
KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

1 

 

MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. 

POB: 1368 BP 5. PF 215  
TEL: (36-1) 312 4570, FAX: (36-1) 312 2598  

E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu 

 

 
 

BP. I. BUDAVÁR 
 

 

KÉSZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015. OKTÓBER HÓ 

  

 

 

 

 

 

 



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

2 

 

 

 

 

 

 

MEGRENDELŐ: I. KERÜLET BUDAVÁR ÖNKORMÁNYZATA 

  

GENERÁLTERVEZŐ: MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 

  

  

TERVEZŐK:     

településrendezés Nagy Béla dr. Mű-Hely Zrt. TT/1É 01-0022 ……………… 

 Tasi Ákos Mű-Hely Zrt. TT/1 01-3936 ……………… 

     

MUNKATÁRSAK Varga Zoltán Mű-Hely Zrt.   

     

 

  



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

3 

 

1 
Budapest I. Várkert rakpart 17. 

hrsz 6244 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

- 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A „kötelező tetőidom-korrekció” törlése és az eredeti terveknek megfelelő 

állapot megőrzése 

 

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” 

(KSZT) módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A Várkert rakpart – Döbrentei tér – Döbrentei utca – Fátyol utca által határolt 

tömb a budapesti Duna-part kiemelt pontján, az Erzsébet híd budai hídfőjénél 

helyezkedik el.  

Az épület Alpár Ignác tervei alapján épült. A korábbi szabályozási koncepció 

azon alapult, hogy a lapostetős és magastetős részeket is tartalmazó felső 

szint vegyes kialakítása a II. Világháborús sérülések miatt alakult ki. Mára a 

tudományos kutatások bebizonyították, hogy az épület eredetileg is vegyes 

tetőidommal épült, ezért a „kötelező tetőidom-korrekció” törlése indokolt. 

 

KÖZLEKEDÉS  A tervezett változtatás a terület közlekedését nem érinti, a 

parkolási igény nem változik. 

KÖZMŰVEK A tervezett változtatás közműigényt nem jelent. 

ZÖLDFELÜLET A tervezett változtatás zöldfelületet nem érint. 

KÖRNYEZET-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás a környezet terhelését nem érinti. 

ÖRÖKSÉG-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért;  

az eredeti építészeti karakter megőrzését szolgálja. 
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1.1.1 Hatályos szabályozási terv (70. szelvény) 
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1.2.1 Tervezett szabályozási terv (70. szelvény) 

 

  



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

6 

2 
Budapest I. Attila út 47. (Váralja utca 7.) 

hrsz 7151 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

- 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

Az épület a 78. jelű tömbben helyezkedik el, az Attila út és a Váralja utca 

között. A tetőidom korrekciójának törlése és a kialakult állapot rögzítése. 

 

JAVASLAT AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” 

(KSZT) módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A Szabályozási Terv a zártudvaros beépítésű épület belső udvarának 

kedvezőbb építészeti megjelenése érdekében a félnyereg tetővel fedett 

oldalsó szárnyak nyeregtetőssé alakítását írta elő. Mivel a műszaki vizsgálatok 

azt igazolták, hogy az épület tűzfalában vezetett számos kémény kiváltása és 

a szabályozástól várt előnyök nem hangolhatók össze, a tetőidom 

korrekciójának törlése és az eredeti állapot megőrzése indokolt. 

 

 

A tömb és környezete (forrás: Google Earth) 
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A KÉSZ KIVONATA 

A tömb a KÉSZ alapján L1-V1-Z jelű építési övezetbe tartozik.  

Az épület a 78. jelű tömbben található. 

A KÉSZ vonatkozó – az általános előírásokon túli – sajátos előírásai az alábbiak   

(kivonat a 16/2000.(VIII.15.) önkormányzati rendeletből): 

 

L1-V1-Z JELŰ ÖVEZET 46.§ 

(1) L1- V1-Z jelű övezetek területén az építmények kialakítására vonatkozóan a KVÉSZ 

előírásait az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 

78. TÖMB (Alagút u. - Váralja u. - Sarló u. - Attila út) 

 

KÖZLEKEDÉS  A tervezett változtatás a terület közlekedését nem érinti, a 

parkolási igény nem változik. 

KÖZMŰVEK A tervezett változtatás közműigényt nem jelent. 

ZÖLDFELÜLET A tervezett változtatás zöldfelületet nem érint. 

KÖRNYEZET-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás a környezet terhelését nem érinti. 

ÖRÖKSÉG-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért. 
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1.1.1 Hatályos szabályozási terv (38. szelvény) 
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1.1.2 Hatályos szabályozási terv (39. szelvény) 
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1.1.2 Hatályos szabályozási terv (47. szelvény) 
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1.1.2 Hatályos szabályozási terv (48. szelvény) 
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1.2.1 Tervezett szabályozási terv (38. szelvény) 
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1.2.2 Tervezett szabályozási terv (39. szelvény) 
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1.2.3 Tervezett szabályozási terv (47. szelvény) 
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1.2.4 Tervezett szabályozási terv (48. szelvény) 
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3 
Budapest I. Döbrentei utca 12. (Várkert rakpart 11.)  

Döbrentei utca 16. (Várkert rakpart 13.),  

hrsz 6235, hrsz 6240 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

- 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A tetőtérbeépítés esetén a Duna felé ablak nyitásának korlátozása 

JAVASLAT AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” 

(KSZT) módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A Várkert rakpart – Döbrentei tér – Döbrentei utca – Fogas utca által határolt 

tömbök a Fátyol utca mentén kialakult zöldfelületet határolják (Fátyol tér).  

A tömbök a Világörökség részét képezik. Ennek megfelelően a Duna felőli, a 

városképben meghatározó szerepet játszó épületek tetőtömegének, 

városképi megjelenésének a kiemelt városképi szerephez történő illeszkedése 

indokolt. A Duna-parti épületeken a tetőterek beépítése során újabb 

tetőablakok elhelyezésének korlátozása javasolt a Fátyol utca mindkét 

oldalán. A normatív szabályozás érdekében a csatlakozó épületekre 

vonatkozó ablaknyitási korlátozás következetes kiterjesztésével a Fátyol utca 

(Fátyol tér) mindkét oldalán – egységesen – az újabb tetőtéri ablak 

nyitásának korlátozása indokolt.  

 

 A terület a hatályos Szabályozási Terven 
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KÉPEK A TERÜLETRŐL 2015.  

 

A Várkert rakpart beépítése (forrás: Google Earth) 

 

A Várkert rakpart beépítése (forrás: Google Earth) 

 

A KÉSZ KIVONATA 

A tömb a KÉSZ alapján L1-V1-Z jelű építési övezetbe tartozik.  

Az épületek a 86. és 87. jelű tömbökben találhatók. 

 

L1-V1-Z JELŰ ÖVEZET 46.§ 

(1) L1- V1-Z jelű övezetek területén az építmények kialakítására vonatkozóan a KVÉSZ 

előírásait az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 

86. TÖMB (Várkert rkp. - Fátyol u. - Döbrentei u. - Fogas u.) 

87. TÖMB (Várkert rkp. - Döbrentei tér - Döbrentei u. - Fátyol u.) 

 

Az érintett telkeken további változtatás nem szükséges. 

 

KÖZLEKEDÉS  A tervezett változtatás a terület közlekedését nem érinti, a 

parkolási igény nem változik. 

KÖZMŰVEK A tervezett változtatás közműigényt nem jelent. 

ZÖLDFELÜLET A tervezett változtatás zöldfelületet nem érint. 

KÖRNYEZET-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás a környezet terhelését nem érinti. 

ÖRÖKSÉG-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás örökségvédelmi szempontból,  

a Világörökségi terület (MJT) kialakult állapotának megőrzését 

szolgálja. 
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1.1.1 Hatályos szabályozási terv (60. szelvény) 
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1.1.1 Hatályos szabályozási terv (69. szelvény) 
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1.1.3 Hatályos szabályozási terv (70. szelvény) 
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1.2.1 Tervezett szabályozási terv (60. szelvény) 

 

  



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

22 

1.2.2 Tervezett szabályozási terv (69. szelvény) 
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1.2.3 Tervezett szabályozási terv (70. szelvény) 
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4 
Budapest I. Lovas utca 12.  

hrsz 6746/1 és 6746/2 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

- 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A telek beépítésének módosítása a környezethez illeszkedő méretű 

épületekkel 

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

A KVÉSZ 53.§ (2) 69. tömb a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

a) Logodi u. 37. (Lovas út 11-12.) 6746/1 hrsz a telken: 

1. a beépítésnél az övezet engedményes értékei alkalmazhatók; 

2. a Lovas út mentén megengedett új beépítés homlokzat-

magassága HM alkalmazkodjék a Lovas út 13. sz. 6745 hrsz, a G 

érték alkalmazkodjék a Lovas út 10. sz. 6748 hrsz meglévő épületek 

megfelelő méreteihez; 

3. az új beépítésnél az oldalsó és hátsó homlokzatok sem 

emelkedhetnek túl a Lovas út mentén megengedett közterület felöli 

HM-nál. 

A KVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” 

(KSZT) módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS  

A KÉSZ KIVONATA 

A tömb a KÉSZ alapján L2-V3-SZ jelű építési övezetbe tartozik. Az épület a 69. jelű tömbben található. 

A KÉSZ vonatkozó – az általános előírásokon túli – sajátos előírásai az alábbiak   

(kivonat a 16/2000.(VIII.15.) önkormányzati rendeletből): 

L2 JELŰ ÖVEZETEK 45.§ 

(1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 5. számú 

táblázat tartalmazza. 

5. számú táblázat 

övezet jel beépítettség  

(%) 

szintterületi 

határérték
(1) 

(m
2
/m

2
) 

legkisebb 

zöldfelület 

(%) 

megengedett legnagyobb 

magasság 

(m) 

terepszint enged-

mény 
határérték engedmény  

építmény-

magasság 

homlokzat-

magasság alatt felett 

L2-V3-SZ 65 35 5 1 +0,15 35 meghat.
 (2)

 9,5 

(1) RSZT esetén szintterületsűrűség 
(2) közterület felöli homlokzatmagasság által meghatározott 
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69. TÖMB (Logodi u. - Korlát lépcső vonala - Várfalak - Bugát lépcső vonala) 

a) Logodi u. 37. (Lovas út 11-12.) 6746 hrsz a telkek megosztását követően: 

1. A beépítésnél az övezet engedményes értékei alkalmazhatók. 

2. A Lovas út mentén megengedett új beépítés homlokzatmagassága HM alkalmazkodjék a 

Lovas út 13. sz. 6745 hrsz, a G alkalmazkodjék a Lovas út 10. sz. 6748 hrsz meglévő 

épületek megfelelő méreteihez. 

3. Az új beépítésnél az oldalsó és hátsó homlokzatok sem emelkedhetnek túl a Lovas út 

mentén megengedett közterület felöli HM-nál. 

4. A középső, 6 m-es sáv nem emelkedhet a Lovas út csatlakozó járdaszintje fölé 

…[…]… 

d) … 

 Lovas út 11-12. 6746 hrsz. …[…]… 

telkek területén a létesíthető magastető semmilyen része nem nyúlhat túl, sem a Tóth Árpád 

sétány e szakaszán lévő járdaszint magasságán, sem a Lovas út érintett ingatlanok előtti 

szakaszának járdaszintjéhez viszonyított 9 méteres síkkal meghatározott 

magasságon…[…]… 

h) 
1
Lovas út 11-12. sz. 6746 hrsz. Lovas út felé eső építési vonalának legalább a teljes 

épülethossz kétharmadáig az utcai telekhatáron kell állnia. 

 

L2-V3-SZ JELŰ ÖVEZET.53.§ 

(1) L2-V3-SZ jelű övezetek területén az építmények kialakítására vonatkozóan a KVÉSZ 

előírásait az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

69. TÖMB (Logodi u. - Korlát lépcső vonala - Várfalak - Bugát lépcső vonala) 

 

KÖZLEKEDÉS  A tervezett változtatás a terület közlekedését nem érinti, a 

parkolási igény nem változik. 

KÖZMŰVEK A tervezett változtatás közműigényt nem jelent. 

ZÖLDFELÜLET A tervezett változtatás zöldfelületet nem érint. 

KÖRNYEZET-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás a környezet terhelését nem érinti. 

ÖRÖKSÉG-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért. 

 

  

                                                
1 Megállapította az 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 24. §-a, hatályos 2012. február 17-étől. 
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1.1.1 Hatályos szabályozási terv (19. szelvény) 
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1.2.1 Tervezett szabályozási terv (19. szelvény) 
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5 
Budapest I. Dezső utca 8. 

hrsz 7384/1 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

- 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

építési hely meghatározása 

JAVASLAT AKVÉSZ 3.§ (1) d) bekezdése szerinti „Szabályozási Tervlapok” 

(KSZT) módosítása szükséges a mellékelt módosított KSZT szerint. 

 

INDOKLÁS A vizsgált terület a Czakó utca - Tigris utca - Derék utca - Dezső utca által 

határolt tömbben helyezkedik el, a 110. jelű tömbben.  

A tömb beépítése jellemzően szabadonálló. A vizsgált telken álló épület a 

telek hátsó telekhatárán áll. Bontása esetén a KVÉSZ 30.§ (5) bekezdés 

előírásai alapján  

a) Az építési helyet – az általános előírások mellett – a szabályozási terv 

esetenként 

1. kötelező építési vonallal, 

2. irányadó építési vonallal, 

3. az elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokkal szabályozza. 

b) 
2
A meglévő beépítés bontása estén a közterület felőli építési vonal 

kötelező építési vonalnak tekintendő, kivéve, ha városképi ok vagy 

építészeti értékvédelem az eltérést nem indokolja. 

Az épület bontása esetén az általános szabályok alapján a környezetben 

kialakult állapothoz illeszkedő beépítés létesíthető: 

- az előkert mértéke: kialakult = ~7,50 m 

oldalkert mértéke: H/2 = 9,5/2 = 4,75 m 

hátsókert mértéke: H = 9,5 m 

Tehát a KVÉSZ szövegének módosítása nem szükséges. 

 

A KÉSZ KIVONATA 

A tömb a KÉSZ alapján L3-K4-SZ jelű építési övezetbe tartozik.  

Az épület a 110. jelű tömbben található. 

A KÉSZ vonatkozó – az általános előírásokon túli – sajátos előírásai az alábbiak   

(kivonat a 16/2000.(VIII.15.) önkormányzati rendeletből): 

  

                                                

2
 Kicserélte a 30/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2014. január 1-jétől. 



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

29 

L3-K4-SZ JELŰ ÖVEZETEK 59.§ 

(1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 7. számú 

táblázat tartalmazza. 

7. számú táblázat 

övezet jel beépítettség  

(%) 

szintterületi 

határérték
(1) 

(m
2
/m

2
) 

legkisebb 

zöldfelület 

(%) 

megengedett legnagyobb 

magasság 

(m) 

terepszint enged-

mény 
határérték engedmény  

építmény-

magasság 

homlokzat-

magasság alatt felett 

L3-K4-SZ 50 20 - 0,6 +0,15 65 meghat.
 (2)

 9,5 

RSZT esetén szintterületsűrűség 

közterület felöli homlokzatmagasság által meghatározott 

 

L3-K4-SZ JELŰ ÖVEZET 46.§ 

(1) L3-K4-SZ jelű övezetek területén az építmények kialakítására vonatkozóan a KVÉSZ 

előírásait az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 

110. TÖMB (Czakó utca - Tigris utca - Derék utca - Dezső utca) 

 

 

KÖZLEKEDÉS  A tervezett változtatás a terület közlekedését nem érinti, a 

parkolási igény nem változik. 

KÖZMŰVEK A tervezett változtatás közműigényt nem jelent. 

ZÖLDFELÜLET A tervezett változtatás zöldfelületet nem érint. 

KÖRNYEZET-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás a környezet terhelését nem érinti. 

ÖRÖKSÉG-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért. 
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1.1.1 Hatályos szabályozási terv (65. szelvény) 
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1.2.1 Tervezett szabályozási terv (65. szelvény) 
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6 
A Budai Vár akadálymentes megközelítése a  Palota út felől  

hrsz  

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

- 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A telek beépítésének módosítása a környezethez illeszkedő méretű 

épületekkel 

JAVASLAT A KVÉSZ 3.§ (1) b) bekezdése szerinti „Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzat szövege” (KVÉSZ) módosítása szükséges. 

 

Bp. I. kerületi Építési Szabályzatról szóló 16/2000.(VIII.15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 83.§ (1) 77. 

tömb előírásai helyébe a következő rendelkezés lép:  

„77. TÖMB (Logodi u. – Zerge lépcső – Palota úton át – Várfalak – Alagút 

tengelye)  

a) a Palota út és a Fehérvári kapu keleti oldala között, a Budai Vár 

akadálymentes megközelítése érdekében  

1. közterületen (6453/2 hrsz), egyéb telek közhasználat céljára szolgáló része 

alatt gyalogos közlekedést szolgáló terepszint alatti építmény elhelyezhető; 

2. az akadálymentes megközelítést szolgáló terepszint alatti építmény 

támfallétesítményként kialakított fogadóépületében kizárólag a látogatók 

fogadását szolgáló, közcélú, közellátási funkciók helyezhetők el;  

3. a közcélú, közellátási funkciót szolgáló támfallétesítmény szabályozási 

jellemzői elérhetik az övezet engedményes értékeit, a keretövezetben 

megengedett határértékek alkalmazhatók; 

4. a Fehérvári kapu közelében a várfalakhoz és a városképhez illeszkedő 

felvonó elhelyezhető.” 

A Budai Vár és 

környéke 

közlekedésfejlesztése 

(UVATERV 2015.) 

helyszínrajzának 

részlete 
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INDOKLÁS  

A KÉSZ KIVONATA 

A KÉSZ rendelkezései támogatják és több helyen részletezik az akadálymentes közlekedést szolgáló 

építmények létesítésének helyi szabályait. A KÉSZ alábbi rendelkezései – többek között – 

meghatározzák az ilyen építmények kialakításának feltételeit. 

KÉSZ 28.§ (1) h) A közcélra szolgáló (közterület jellegű) területek, létesítmények 

akadálymentes megközelítését és használatát biztosítani kell.
3
 

KÉSZ 31.§ (1) d) Terepszint alatti beépítések felszíni területein – még önálló ingatlan 

kialakítása esetén is – biztosítani kell a közcélú használat lehetőségét. 

KÉSZ 31.§ (5) a) Közterületen új építmény, közműlétesítmény, transzformátorház, 

nyilvános illemhely, telefonfülke, utasváró, valamint a 33-36.§, 39-43. §-okban 

szabályozott építmények kivételével csak szabályozási terv (SZT) alapján létesíthető. 

KÉSZ 35.§ (1) Támfallétesítmény a meglévő támfalba építve abban az esetben 

létesíthető, ha: 

a) az a meglévő támfal magasságának megnövelése nélkül, illetve – ha azt a városkép, 

vagy a környezethez való illeszkedés indokolja – az eredeti támfalmagasság legfeljebb 

0.50 m-rel történő emelésével kialakítható. 

b) A rendezett felszínen az eredeti terepszint legfeljebb 1,00 m-rel változik meg.  

(2) Új támfal-létesítmény abban az esetben létesíthető, ha: 

a) az a bejárat kivételével teljes terjedelemben terepszint alá kerül. Saroktelek 

esetében a bejárat és egy további, támfalként kialakított fal létesíthető. 

b) az a környező közterület(ek)ről a kert(ek)re való rálátást indokolatlanul nem 

korlátozza.… […] … 

KÉSZ 35.§ (6) 
4
A területen közterületről láthatóan csak a környezet 

anyaghasználatához igazodó burkolatú támfal-létesítmény építhető. A telek közterület 

felöli oldalán (oldalain) (nyers) beton támfal nem létesíthető. 

KÉSZ 35.§ (7) A telek közterületi telekhatárán létesített támfallétesítménynél – 

közcélú, közellátási funkció esetén – a szintterületi mutató az övezetre megállapított 

kedvezményes értékkel növelhető.  

KÖZLEKEDÉS  A tervezett változtatás a terület közlekedését javítja, a parkolás és 

a közúti közlekedés igénye jelentősen csökken. 

KÖZMŰVEK A tervezett változtatás közműigényt nem jelent. 

ZÖLDFELÜLET A tervezett változtatás zöldfelületet nem érint (helyreállítás után). 

KÖRNYEZET-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás a környezet terhelését jelentősen csökkenti, 

mert megteremti a lehetőséget a Budai Vár várfalakon belüli 

részének tehermentesítésére. 

ÖRÖKSÉGVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért. 

  

                                                
3 Megállapította a 16/2002. (X. 11.) Kt. rendelet 10. § (1) bekezdése, hatályos 2002. október 11-től. 
4 Kicserélte a 30/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos 2014. január 1-jétől. 
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1.1.1 Hatályos szabályozási terv (kivonat) 

 

A terület a hatályos szabályozási terven 

 

A tervezett kapcsolat 
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7 
Jelmagyarázat módosítása 

- 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  

KEZDEMÉNYEZŐ 

- 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A tetőtér beépítésének tilalma esetén tetőablak se legyen létesíthető 

JAVASLAT A „Jelmagyarázat” szövegének kiegészítése  

 

INDOKLÁS A KÉSZ egyes városképileg frekventált pontokon álló épületek esetében vagy 

más városrendezési- és városépítészeti megfontolásokból nem teszi lehetővé 

a magastetős épületek tetőterének beépítését. Ezeknek az épületeknek az 

esetében a tetőtömeg tetőablakokkal történő megbontása, megváltoztatása 

sem indokolt. 

A KVÉSZ szövegének módosítása nem szükséges. 

 

 

KÖZLEKEDÉS  A tervezett változtatás a terület közlekedését nem érinti,  

a parkolási igény nem változik. 

KÖZMŰVEK A tervezett változtatás közműigényt nem érint. 

ZÖLDFELÜLET A tervezett változtatás zöldfelületet nem érint. 

KÖRNYEZET-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás a környezet terhelését nem érinti. 

ÖRÖKSÉG-

VÉDELEM 

A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket szolgál. 

 

  



KÉSZ MÓDOSÍTÁS 2015. 

36 

1.1.1 Hatályos szabályozási terv jelmagyarázata 
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1.2.1 A szabályozási terv módosított jelmagyarázata 

 

Megjegyzés: a fenti jelmagyarázat tartalmazza az egyeztetés alatt álló KÉSZ módosítás javasolt újabb elemeit is. 


