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I. BEVEZETŐ 

1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Tihany településrendezési eszközei 2015-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban több 
alkalommal módosultak. A község hatályos településrendezési eszközei: 

• Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015.(IV.09.) számú határozata a 
településszerkezeti terv megállapításáról 

• Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 
(továbbiakban: HÉSZ) 

Tihany község Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek 
módosításáról döntött 3111/2019. (XII.12.) számú képviselő-testületi határozatával. (A. Melléklet). 
A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. 

 
A módosítási területek elhelyezkedése Tihany közigazgatási területén belül (forrás: www.google.hu/maps - saját 

szerkesztés) 

A módosítással érintett 1863 és 1864 hrsz.-ú ingatlanokon a tihanyi környezetbe és a településképbe 
illeszkedő, ”Tihany kapuja” kiemelkedő fontosságát figyelembe vevő épület létesítése a cél. Az 
önkormányzat és a településrendezési eszközök módosítását kezdeményező befektető (a 
továbbiakban: Fejlesztő) is kulcsfontosságú helyszínnek tekintik a módosítással érintett területet, 
így az elképzelt fejlesztésre vonatkozóan ötletpályázat kerület meghirdetésre, ami jelen 
dokumentáció megalapozására is szolgál. 

2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A tervezési munka során a módosítási igény vizsgálatát, és a változtatási koncepció felállítását 
követően a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának javaslata készült el. 
Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák a változás várható hatása 
szerinti területre vonatkozóan. A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

http://www.google.hu/maps
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Tervezési terület 

Módosítással érintett munkarészek 

Település-
szerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi 
Építési 

Szabályzat 

Szabá-
lyozási terv 

1. Rév környékének módosítása - - X - 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítás az Eljr. 42. §-a szerinti 
tárgyalásos eljárással kerül lefolytatásra. 

Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell 
elkészíteni. A tájékoztatás és közzététel az érintett lakosság részére, a helyben szokásos módon 
valósul meg. A partnerségi egyeztetés lezárását követően kerül sor a végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatására. Az Önkormányzat a kész dokumentációt megküldi az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 
5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal 
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök megküldésével párhuzamosan – az Eljr. 
9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett területi és települési 
önkormányzatokat, a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereket. Az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, amennyiben szükséges előzetes 
adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.  

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
a településrendezési eszközök az elfogadást követő napon hatályba léptethető. 

Jelen dokumentáció a településrendezési eszköz módosítását megalapozó dokumentum 
munkaközi anyaga, mely alapján sor kerül a partnerségi egyeztetés lefolytatására. A korábban 
kifüggesztett partnerségi dokumentum tartalmától eltérően, ami csak az építési hely 
meghatározását tartalmazta, jelen dokumentációban módosításra kerül továbbá a Vt5 építési 
övezet minimális zöldfelületi arányra vonatkozó előírása. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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I. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2020. (………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 
5/2015. (IV.10.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Tihany község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. 
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és 
települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról 
szóló 5/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § (1) Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (a 
továbbiakban: HÉSZ) 62. §-a helyébe az alábbi paragrafus lép: 

„62. § A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási 
és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

  a B C d e f g h 

  AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
  

Építési 
övezeti 

jele 

Beépít
és módja 

Kialakítható 
legkisebb területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség (m) 

Legnagyobb 
megengedhető 

beépítettsége (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 
terepszint alatti 

beépítettsége (%) 

Építményéne
k legnagyobb 

épület-
magassága (m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

1 Vt1 SZ 4000 40 15 15 5,0 60 

2 Vt2 SZ 2000 40 50 50 8,0 30 

3 Vt3 SZ 2000 20 20 20 5,0 50 

4 Vt4 SZ 1500 40 30 30 4,5 40 

5 Vt5 SZ K K K/50* K 8,0 20 

6 Vt6 K K K K/50* K 6,0 K/30** 

K kialakult állapot  
SZ szabadonálló beépítés 
* Kialakult, de legfeljebb 50% 

** Kialakult, de legalább 30%.” 

 (2) A HÉSZ 67. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Vt5 építési övezetben az előkerti építési határvonal 0 m.” 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Tósoki Imre Dr. Percze Tünde 

polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 2020.  
 
  Dr. Percze Tünde 
  jegyző 
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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1. RÉV KÖRNYÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése, meglévő állapot 

A módosítással érintett terület Tihany déli „kapujában”, a Balaton part közelében fekszik. A 
módosítással érintett terület egy nagy zöldfelület központi részén helyezkedik el, a Szántód-Tihany 
komp (a továbbiakban: Rév) mellett. A módosítással érintett terület közvetve a Révhez vezető út 
mellett húzódik, a déli és keleti szomszédságában pedig a tihanyi piacnak helyt adó nagy zöldterület 
helyezkedik el. 

  
A módosítással érintett terület elhelyezkedése (forrás: google.com + saját szerkesztés) 

A Rév jelentős térségi szerepet tölt be már a történelmi idők óta, egyedülállóan közvetlen 
kapcsolatot biztosít a Balaton északi és déli partja között; a település déli kapuja. (A korábbi rév a 
maitól néhány száz méterre nyugatra, az Újlaki templom közelében működött.) A kétmólós, 
medencés és nyíltvízi kikötőt 1905-ben helyezték üzembe. Trianont követően a parti út már elérte a 
révet. A rév evezős csónakját motoros komp váltotta föl, a megnövekedett forgalom irányítására 
kőház épült a rév földpadján. Az 1957-ben létrehozott Balatoni Intéző Bizottság ezen a területen is 
fejlesztéseket kezdeményezett: rév kör alakú váró épülete1, Club Tihany a révtől nyugatra. Átfogó 
fejlesztések ezt követően nem történtek, minden koncepciót nélkülöző bódék, kiszolgáló 
kereskedelmi létesítmények települtek a rév köré. A nyári csúcsidényben ide érkezik, illetve innen 
indul az átmenő forgalom nagy része. 

A Rév keleti oldalán, a part mellett az engedély nélkül bővített és elcsúfított körpresszó. A 
módosítással éritett területtől északra önálló telken (1862 hrsz-on) négy-négy egységet magába 
foglaló, földszint plusz tetőtér-beépítéses két üdülőház található, melyekhez keleti irányba 
kapcsolódik a területet kiszolgáló funkciójú épületek. A kikötőhöz kapcsolódó parkoló a területrész 
keleti részén található (1859 hrsz). A Balatoni Hajózási Zrt. (a továbbiakban BAHART) tulajdonában 
álló zöldterületen kerül szombatonként megrendezésre a Tihanyi piac. A piachoz kapcsolódóan 
rendezésre került az 1861 hrsz-ú területen a zöldterület, illetve az ott található épületek.  

 

1 A körpresszó Dinóczky János tervei szerint épült 1962-1963. között. „A kúpos vasbeton lemez a 
gyűrű-hatások kedvező adottságát használja ki és a belső várótermet lehatároló vasszerkezetű 
üvegfalra fekszik fel, mindkét irányban konzolos túlnyúlással. A belső vízmedence és az áttört 
födém a zártság feloldását biztosítja. A vízelvezető vályú formálásánál a tervezők az oszlopszerű 
alátámasztást kívánták elkerülni, nehogy a szerkezet a statikai felépítést megzavarja.” (Forrás: 
egykor.hu, kek.org.hu, Magyar Építőművészet, 1963/5, 46.o.) 

A körpresszó térszervező elemként jelent meg az 1960-a években, azonban az épület és környezetének 
átalakulásával az épület perifériára szorult. 
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Az 1866 hrsz-ú területen épült Körpresszó hozzáépítése illegálisan történt, az Építési hatóság 
tájékoztatása szerint épülettoldalék elbontására jogerős kötelezés született. 2 

A a kompra vezető út mellett, a módosítással érintett területen jelentősebb esztétikai értéket nem 
képviselő üzletsort (1864 hrsz) nagyobb részt, a mögötte elhelyezkedő könnyűszerkezetes épület 
(1863 hrsz) teljes egészében elbontották.  

 
A módosítással érintett terület a Balaton felől (forrás: hajozas.hu) 

 

 

A révnél található közlekedési csomópont, háttérben a 
lakóépülettel 

A hajóállomás épülete 

  
A parkolóhoz kapcsolódó üzletsorok A révhez várakozó kocsisor 

 

2 A Rév Club Tihany felőli (nyugati) oldalán a hajóállomás pénztárépülete valamint az út mentén 
kereskedelmi, vendéglátó épületek sora található. A hajóállomás (1869 hrsz) akár helyi védelemre is 
méltó, kőburkolatú tradicionális balatoni vízparti hajózási kiszolgáló épület. Az üzletsor különböző 
korok és építészeti igények (igénytelenségek) megtestesüléseként vegyes képet mutat, építészeti 
értékük nincs, ezek a rév kiszolgáló útja mellett helyezkednek el, jellemzően zöldterületen (1871 
hrsz). A területrész déli részén elhelyezkedő 1870 hrsz-ú ingatlan a parti sétány része, 
zöldterületként hasznosított. A területrész északi részén található a Klub Tihany korábbi 
bejáratához vezető út (1868/4 hrsz), amit nem használnak.  
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A rmódosítással érintett terület egykor, a bontást megelőzően 

Az 1863 hrsz.-ú ingatlan teljes egészében a Fejlesztő tulajdonát képezi, míg az 1864 hrsz.-ú telek 
közös tulajdonban van, a telek 85%-ban tartozik a Fejlesztő tulajdonába. Az 1863 hrsz.-ú telek 1016 
m2, az 1864 hrsz.-ú telek nagysága pedig 1178 m2.A két ingatlant minden oldalról önkormányzati 
tulajdonú (1865 hrsz.) közterület vagy a BAHART tulajdonában álló, zöldterületként funkcionáló 
ingatlanok (1861, 1866 hrsz.) határolják. 

 

A módosítással érintett terület fölhivatali alaptérképen 

1.1.2. Hatályos településrendezési eszközök 

A módosítással érintett területet a hatályos településrendezési eszközök Településközponti vegyes 
Vt5 jelű építési övezetbe sorolják. A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett 
területeken kívül egy helyen, az Öregkikötő melletti parkban határoz meg egy hasonló helyzetű 
ingatlant (575 hrsz.) Vt5 építési övezetként. 
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A hatályos HÉSZ-ben az alábbi különös rendelkezések vonatkoznak a Vt-5 jelű építési övezet 
telkeire: 

49.   TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 

62. § A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

  a b c d e f g h 

  AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
  

Építési 
övezeti 

jele 

Beépít
és módja 

Kialakítható 
legkisebb területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség (m) 

Legnagyobb 
megengedhető 

beépítettsége (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint alatti 
beépítettsége (%) 

Építményéne
k legnagyobb 

épület-
magassága (m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

5 Vt5 K K K K/50* K 8,0 K/30** 

K        kialakult állapot 
*         Kialakult, de legfeljebb 50% 
**        Kialakult, de legalább 30%. 

67. § (1) Vt5 jelű építési övezet építési telkein újonnan egy 61. § (2) bekezdés rendeltetése 
szerinti épület helyezhető el, melléképület nem létesíthető. 

(2)     Vt5 jelű építési övezetben az épület tájba és környezetbe való illeszkedését a környezeti 
állapotadat részét képező látványtervvel kell igazolni. A látványterveken be kell mutatni az épület 
Balaton felőli látványát is. 

(3)     Vt5 jelű építési övezetben az OTÉK-ban meghatározott parkolószámot az építési övezettől 
100 m-es távolságon belül, közterületen is biztosítani lehet. 

(4)     Vt5 jelű építési övezet építési telkeinek megengedhető legnagyobb beépítettsége 

a)         meglévő épület felújítása esetén kialakult, 

b)         új épület építése esetén legfeljebb 50%. 

 

  
Kivágat a hatályos szerkezeti tervlapból Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

1.1.3. Fejlesztési szándék 

A Fejlesztő az ingatlanok hasznosításával kapcsolatban meghívásos ötletpályázatot hirdetett meg. A 
pályázat során a módosítással érintett két telken a XXI. századi követelményeknek mindenben 
megfelelő, ugyanakkor a tihanyi környezetbe és a településképbe illeszkedő, ”Tihany kapuja” 
kiemelkedő fontosságát figyelembe vevő épület koncepciójának kidolgozása volt.  
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Az ötletpályázat tervezési feladatának része volt, hogy két ütemben megvalósuló épületegyüttes 
tömegformálásának bemutatása mellett a kialakításához a szükséges telekalakításra is javaslatot 
tegyen.3  Az ötletpályázat nyertes műve (Földes László, Sugár Péter DLA) megőrizte a jelenlegi 
telekstruktúrát, annak módosítása a pályamű alapján nem szükséges. 

A jelenlegi telekstruktúra megőrzésével a módosítással érintett terület továbbra is igazodik Tihany 
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 11/2005.(IV.14.) TNM rendelet Tihany vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervében szereplő állapothoz, annak módosítása a fejlesztés következtében 
nem válik szükségessé. 

 

Tihany vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének kivágata a módosítással érintett területre vonatkozóan 
(forrás: terport.hu) 

• A nyertes pályamű bemutatása4 

A pályamű a 2 épületből álló, két ütemű építésből adódó bizonytalanságból előnyt próbál 
kovácsolni. A két épület között kialakuló köztes tér egyrészt saját teret, védelmet, saját klímát 
jelent (zaj, szél és nap elleni védelem), másrészt egy nagyon jó hangulatú köztes teret hoz létre, 
ami átjárható, teljesen nyilvános, ugyanakkor mégis az autóforgalomtól védett, intim. Átvezetést 
jelent a nyitott forgalmas külső tér és a szellős, árnyékos, fákkal telenőtt és telepített liget között. 
Az épületek földszintjén vendéglátóhelyek, üzletek kerülnének kialakításra. 

A sarkokon az épületek, a teraszok szélei le vannak kerekítve, ezáltal az épületek áramvonalas, 
kellemes látványt nyújtanak. A földszint transzparenciáját, könnyedségét az árnyékoló ponyvák 
filigrán tartói és az áttört pálcarácsos korlátok folytatják. 

A födémek elkeskenyedő konzolvégei könnyeddé és karcsúvá teszik az épületeket, de utalnak a 60-
as évek méltán világhírű modernista balatoni architektúrájára is. A tervezési program kihasználja a 
megengedett legnagyobb beépítettségre és épületmagasságra a Vt5 építési övezetre vonatkozó 
beépítési paramétereket. Az építési hely vonatkozásában azonban szükségessé vált a 
településrendezési eszközök módosítása. 

 
3 Az építészeti program: A beruházói szándék 1. ütemben 500 m2, 2. ütemben 600 m2 alapterületű, összesen 

1100 m2 alapterületű épületegyüttes létrehozása. Cél, olyan  vegyes rendeltetésű többlakásos lakóépületek 

kialakítása, mely alkalmas arra, hogy az átlagosnál magasabb igényszintű, víz közelségét megfizetni képes, 

kortárs építészetre nyitott közönség tetszését elnyerje. Földszinten üzlethelyiségek elhelyezése, variálható 

alapterületi méretekkel, tekintettel arra, hogy a bérlői kör egyelőre ismeretlen. Zömében kereskedelmi jellegű 

maximum 2 db vendéglátó tevékenység folytatására alkalmas üzlettel. 1. és 2. emeleten lakások, melyek 70% -

ban 45 m2,  30% -ban 60 m2 alapterületi kialakításban. A lakásokhoz erkélykapcsolat szükséges, melyek tájolása 

főként balatoni kilátásra történjen. Szinteket belső lépcsőház köti össze, lift kialakítása nem elvárt. 

Gépjárművek elhelyezése az udvarban szabadtéri megvalósításban történik. Parkolóhely megváltásra lehetőség 

van az ingatlanok mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő parkolókban. A tervezés során 

megbízói elvárás, a  telek maximális beépítési paramétereinek kihasználása, és a gazdaságos megépíthetőség.  

4 forrás: Ötletpályázat Tihany rév 1863 hrsz., illetve 1864 hrsz-ú ingatlanok épületeinek és környezetének 
tervezésére nyertes pályaműve – Radius B+S és Földes és Társai Építésziroda 
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Helyszínrajz 

 

Metszet 
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Látványtervek 

• Az első ütem vázlatterve5 

Jelen eljárással párhuzamosan történik az 1863 hrsz.-ú ingatlanra tervezett első ütem építészeti 
engedélyeztetése. Az ingatlan beépítési mutatói a készülő vázlattervek alapján megfelelnek a Vt5 
építési övezetben meghatározott értékekre: 

o a legnagyobb megengedhető beépítettség: 49% < 50% 

o a legnagyobb épületmagasság: 7,96 m < 8,00 m 

o a minimális zöldfelületi arány: 30% =30% 

 

Beépítettség és zöldfelületi mutató vizsgálata 

 
5 forrás: Tihany kapuja vázlatterv –Földes és Társai Építésziroda 
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Látványtervek az első ütemben megvalósításra kerülő épületre, az 1863 hrsz.-ú ingatlanon 

1.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

• Építési hely szabályozása 

A hatályos HÉSZ 45. § (4) bekezdése rendelkezik az újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre 
kerülő területek építési övezeteiben az előkerti építési határvonaláról: 

„(4) Újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben 
az előkerti építési határvonal: 

a) lakóövezetek esetében: 5 m, mely egyben kötelező építési vonal is; 

b) egyéb övezet esetében: 5 m. 
Kivéve ha az övezetek és építési övezetek másként nem rendelkeznek.” 

Az előírás korlátozza a módosítással érintett terület fejlesztési lehetőségeit. A Fejlesztő fejlesztési 
elképzelései, valamint az ötletpályázat Tihany rév 1863 hrsz., illetve 1864 hrsz-ú ingatlanok 
épületeinek és környezetének tervezésére elnevezésű pályázat nyertes pályaművének 
megvalósíthatósága érdekében a HÉSZ módosítása szükséges az előkert előírásaira vonatkozóan. A 
HÉSZ - az OTÉK előírásaival összhangban - lehetőséget kínál rá, hogy az újonnan beépítésre, vagy 
jelentős átépítésre kerülő területek esetében lehetőség nyíljon építési övezetenként differenciált 
előírásokra az előkert mértékének meghatározásában.  

OTÉK 34. § mondja ki az építési helyre vonatkozó szabályokat.  

OTÉK 
34. § (1) Az építési telek beépítési módját az építési határvonalakkal meghatározott 

terület határozza meg úgy, hogy 
a) szabadonálló beépítési mód esetén azt minden oldalról a saját telkének az előírt elő-, 

oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye 
körül, 

35. §  
(2) Az előkert legkisebb mélységét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ennek 

hiányában a kialakult állapotnak megfelelő vagy 5,0 m. 

A módosítás célja az elképzelt fejlesztés érdekében a Vt5 építési övezetben az előkert méretének 
csökkentése, oly mértékig, hogy az ötletpályázat nyertes műve megvalósíthatóvá váljon. A 
módosítással érintett ingatlanokat minden oldalról közterületek határolják, így csak az előkert 
méretének pontosítása szükséges az építési hely meghatározásához. 

A fentieknek megfelelően a HÉSZ 67. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:6 

„(5) Vt5 építési övezetben az előkerti építési határvonal 0 m.” 

A módosítással érintett területeken a korábbi elavult épületállomány teljes körű bontása 
következtében a Vt5 építési övezet a „K” (kialakult állapot) helyett „SZ” (szabadonálló beépítés) 
beépítési mód kerül meghatározásra a HÉSZ 62. §-ban a településközpont terület építési 
övezeteinek telekalakítási és beépítési előírás tartalmazó táblázatában. 

 
6 Az alábbi fejezetben használt jelölések magyarázata: 

aaaaa  Korábbi módosítással hatályosult szövegrész 

aaaaa  törölt szövegrész 

aaaaa módosult szövegrész (alatta kihúzva, jelezve a hatályos rendelkezés) 

aaaaa új szövegrész 
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• Zöldfelületi mutató szabályozása 

A zöldfelületi mutató csak zöldtető kialakításával valósítható meg, ami hatással van a tervezett 
fejlesztés szintjeinek magasságára. Ahhoz, hogy élhető belmagassággal rendelkező szintek 
kerüljenek megvalósításra, a zöldtető kiváltása szükséges. A zöldfelületi mutató a bemutatott 
vázlatterv szerint 230,48 m2, ami a telek 22,68%-a. Ennek megfelelően a HÉSZ javaslatot tesz a 
minimális zöldfelületi arány 20%-ra történő csökkentésére. 

• HÉSZ szabályozása 

„62. § A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási 
és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

  a b c d e f g h 

  AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
  

Építési 
övezeti 

jele 

Beépít
és módja 

Kialakítható 
legkisebb területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség (m) 

Legnagyobb 
megengedhető 

beépítettsége (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 
terepszint alatti 

beépítettsége (%) 

Építményéne
k legnagyobb 

épület-
magassága (m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

5 Vt5 
SZ 

K 
K K K/50* K 8,0 

20% 

K/30** 

SZ       szabadonálló beépítés 
K        kialakult állapot 
*         Kialakult, de legfeljebb 50% 
**        Kialakult, de legalább 30%.” 

A szabályozási paraméterek változása pozitívan befolyásolja minden Vt5 építési övezetbe sorolt 
ingatlan állapotát, beépítési lehetőségeit.7 

 
7 A módosítási területen kívül szintén Vt5 építési övezetbe sorolt 575 hrsz.-ú ingatlanon az elmúlt időszakban 
felújítás, rendeltetésmódváltás történt a korábbi épület kubatúráján belül, így nem várható a meglévő épület 
lebontása, de itt is - a közterületekkel határolt ingatlan - jobb beépítését eredményezi. 
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IV. MELLÉKLETEK 
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A. MELLÉKLET 
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 

 

 


