata hatályát 

veszti, 

35. a SZÉSZ 69.§ (2) bekezdés részmondata és a (6) bekezdés b) pontja hatályát veszti, 

36. a SZÉSZ 70.§ (5) bekezdés részmondata és a (9) bekezdése hatályát veszti, 

37. a SZÉSZ 71.§ (5) bekezdés részmondata hatályát veszti, 

38. a SZÉSZ 71.§ (7) bekezdés e) pontjának eb) alpontja hatályát veszti, 

39. a SZÉSZ 72.§ (4) bekezdés a) pontja ab) alpontjának részmondata hatályát veszti, 

40. a SZÉSZ 75.§ (8) bekezdés c) pontjának cb) alpontja módosul, valamint d) pontjának db) alpontja 

hatályát veszti,  

41. a SZÉSZ 3. melléklet 2. pontjában az 1. sz. táblázat „I” jelű oszlopa hatályát veszti, 

42. a SZÉSZ 3. melléklet 4. pontjában a 3. sz. táblázat „H” jelű oszlopa hatályát veszti, 

43. a SZÉSZ 3. melléklet 7. pontjában a 6. sz. táblázat 16 sor „J” jelű oszlopában egy szövegrész hatályát 

veszti, 

44. aSZÉSZ 3. melléklet 10. pontjában a 9. sz. táblázat „H” jelű oszlopa hatályát veszti, 

45. a SZÉSZ 8. melléklet 9. függelék 3. pontja hatályát veszti, 

46. a SZÉSZ 8. melléklet 13. függelék 1. pont b) alpontja hatályát veszti 

47. a SZÉSZ 8. melléklet 13. függelék 3. pont felvezető szövegének mondatrésze es b)-d) alpontja hatá-

lyát veszti 

C. Elírás javítása, szövegértelmezés miatti korrekciók, előírás pontosítása: 

1. a SZÉSZ 3. § (1) bekezdés kiegészül a következő pontokkal: 12.a, 18.a, 19.a és25.a  értelmező ren-

delkezésekkel, 

2. a SZÉSZ 3. § (1) bekezdésének 35. pontjának második mondata kitisztul,, 

3. a SZÉSZ 13.§ (8) bekezdésében, valamint a (10) bekezdés c) pontja,  

4. a SZÉSZ 14.§ (2) bekezdése javítva, 

5. a SZÉSZ 17.§ (6) bekezdés a), b) pontjai javítva, 

6. a SZÉSZ 30.§ (5) bekezdése módosul, 

7. SZÉSZ 33.§ (5) bekezdésének f) pontja módosul, 

8. a SZÉSZ 36. § (17) bekezdésében egy szóhasználat javítása,  

9. a SZÉSZ 38. § (7) bekezdésben szereplő utcanevek elírása javításra kerül, 

10. a SZÉSZ 42.§ (4), a 43. § (6), a 44. § (7), a 46. § (8), a 47. § (4) bekezdésében, a 47. § (10) bekezdés d) 

pontjában, a 49. § (4), az 50. § (8), az 51.§ (2), a 62. § (11), a 63.§ (4), a 64. § (1), a 66. § (1), a 67. § 

(1), a 68. § (1), a 75. § (2), bekezdésében a „melléklet” szó javításra kerül, 

11. a SZÉSZ 42.§ (12) „természetes szellőzés és megvilágítás” pontosabb megfogalmazása, 

12. a SZÉSZ43.§ (2) f) ponttal kiegészül,  

13. a SZÉSZ43.§ (14) bekezdés a) pontjában a bónusz kifejezés kedvezményre javítva, 

14. a SZÉSZ 44.§ (4) bekezdés felvezető szövege módosul, 

15. a SZÉSZ 45.§ (2) bekezdés részmondattal kiegészül, 

16. a SZÉSZ46.§ (6) bekezdésében a hasznos szintek szintterülete javítva, 
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17. a SZÉSZ 50.§ (3) bekezdésébe kerülő felsorolás egyértelműsíti a (4) bekezdést, 

18. a SZÉSZ 50.§ (6) bekezdés d) pontja hibás hivatkozás miatt javítva, 

19. a SZÉSZ 69.§ (7) bekezdés b) –d) pontjaiban elírások javítása, 

20. a SZÉSZ 70.§ (12) bekezdésben az utolsó mondat hatályát veszti, 

21. a SZÉSZ 71.§ (5) bekezdés c) pontja módosul, 

22. a SZÉSZ 71.§ (7) bekezdés d) pontja és a (10) bekezdés d) pontja elírása pontosítva, 

23. a SZÉSZ 1. melléklet 1.4 pontja módosul, 

24. a SZÉSZ 3. melléklet 7. pontjában a 6. sz. táblázat 2 sor „J” jelű oszlopában a „q” betű hatályát 

veszti, 

25. a SZÉSZ 3. melléklet 11. pontjában a 10. sz. táblázat 20. sor „A” jelű oszlopában a szövegrész módo-

sul, 

26. a SZÉSZ 3. melléklet 11. pontjában a 10. sz. táblázat 36. és 37. sor „B” jelű oszlopában az övezeti jel 

módosul, 

27. a SZÉSZ 4. melléklet 5. pontjában a „4432” helyrajzi szám hatályát veszti, 

D. Építési hely meghatározásának pontosítása, egyértelművé tétele: 

1. a SZÉSZ 35.  § (5) bekezdés ac) pontja pontosabb értelmezést ad, 

2. a SZÉSZ 36.§ (25) bekezdése módosul, 

3. a SZÉSZ 38.§ (6) bekezdés b) pontja módosul és c) ponttal kiegészül, 

4. a SZÉSZ 50.§ (5) bekezdés c) pontja törlésre kerül, rossz hivatkozás miatt, 

5. a SZÉSZ 64.§ (6) bekezdés vége törlésre kerül, pontosítás érdekében, 

6. a SZÉSZ 70.§ (8) bekezdésben a „lejjebb” szövegrész „távolabb” szövegrészre változik, 

7. a SZÉSZ 3. melléklet 8. pontjában a 7. sz. táblázat 3 sor „”B” jelű oszlopában szereplő paraméter 

módosul, valamint a 3. sor J” jelű oszlopába egy szövegrész, valamint a táblázat alatt egy jelmagya-

rázat beiktatásra kerül. 

 

Fenti SZÉSZ korrekciók létrejöttével az építés rendje egyértelművé válik, a szabályzat szövege a továbbiak-

ban elértésekre nem adhat okot, a pontatlan értelmezések megszűntével azokra vita nem alapozható. 

A SZÉSZ-ből számos törlésre került rendelkezés a településképi rendeletbe beépül, annak követelménye-

ként továbbra is figyelembe veendő.   
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II. A SZABÁLYOZÁSI TERV KORREKCIÓI 

A szabályozási terven több esetben javítás, kiegészítés vált szükségessé, melyek az alábbi csoportosításban 

kerülnek bemutatásra:  

A. JOGSZABÁLYI HARMONIZÁCIÓ okán,  

B. TÉVES RAJZI MEGJELENÍTÉS miatt,  

C. RAJZI JELÖLÉS HIÁNYÁból fakadóan,  

D. ÉPÍTÉSI HELY MEGHATÁROZÁSA érdekében,  

E. SZÉSZ ÉS SZT ÖSSZHANG BIZTOSÍTÁSA RAJZI JELEK PÓTLÁSA során 
F. RAJZI LETISZTÁZÁS következtében 

bekövetkező változások. 

A rajzi korrekciók mivel érintik mind a 8 db szelvényezett rajzot, s ez a módosítások sorában az ötödik, ezért 

a szelvények azonos módosítási sorszámot kapnak. Az elfogadásra váró szabályozási tervlapokat az SZT-0/m5 

és az SZT-1/m5 – SZT-8/m5 jelű tervlapok fogják képezni. 

A. JOGSZABÁLYI HARMONIZÁCIÓ  

1. Jogszabályi harmonizáció: A szabályozási terv a szennyvízátemelők körül 150 méteres védőtávolságot 

jelöl, melyet az OTÉK korábbi függeléke írt elő. A Kormányrendelet módosítása során ezt a függeléket 

törölték. Ezt követően a kialakult joggyakorlat szerint a szükséges védőtávolságot a műtárgy kialakításá-

nak technológiai megoldása figyelembe vételével az illetékes hatóságok esetenként határozzák meg. 

Ezért mára a Szabályozási Terven a védőtávolságok megjelenítésének nincsen jogszabályi alapja, ezért 

azok törlésre kerülnek. A városban 17 db szennyvízátemelő található, így ennyi esetet érint a változta-

tás, melyek közül egy példát az alábbiakban szemléltetünk. Megjegyzendő, hogy ezzel összefüggésben a 

SZÉSZ 8. mellékletének 13. függelékében a „Közműlétesítmények védőövezetei” meghatározásokban ha-

tályon kívül kerülnek a szennyvízátemelővel kapcsolatos korlátozások is. 

Hatályos tervi ábrázolás  Helyes rajzi ábrázolás  

 
Szennyvízátemelő található még a további 16 helyen, melyek helyszínét bemutató rajzi kivágatok meg-

találhatóak a jogszabályi harmonizációk nevű könyvtár „1_Szennyvízátemelők” alkönyvtárában. 

 

2. Jogszabályi harmonizáció: A jogszabályi előírásokat pontosabban, a magasabb rendű jogszabályi előírást 

egyértelműsítő leírás két tervi jelölésnél vált szükségessé. Ezért a szabályozási terv jelmagyarázata mó-

dosul az „Egyéb korlátozó tényezők” felsorolásában. A „fakadó vízzel veszélyeztetett terület” szöveg ki-
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egészítésre került a területi sáv méretének meghatározásával és azon belüli jogszabály által előírt köte-

lezettséggel. Hasonlóan a „töltéslábtól 60 m-es sávban” értelmének pontosítása történik meg kiegé-

szítve a jogszabály által előírt kötelezettséggel. 

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 

  

B. TÉVES RAJZI MEGJELENÍTÉS, RAJZI HIBA 

3. Téves rajzi megjelenés (övezethatár-közterülethatár): az Ady Endre út és a Duna meder menti közkertre 

kijelölt 4783/2 hrsz.-ú közterületi telek Ady Endre út felőli határán meglévő közterületi határ jelölés lát-

szik, s Duna meder felé pedig övezeti határ. Valójában a két közterület között (Ady Endre út és a tervezett 

közkert között) övezeti határ jelölésnek kellene megjelennie, a Duna telke és a közkert között pedig 

meglévő közterületi határnak. Az övezeti határ jelét képező piros pötty-sor fekete vonalra vált a Duna 

meder mentén, valamint az Ady E. út menti fekete vonal a közkert felőli oldalán övezeti határt jelentő 

piros pötty-sorra változik. 

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 
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4. Téves rajzi megjelenés (övezethatár-közterülethatár keveredése): a tervezett köztemetőtől délre egy 

mezőgazdasági út két egymással párhuzamosan futó - részben közút, részben magánút - egyesítésével 

közúttá alakul, melynek jelölése a tervben nem felelt meg a tulajdoni állapotokból következő köz- és 

magánterületi határoknak. Meglévő közterületi határ helytelenül övezethatárként jelent meg, valamint 

a nyilvántartás szerint még magánút határainak jelölése pedig, mint meglévő közterületi határ jelent 

meg a terven.  

Hatályos tervi ábrázolás Javított rajzi ábrázolás  

 

5. Téves rajzi megjelenés (övezethatár-közterülethatár keveredése): a szabályozási vonal téves ábrázolása 

Izbég városrészen. A 2965 hrsz.-ú volt temető telkének északi határa mentén az általános iskolához ve-

zetően 3 méteres tervezett gyalogút kijelölés történt, melyet tervezett szabályozási vonalakkal (piros 

vonallal) kell jelölni. A gyalogút délkeleti oldalán a Kb-T/ke jelű temető területtel határosan a terven 

megjelenő övezethatár helyett tervezett szabályozási vonal a helyes jelölés.  

Hatályos tervi ábrázolás Javított rajzi ábrázolás  

  
 

6. Téves rajzi jelölés: Az Ady E. útról nyíló néhány telket kiszolgáló 4372 hrsz.-ú telek magántulajdonban 

van, tehát magánút. Nem volt szándék annak közterületté alakítása. Ezért közterületi ábrázolása rajzi 

hiba volt a felülvizsgált korábbi (2011-es) terven is. Mivel megtartandó a magánút státusza, ezért a ma-

gánúti ábrázolása a helyes a közterületi jelölés helyett. A javított rajz a meglévő és megtartandó jogi 

állapotot mutatja. 
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Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 

  
 

7. Téves rajzi jelölés (tervezett-meglévő közterületi határ): Boldogtanyán az É-D-i irányú Vadász utca és a 

8053 hrsz.-ú vízfolyás közti határvonal a szabályozási terven „tervezett szabályozási vonalat” mutat, 

vagyis piros vonalként jelenik meg. Mivel meglévő közterületi határ egy szakaszáról van szó, ezért fekete 

vonalként kell megjelennie. A javasolt tervrészlet ezt ábrázolja.  

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 

  
 

8. Téves rajzi jelölés (tervezett-meglévő közterületi határ): Vadkacsa u. egy szakasza a hatályos terven 

hibásan van jelölve, vagyis közútként. Így meglévő közterületi határ jelölése (fekete vonal) övezi. Való-

jában jelentősebb hosszán magántulajdonban van. Továbbá az Ady E. út mentével párhuzamos nyúlvá-

nya, mely közre veszi a lakótelkeket, szintén közterületté kell, hogy alakuljon, vagyis az Ady E. út széle-

sítéseként kezelendő. Ezért az Ady u. mentén az övezeti határ helyett szabályozási vonal kell, hogy sze-

repeljen, mint ahogy a Vadkacsa u. minkét oldalán.  

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 
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9. Téves rajzi jelölés (övezethatár-közterülethatár): a külterületen található, tervezett köztemető mellett 

a KÖp jelű (tervezett közterületi parkoló) közterületi sárga kifestése elmaradt. A narancssárga körrel 

jelölt helyen a kiszolgáló út déli oldalon az övezeti határok között egy szakaszon szabályozási vonal lát-

ható, nem helyes jelölés. A zöld körrel jelölt helyen az övezethatár helyett szabályozási vonal szükséges, 

míg a lila körben szereplő szabályozási vonal egy szakasza felesleges. A rajzi hibák korrekciója megtör-

tént. 

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 

  

  
 
10. Téves rajzi jelölés: A Dobogókői út mentén az 50 méteres védőtávolság jelölése a szabályozási terven a 

belterületen fent maradt. Ennek jelölése megszüntetendő, mivel a védőtávolság csak a külterületen ér-

vényesítendő. 

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 
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11. Téves rajzi jelölés: Boldogtanyán (az alábbi tervlap részleten láthatóan) a szabályozási tervi változás oka, 

hogy a Dombtető út (7862/7 hrsz.) jobb oldalán tévesen tömbhatár szerepel szabályozási vonal helyett. 

A közterületté még át nem alakított magánút telekhatára még csak tervezett közterület a helyes ábrá-

zolás szerint, ezért a „tervezett szabályozási vonal” (piros vonal) jelölendő az út mindkét oldalán. (oka, 

a szabályozási fóliák sorrendjének helytelen megjelenés a rajzon.) 

Hatályos tervi ábrázolás   Javított  rajzi ábrázolás 

  

12. Az Irtás utcától délre elhelyezkedő telek tömbben (különösen a második teleksorban) a telekközi telekhatárok el 

vannak mozdulva kelet felé. A telekhatárok és az épületek tényleges elhelyezkedése mintegy 8 méterrel is eltérhet, 

az alaptérképen feltüntetett „EOV koordináta-pontos” helytől. Az említett tömbben. A szokásjog alapján a 7862/34 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telket a 7890 hrsz.-ú telek tulajdonosa használja. A hatályos szabályozási terv készí-

tésekor még nem állt rendelkezésre az ortofotó. Az új információk birtokában korrekcióra szorul a terv a közterület 

jelölése tekintetében. Így az egymástól eltolódott közterületek összeérve elegendő helyet biztosítanak a jelenlegi 

útburkolathoz igazodva. Ez csak a közterületi problémát oldja meg, ettől még a magántelkek ténylegesen nem a 

térképi jelölésnek megfelelő, nem az EOV-koordináták szerinti helyen vannak. A korábbi szabályozási vonal korrek-

ciót elvetve a 7892 hrsz.-ú közút határai nem változhatnak a 7862/33 hrsz.-ú telek mentén. (A teleksávban lévő föld-

kábel sem tenné reálissá annak magánosítását.) 

 
A jelentősen elmozdult telekhatárok a sárgával körvonalazott teleksávban tapasztalható. 
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C. RAJZI JELÖLÉS HIÁNYA 

13. Rajzi jelölés hiánya: A Csalogány utcára merőleges 4965/3 hrsz.-ú magánút „felületkitöltése” a szabá-

lyozási terven nem látszik (kék színű méhsejtes kitöltés), ennek pótlása szükséges.  

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 

  
 
14. Rajzi jelölés hiánya: a 7640 hrsz.-ú árok esetében a V/4 övezeti jel lemaradt, ezt pótolni célszerű. 

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 

  
 
15. Hiányzó szabályozási szélesség: A Szabályozási Terven sok esetben előfordul, hogy a tervezett szabályo-

zási szélesség méretei nem láthatóak. A szabályozási terven több, mint 100 esetben a közterületek ha-
tárának változását jelölő szabályozási szélességi kották pótolva lettek.  

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 
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D. ÉPÍTÉSI HELY MEGHATÁROZÁSA 

16. Építési helyet befolyásolóan Boldogtanyán 15 db lakótelket érintve a szabályozási terven kötelező jelö-
lésként szerepel, - közel a telek mélységének felét lefedve - a megtartandó/kialakítandó zöldfelület. Van-
nak már beépített telkek (melyek felszámolták a zöldfelület eredeti jellegét), s van még be nem épült 
néhány telek, melyek közül néhány a beépíthetősége meg is kérdőjelezhető a kijelölt zöldfelülettől men-
tes terület domborzati adottságai következtében. Ilyen pl. leginkább „ellehetetlenült” telek a 7862/52 
helyrajzi számú. A telek felső szakaszán a domborzati adottság megkérdőjelezi az építésre fennmaradt 
terület beépíthetőségének ésszerűségét. A szabályozási terven a zöldfelületként megjelölt terület által 
visszamaradó építési hely számára alkalmas telekrész érdemben nem teszi beépíthetővé ezt a telket. 
Botanikus által megvizsgálva a kijelölt zöldfelület növényállományát bebizonyosodott, hogy annak meg-
tartása indokolatlan, sőt egyes fák állapotára tekintettel éppen hogy veszélyes (korhadt, beteg fák elő-
fordulása miatt), ezért a kijelölt zöldfelület alapterületi nagyságának fenntartása mellett, de nem hely-
hez kötött módon javasolt az építési hely szabályozását korrigálni. Javasolt valamennyi ilyen módon zöld-
felület-megtartására kötelezett telket azonosan kezelni Boldogtanyán, s az építési helyének megválasz-
tását szabadabb módon kialakíthatóvá tenni. Van, akinél az előkert elhagyása teszi lehetővé a beépítést, 
s van, akinek éppen a hátsó telekrészen való építés lenne az ésszerűen követhető, műszakilag megold-
ható. Ezért szándék a feltüntetett zöldfelület megtartásának/fenntartásának igényét és megváltoztatni, 
olyan módon hogy annak határvonala ne legyen kötelező, csupán a feltüntetett alapterület nagysága, 
(telkenként négyzetméterben a szabályozási terven beírva). A szabályozási terv jelmagyarázata fentiek-
nek megfelelően kiegészül egyrészt a szabályozási elemek között a zöldszámmal beírt alapterület jelölé-
sének magyarázatával, másrészt az egyéb tájékoztató elemek között az új felületjelöléssel, „részben 
megtartandó és kialakítandó zöldfelület” megnevezéssel. A SZÉSZ szövegében is megjelenik ennek értel-
mezése. Megmarad a szerkezeti jelentőségű zöldfelületek kötelezően megtartandó jellege (a) pontban), 
mely mellett megjelenik a részben megtartandó zöldfelület (b) pontban) fogalma is. Ezt mutatja a 36. § 
(25) bekezdés alábbi pirossal jelölt szövegmódosulása: 

„(25) Az építési telken a SZT jelölése szerint  

a) a „megtartandó vagy kialakítandó zöldfelület”-en, építési tevékenységet folytatni nem lehet, és a telek beépí-

tési mértékének számítása során az érintett terület 50%-os mértékben vehető figyelembe, 

b) a „részben megtartandó és kialakítandó zöldfelület” alapterületének figyelembe vétele mellett a lakótelken 

építeni csak úgy lehet, hogy a szabályozási terven kötelező elemként feltüntetett zöldfelület alapterületének 

mérete nem csökken, azonban a tájékoztató elemként feltüntetett zöldfelületi alakzat a telek beépítése során 

változhat, 

c) az a) és b) pontokban megjelölt területek legalább 50%-án háromszintű növénytelepítés biztosítandó.” 

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 
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17. Az építési hely meghatározását befolyásoló megtartandó zöldfelületi differenciált szabályozása miatt a 
szabályzási terv jelmagyarázata is változik, mely kiegészül két új sorral az alábbiakban. Ennek okát a 12. 
pontban leírtak adják meg. 

 

Hatályos felsorolás   Kiegészített felsorolás 

  

  

Hatályos felsorolás   Kiegészített felsorolás 
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E. SZÉSZ ÉS SZT ÖSSZHANGJÁNAK BIZTOSÍTÁSA  

18. Rajzi jelek pótlása a Kálvária utca és a Dunakanyar körút mentén előkert nélküli építés lehetőségének 
elmaradt jelölései miatt, melyeket a SZÉSZ felsorolt, de a szabályozási tervlapon jelölésük elmaradt. 

   

 

 

 

 

F. RAJZI MEGJELENÍTÉS LETISZTÁZÁSA   

19. Rajzi feliratok letisztázása a könnyebb olvashatóság érdekében a rajzon változást okoz, bizonyos jelek, 
helyrajzi számok, utcanevek áthelyezése a rajzon belül olyan felületrészére, ahol nem takarják egymást, 
vagy egyértelmű a vonatkoztatásuk. Például a Rozmaring utca és a helyrajzi számok felirata a szabályo-
zási vonalak keresztezésének megszüntetése a terv olvasását segíti. 

Hatályos tervi ábrázolás   Javított rajzi ábrázolás 

  

Ilyen korrekciók a tervlapon több esetben előfordulhatnak, melyek látványban ugyan változást eredmé-

nyeznek, de tartalmilag semmilyen módosulást nem okoznak. 

 


