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1. 
Hegyalja út 15. beépítése  

7403 hrsz 

 

AZ ÉSZREVÉTELEZŐ  tulajdonos  (TERV: BFVT Kft. 2013.) 

AZ ÉSZREVÉTEL 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

A Hegyalja út 15. 7403 hrsz-ú üres telek beépítése érdekében az építési hely és a 

magasságok felülvizsgálata és a hatályos szabályozási terv módosítása szükséges.  

(a javaslatot a BFVT Kft. készítette elő 2013-ban) 

JAVASLAT 

 

A KVÉSZ 47.§ 126. tömbre vonatkozó előírásainak a) pontja helyébe a 

következő új előírás lép: 

„a) A tömb területén 

1. a beépítés csak a szabályozási tervlapon jelölt helyen és nagyságban 
növelhető. 

2. az épületek zárt sora minimum 10,0 m-es épületközzel megszakítható; 
ha az épületköz területe két telekre esik, minimum 3,0 m széles résznek 

egy telekre kell esnie.” 

A KVÉSZ 47.§ 126. tömbre vonatkozó előírásainak b) pontja helyébe a 

következő új előírás lép: 

„b) A 7403 hrsz.-ú telek beépítésénél a KVÉSZ 30.§ (10) b) és d) pontjai 

szerinti városképi illeszkedési szabályokat kell figyelembe venni, ennek 
megfelelően a szabályozási terven jelölt építési helyen legfeljebb F+4 

szintes, nem magastetős épületrész építhető, a 7402 hrsz közös 
telekhatárán létesítendő zártsorú csatlakozás kivételével.” 

 

A KÉSZ szabályozási terve a 126. tömb területére vonatkozóan jelen 

rendelet ... melléklete szerint módosul.”  

 

INDOKLÁS A hatályos szabályozás az azóta elbontott épülethez igazodott, ezért a viszonyítási 

alap megszűnést. A szabályozás módosításának célja, hogy a 7402 hrsz-ú telken álló 

épülethez csatlakozó új beépítés kialakítható legyen.  

A hatályos övezeti jellemzők – melyek a szabályozási terv módosításával nem 

változnak – az alábbiak: 

Övezet jel Beépítettség  
(%) 

Szintterületi 
határérték 

(m2/m2) 

Legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

Megengedett legnagyobb 
magasság 

(m) 

terepszint enged-
mény 

határ-
érték 

enged-
mény 

 
építmény-
magasság 

homlokzat-
magasság alatt felett 

L1-V2-Z 100 60 5 2,25 +0,25 20 kialakult kialakult 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a tervezett beépítés nem közelíti meg az övezeti 

előírásokban rögzített legnagyobb értékeket. 

 

ÉRTÉKVÉDELEM A tervezett változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

KÖZLEKEDÉS A változtatás a hatályos jogszabályok keretei között megvalósítható. 

KÖZMŰ A változtatás infrastrukturális következményekkel nem jár. 
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2.15.1.1 Hatályos szabályozási terv  
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2.15.1.2 Hatályos szabályozási terv 
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2.15.2.1 A szabályozási terv javasolt módosítása   
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2.15.3.1 A szabályozási terv javasolt módosítása  

 
 


