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 Tárgy: Csabdi község Helyi Építési Szabályzata egyes 

  rendelkezéseinek módosítása iránti kérelem   

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

Alulírott Debreczeni Kálmán (1124 Budapest, Thomán István u. 16. I. lh. II/1. szám alatti lakos) 

ezúton az alábbi kérelmet nyújtom be Önökhöz.  

 

Kérem szíveskedjenek a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) jelen kérelemben részletesen 

meghatározott egyes pontokra vonatkozó módosítási indítványaimat elfogadni, és azzal a 

hivatkozott szabályzatot módosítani.  

 

Előadom, hogy a HÉSZ 2008. évi módosítása óta családom számára és több más földtulajdonos 

társam számára felvetődtek olyan változtatási igények, illetve szembesültünk olyan problémákkal, 

amelyek indokolják a változtatást.  

 

Az előzetes tájékozódásaim alapján a hatályban lévő jogszabályok csak ebben az évben teszik 

lehetővé a HÉSZ részleges módosítását.   

 

Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes egyeztetést folytattunk a korábbi terveket készítő irodával, 

valamint az abban közreműködő tervezőkkel, és T. Képviselő testület pozitív döntése esetén az 

ügyet ismerő, felkészült tervezők megfelelő munkakapacitással rendelkezésre állnak, mi pedig a 

módosításban érdekelt tulajdonostársaimmal közösen a tervmódosítás (szabályzat módosítás) 

költségeit vállaljuk.  

 

 

I. témakör: Általános övezeti és külterületi szabályozási feltételekkel kapcsolatos 

módosítások  

 

1./ Az „Má-2”-re (általános mezőgazdasági területre) vonatkozó telekalakítási minimum szabály 

(36/B.§) megváltoztatása 20.000 m2-ről 2.000 m2-re. 

 

Indok: A külterületi „Má-2” besorolású ingatlanoknál fennállhat a megosztás szükségessége 

tulajdonközösség megszüntetése, telekalakítási eljárások, stb. miatt, tehát a fenti módosítás 

szélesebb lakossági, földtulajdonosi érdekeket is szolgálna.  

 

2./ A külterületi utakra vonatkozó minimális szélesség szabályozás mérséklése 10 m-ről 8 m-re.  

 

Indok: A utak kialakításánál fontos, hogy a termőföldből a szükséges és elégséges területet vegyük 

csak el. Az előterjesztő és más földtulajdonosok gyakorlata is az volt az elmúlt néhány évben, hogy 

3-4 méteres murvás vagy aszfaltos úttest, bizonyos távolságonként kitérőkkel, elégséges a 

külterületi forgalom lebonyolítására. Szükség esetén a 8 méteres útszelvényben akár 6 méteres 

állandó kétirányú forgalomra alkalmas úttest is kialakítható, padkával és vízelvezető árokkal. 

 



3./ Az „Má-V-2” övezet (36/F. §) telekalakítási minimumának mérséklése 20.000 m2 helyett 2.000 

m2-re. 

 

Indok: A Csabdi-Vasztélyi külterületek rendkívül tagoltak, sűrűn váltogatják egymás kisméretű 

szántó és gyepterületek, valamint erdő foltok, és vízállások, patakok. A tulajdonközösségek 

megszüntetése telekalakítások útján felveti az általános igényt, hogy akár kisebb területegységek is 

kerülhessenek önálló ingatlanként kialakításra. Ez a változtatás az eredeti beépítési szabályt nem 

érinti, tehát beépítési könnyebbséget nem jelent.  

 

II. témakör: A vasztélyi településrész egyes belterületbe vonni rendelt területeire 

vonatkozó újraszabályozás, és vasztélyi településrész közvetlen környezetében 

található külterületi ingatlanokra vonatkozó övezeti besorolások 

 

A 2008. év óta végbemenő gazdasági változások a vasztélyi településrész közepébe tervezett 

pincefalu és rendezvénytér projekttel kapcsolatban a tulajdonosokat és szóba jöhető beruházókat 

bizonyos koncepció módosításra kényszerítették. Tovább nehezítette az eredeti koncepciónak a 

megvalósítását, hogy törvényi változás miatt jelentősen (többszörösére) drágult a földterületek 

művelés alól való kivonása, ami a belterületbe vonáshoz, illetve a különféle utak, rendezvényterek 

kialakításához elengedhetetlen. A szőlészeti-borászati, valamint a kapcsolódó turisztikai potenciál 

kihasználása érdekében az eredetihez képest némileg lazább szerkezetű szőlőbirtok rendszert 

kívánunk tulajdonos és befektető társaimmal a területen megvalósítani.  

 

Problémaként vetődött fel a hatályos belterületi szabályozással kapcsolatban, hogy a belterületbe 

vont ingatlan részektől leválasztandó külterületben maradó ingatlanrészek jogilag nem voltak 

kialakíthatóak, és köz- vagy magánúton megközelíthetőek. A vasztélyi belterületbe vonással érintett 

termőföld tulajdonosok számára az a kompromisszumos megoldás adódik, hogy a korábbi 

belterületbe vonás helyett az érintett mezőgazdasági területek „Má-3”-ba való sorolásával a T. 

Képviselő testület teremtse meg annak a lehetőségét, hogy megfelelő nagyságú parcellákon a 

gazdálkodók lakó és gazdasági épületeket helyezhessenek el.  

 

A belterületbe vonásra újonnan kijelölt területek belterületbe vonás helyett az érintkező területekkel 

együtt „Má-3”-as övezetbe sorolása ösztönözheti az előterjesztő érdekkörén kívüli 

földbirtokosoknál is a szőlőtelepítéseket és esetleg borászati, turisztikai kapacitások kialakítását.  

 

Fentiek figyelembevételével kérem az alábbi módosítások elfogadását: 

 

1./ A Diófa utca teljes hosszában a 060/3 hrsz.-ú ingatlantól a 060/17 hrsz.-ú ingatlanig az „Lf-3”-as 

lakóövezeti besorolás, valamint az ingatlanok északi részére vonatkozó „Má-2”-es besorolás is  

kerüljön törlésre, és helyettük az egész ingatlan csoportra „Má-3”-as besorolás kerüljön 

megállapításra (a képviselő testülettel való egyeztetésnek megfelelően). Egyidejűleg a belterületbe 

vont sáv kerüljön ki a belterületi szabályozásból.  

 

2./ A Diófa utca elejénél elhelyezkedő 081/11 hrsz.-ú  (korábban részben 081/6 hrsz.) ingatlanra 

vonatkozó „Vt”, „Lf-5”, „Lke-2”, „Ksp” övezeti besorolás kerüljön törlésre, helyette az egész 

ingatlanra „Má-3”-as övezeti besorolás kerüljön megállapításra. Kerüljenek továbbá törlésre az 

ingatlanon szabályozásban megállapított utak, és a terület továbbiakban maradjon külterület.  

 

Az ingatlanon már telepítésre került több szőlőtábla, és további telepítésekre is nyílhat lehetőség 

(pályázatoktól és befektetőktől függően). Az ingatlan északi lejtője – a platóra még tervezhető 

szőlők alá elképzelt pincék és kertek között – biztosíthat átjárást a 079/18 hrsz.-ú ingatlan irányába, 

tehát ennek a területrésznek is az „Má-3”-ba sorolása indokolt.  

 



3./ A vasztélyi községrész észak-keleti területeinek tervezett belterületbe vonása (a képviselő 

testülettel való egyeztetésnek megfelelően) kerüljön törlésre, és a 081/7 hrsz-től a 082/6 hrsz-ig 

terjedő ingatlanok déli részére vonatkozó „Lf-2” és „Lf-3” besorolások, valamint a külterületben 

maradóra tervezett ingatlanokra vonatkozó „Má-2”-es besorolás változzon „Má-3” besorolásra. 

Egyidejűleg a területeken áthaladó útszabályozást törölni szükséges. (Indokolt lehet, hogy a 081/4, 

081/3, 081/2, 081/7 hrsz.-ú ingatlanok északi fele esetleg maradjon „Má-2”-es övezetben, és csak a 

déli felük kerüljön „Má-3”-ba.) Az átminősítési kérelmünk elfogadása mellett szólhat, hogy 

családunk érdekeltségi körébe tartozó társaság a 082/6 és 082/3 hrsz.-ú ingatlanra már kért és kapott 

a korábbi években szőlőtelepítési engedélyt, és azt I. osztályú szőlőkataszterbe vonhatónak ítélte az 

illetékes hatóság.  

 

4./ A Vasztély körüli szőlőbirtok rendszerhez illeszkedő 079/18 hrsz.-ú (kialakult a 079/5-ből és 

079/3-ból) ingatlan „Máv-2” és „Má-2” övezeti besorolása helyett kérem a területre vonatkozóan az 

„Má-3” besorolást szíveskedjenek megállapítani. (A terület ideális szőlőtelepítésre, a gyepterülete  

nem Natura 2000-es terület, teljes vagy részbeni átalakítása szántóra vagy ültetvényre nem ütközik 

akadályba.)  

 

 

III. témakör: A Jancsár-Szent László patak völgye körzetébe tervezett golfpálya 

projektnek meghiúsulása miatti övezeti átsorolások 

  

 

A 2008-as év óta zajló gazdasági folyamatok szerte Európában jelentősen megnehezítették új 

golfpályák létesítését, ezért a korábbi terveinktől eltérően az alábbi területeket mezőgazdasági 

területként kívánjuk hasznosítani.  

 

Sor-

szám 

Hrsz 

(alrészlet) 

Jelenlegi besorolás Kért  

besorolás 

Megjegyzés  

1. 

 

042/25 Khspg Má-2 Szántó 

2. 042/24 Khspg Má-2 Szántó  

3. 042/13 Khspg Má-2 Vízállás  

4. 042/19 Má-V-4, Khspg Má-V-2 A 38,4601 hektár egy része  

„Máv-1”-ben van és abban is 

maradhat 

5. 042/21 Khspg Má-2 Szántó, gyep  

6.  042/22 Khspg Má-2 Szántó  

7. 042/26 Khspg Má-2 Szántó  

8. 042/27 Khspg Má-2 A 15,8241 hektárból cca. 13 

hektárra kérek módosítást, a többi 

marad „Gksz”-ben  

(az egész terület szántó) 

9. 042/28 Khspg Má-2 A 16,9225 hektárból cca. 3 hektár 

szántóra kérek módosítást, a többi 

marad „Má-3”-ban (szőlőültetvény, 

és a táblák közötti gyep) 

10. 040/4 Khspg Má-2 A 12,5890 hektárból cca. 7 hektár 



főleg szántó  

 

 

IV. témakör: Egyéb külterületi övezeti besorolás változtatások 

 

Kérjük az egyedi tulajdonosi igények alapján az alábbi átsorolásokat szíveskedjenek jóváhagyni.  

 

1./ A 070/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaiként pályázati lehetőségek függvényében önálló legeltető 

állattenyésztést kiszolgáló tanyaépületet kívánunk elhelyezni az arra alkalmas gyepterületen, ezért 

az 30,0382 hektárból a cca. 26,6 hektárnyi gyepterületen „Máv-1” övezeti besorolás helyett „Máv-

2” besorolás megállapítását kérjük. Amennyiben akár a T. Képviselő testület település szerkezeti 

koncepcionális okból, vagy az illetékes környezetvédelmi hatóság magasabb természetvédelmi 

okból az egész területre vonatkozóan nem méltányolná kérésünket, úgy kompromisszumként a 

terület keleti részén elhelyezkedő plató körzetében kérjük engedélyezni egy 10 hektáros „Máv-2” 

besorolású övezet megállapítását.   

 

2./ A 077/6 hrsz.-ú ingatlan gyepterületeire vonatkozó „Máv-1” besorolás helyett kérjük az „Máv-2” 

besorolás megállapítását. A terület jelenleg tulajdonosi csoportok közötti megosztási eljárás alatt áll. 

A megosztások során két nagyobb terület alakul ki, egy déli és egy északi (kisebb egy-két hektáros 

területrészek a területtől nyugatra helyezkedő már kialakult birtokokhoz fognak kerülni). A két 

terület elsősorban legeltető állattenyésztésre alkalmas és szükséges, hogy tanyagazdaságot 

helyezhessenek el rajta a tulajdonosaik.  

Amennyiben T. Képviselő település szerkezeti koncepcionális okból, vagy az illetékes 

környezetvédelmi hatóság magasabb természetvédelmi okból az egész területre vonatkozóan nem 

méltányolná kérésünket, úgy kompromisszumként kérjük, hogy a terület déli részén egy 6 hektáros 

és az északi részén egy 6 hektáros „Máv-2” besorolású övezetet szíveskedjenek megállapítani.   

 

3./ A 091/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa más gazdálkodásához kapcsolódóan szeretne fejlesztési 

lehetőséget kapni a területen, ezért kéri a 3,0000 hektáros terület „Máv-1” besorolása helyett az 

„Má-2” besorolásának megállapítását. 

 

4./   A 030/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának gazdálkodási feltételeit a jelenlegi szabályozás 

korlátozza, ezért kéri az 1,6946 hektárból cca. 1,0000 hektár terület (az ingatlan „a” alrészlete) 

„Máv-1” besorolása helyett az „Má-2” besorolását megállapítását. 

 

Melléklet: - 1 db térkép 

 

 

Budapest, 2015. május 19. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Debreczeni Kálmán 

 30/942-2449 

 dkalman@debreczenipinceszet.hu 


