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Alcsútdoboz Község Önkormányzat képviselő-testületének 

9/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról és szabályozási 

tervről szóló 9/2002. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Alcsútdoboz Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a helyi 

építési szabályzatról és szabályozási tervről a következőket rendeli el.  

 

1. §  (1) A 9/2002.(X.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (4) bekezdés e) 

pontjában az „egyéb terület” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodási terület” szöveg lép. 

         (2) A rendelet 4. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

[4. § (4) A beépítésre nem szánt terület a következő területfelhasználási egységekre 

tagozódik:] 

„f) különleges beépítésre nem szánt terület.” 

2. §    A rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 

[6. § (1) A lakóterületek építési övezeti tagolását a szabályozási tervlapok tüntetik fel. 

Alcsútdoboz lakóterületei a] 

„a) kisvárosias lakóterület (a Szabadság út központi szakaszának telekvégeinél tervezett 

úgynevezett „Garzon lakópark” térsége, a „Réz-hegy alja” tervezett lakóterület 

szabályozási tervlap szerinti része, valamint a Póc-tető térségében kijelölt, Lk7 jelű 

építési övezet),” 

(építési övezetbe sorolandók.) 

3. §    A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

„7. § (1) A  kisvárosias lakóterület a „KL-O-40/4,5-K” „KL-O-40/4,5-5000”, „Lk-SZ-

40/6,0-1200” valamint az „Lk7” jelű  építési övezetekbe tartozik. 

a)  A „KL-O-40/4,5-K” jelű építési övezetben legfeljebb 40 lakóegységből álló épület-

együttes („Garzon lakópark”) és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények (porta, 

gondnoki lakás, stb.) helyezhetők el. A területen kivételesen elhelyezhető továbbá 

szálláshely szolgáltató épület, igazgatási (iroda) épület is. 

b) A „KL-O-40/4,5-5000” jelű építési övezetben lakóépületek, a helyi lakosság ellátását 

szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épület, sportépítmény helyezhetők el. A területen kivételesen 

elhelyezhető továbbá szálláshely szolgáltató épület, igazgatási (iroda) épület is. 

c)  Az „Lk-SZ-40/6,0-1200” jelű építési övezetben lakóépület, a helyi lakosság ellátását 

szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészség-

ügyi, szociális épület, sportépítmény helyezhetők el. A területen kivételesen 

elhelyezhető továbbá: szálláshely szolgáltató épület, igazgatási (iroda) épület. 
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d) Az Lk7 jelű építési övezet előírásai: 

Építési 

övezet 

jele 

legkisebb 

kialakíth. 

telekterület 

(m2) 

legkisebb 

kialakíth. 

telekszél. 

(m) 

megeng. 

legnagyobb 

beépítettség 

% 

megeng. 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

legkisebb 

zöld-

felület 

% 

beépí-

tési 

mód 

legkisebb-

legnagyobb 

építm.mag. 

(m) 

max. 

lakásszám 

Lk7 1200 24 40 1,0 40 SZ 4,5-10,0 6 

SZ: szabadonálló beépítési mód 

e) Speciális előírás az Lk7 jelű építési övezetekre: az építési övezetekben elhelyezendő 

épületeket az építési övezetek egészére kiterjedő, egységes építészeti tervek (építési 

engedélyezési terv) alapján kell megtervezni.  

f) Az a) pont szerinti építési övezetben a kialakított építési telek meg nem osztható; a b) 

pont szerinti építési övezetben kialakítható minimális telekméret 5000 m2, a c), pont 

szerinti építési övezetben kialakítható telkek minimális mérete 1200 m2. A b) pont 

szerinti építési övezetben összesen maximum 60 lakóegység kialakítása 

engedélyezhető.  

g) Az a)-b) pontok sz. építési övezetek telkei legfeljebb 40%-ig építhetők be. A telkek       

legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani. A c) pont sz. építési övezet telkei 

ugyancsak legfeljebb 40 %-ig építhetők be. A telkek legalább 40%-át zöldfelületként 

kell kialakítani. 

h) Terepszint alatti építmények elhelyezése a maximális beépíthetőség + 10% mértékéig 

engedélyezhető. Különálló melléképület nem építhető. 

i) A megengedhető legnagyobb építménymagasság az a)-b) pontok sz. építési 

övezetekben 4,5 m, a c) pont szerinti építési övezetben 6,0 m. Az  épületeket a 

közterület (közút) felől 5 m-es előkerttel, az a) pont sz. építési övezetben az ÉNy-i 

telekhatárhoz illeszkedően oldalhatáron álló, a b)-c) pontok sz. építési övezetekben 

szabadon álló beépítési móddal kell elhelyezni. Az oldal- illetve hátsókert minimális 

mérete az OTÉK szerinti érték. 

j) Az építési övezetekben az épületeket igényesen, tájbaillő módon, kizárólag 

magastetővel (az a)-b) pontok sz. építési övezetekben 30-45˚ közötti, a c) pont sz. 

építési övezetben 35-45˚ közötti hajlásszöggel) szabad kialakítani. Az épületeket a 

terepre kell illeszteni, feltöltésen épületet elhelyezni nem szabad. Az elhelyezni 

kívánt épületeket és építményeket együtt kell megtervezni és engedélyezni. A 

gépkocsik elhelyezését  az épületekben,  vagy különálló, föld alatti építményben kell 

biztosítani.” 

4. §     A rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 

„7. § (3) b) Az a) pont szerinti építési övezetben kialakítható új építési telkek minimális 

mérete 900 m2, a minimális telekszélesség 14 m. Meglévő, ennél kisebb méretű (de 

minimum 10 m széles, és 300 m2 területű) építési telkek beépítése engedélyezhető, az 

illetékes szakhatóságok hozzájárulásával (10-14 m közötti telekszélesség esetén az 

oldalkert mérete 4 m-re csökkenthető). 550 m2-nél kisebb telkeken különálló 

melléképület létesítése nem engedélyezhető.” 

 

 

5. §       A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
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„8. § (1) A  településközpont vegyes terület a „TV1-K-60(40)/7,5(4,5)-300(300)” „TV2-

K-25/K-K”, „Vt-3”,  valamint a „Vt11” jelű építési övezetekre tagozódik.” 

6. §       A rendelet 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:   

„8. § (3a) A Vt-3 jelű építési övezetbe a Göbölpuszta szabályozási tervlapon lehatárolt 

részén tervezett településközpont vegyes terület tartozik. 

Az építési övezet előírásai: 

Építési 

övezet 

jele 

legkisebb 

kialakíth. 

telekterület 

(m2) 

legkisebb 

kialakíth. 

telekszél.  

(m) 

megeng. 

legnagyobb 

beépítettség 

% 

megeng. 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

legkisebb 

zöldfelület 

% 

beépítési 

mód 

legkisebb-

legnagyobb 

építm.mag. 

(m) 

Vt-3 550 14 50 1,8 20 SZ 3,5-7,5 

SZ:  szabadonálló beépítési mód” 

7. §     A rendelet 10. § (2) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

„10. § (2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen belül a vonatkozó, hatályos 

jogszabályban1 felsorolt épületek, építmények helyezhetők el. 

 (3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezeteinek részletes előírásai: 

Építési 

övezet jele 

megeng. 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

legkisebb 

kialakíth. 

telekterület 

(m2) 

legkisebb 

kialakíth. 

telekszél.  

(m) 

beépítési 

mód 

megeng. 

legnagyobb 

beépítettség 

% 

legkisebb 

zöldfelület 

% 

legnagyobb 

építm.mag. 

(m) 

KG 1,0 3000 40 SZ 30 40 7,5 

Gksz-2 1,2 5000 40 SZ 40 40 9,0 

SZ:  szabadonálló beépítési mód 

(4) A KG jelű építési övezetben az építési hely határvonala: 

a) az előkertben: a telek szélétől 10 m-re, 

b) az oldalkertben: a telek szélétől  6 m-re,  

c) a hátsókertben: a telek szélétől 10 m-re  

     húzódik.” 

8. §     A rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„10. § (5) A Gksz-2 jelű építési övezetre vonatkozó speciális előírások: 

a) A Gksz-2 jelű építési övezetben a szabályozási terven jelölt építési telken belüli 

védőterületen belül kizárólag 1 db, legfeljebb 100 m2 alapterületű épület helyezhető 

el.  

b) A tó mentén kijelölt építési telken belüli védőterületen kizárólag a termőhelyi 

adottságoknak megfelelő honos növényfajok telepíthetők. A vízparti természetközeli 

ökoszisztémák, ligetes fás társulások megőrzését biztosítani kell. 

c) A tájkarakter erősítése és a tájkép védelme miatt a Gksz-2 jelű építési övezetben 

bármilyen rendeltetésű épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, 

tájbaillő építészeti kialakítással létesíthető.  

                                                           
1 OTÉK 19. § (2) és (3) bekezdés 
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d) A tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez a vonatkozó 

jogszabályban2 meghatározott látványtervet kell készíteni. 

e) A Gksz-2 jelű építési övezetben kerítés kizárólag élősövényből, fából, vagy 

cserjesávval takart drótfonatból, lábazat nélkül létesíthető. Tömör kerítés az 

övezetben nem alakítható ki. 

f) Új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti 

elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő 

értéket veszélyeztetne, károsítana. 

9. §  (1) A rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontjában az „Sp” jelölés helyébe a „K-Sp” jelölés lép. 

         (2) A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

„13. § (2) A különleges területeken létesítmények a lakóterületekre vonatkozó 

környezeti feltételek biztosítása esetén engedélyezhetők, illetve üzemeltethetők.” 

10. §    A rendelet 14. § (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

„14. § (2)   A rekreációs hasznosítású területek a beépítés feltételei: a telekalakítás, a 

beépítési % szerint az alábbi alövezetekre tagolódnak: 

a)  K-R1 

b)  K-R2 

c)  K-R3 

(3)  A rekreációs hasznosítású terület alövezeteinek részletes előírásai: 

építési 

övezet jele 

max. 

szintter. 

sűrűség  

kialakítható/ 

beépíthető min. 

teleknagyság 

beépíthető 

min. 

telekszélesség 

beépítési 

mód 

max. 

beépítési 

% 

min. 

zöldfe-lület 

max. épít-

mény 

mag. 

K-R1 0,5 K K SZ 15 %  50 % 5,5 m 

K-R2 0,2 10000 m2 (1ha) 50 m SZ 5 % 60 % 5,5 m 

K-R3 0,5 3000 m2  40 m SZ 20 % 60 % 7,5 m 

K: kialakult állapot 

SZ: szabadonálló” 

11. §      A rendelet 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:   

„14. § (4a) A K-R3 jelű építési övezetre vonatkozó speciális előírások: 

a) A K-R3 építési övezetben a Szent László-patak mederélétől számított 25 m-en belül 

a malomépület kivételével épületek, építmények nem helyezhetők el. 

b) A tájkarakter erősítése és a tájkép védelme miatt a K-R3 építési övezetben bármilyen 

rendeltetésű épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő 

építészeti kialakítással létesíthető. 

c) A K-R3 építési övezetben kerítés kizárólag élősövényből, fából, vagy cserjesávval 

takart drótfonatból, lábazat nélkül létesíthető. Tömör kerítés nem alakítható ki. 

 

d) A tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez a vonatkozó 

jogszabályban3 meghatározott látványtervet kell készíteni. 

                                                           
2 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet 10.pont 
3 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet 10.pont 
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e) Új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint 

alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő 

értéket veszélyeztetne, károsítana. 

12. §      A rendelet 14. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

[14. § (5) A rekreációs területek építési övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi 

előírások vonatkoznak:] 

„f) a K-R3 építési övezetben a Szent László-patak mederélétől számított 25 m-en belül 

kizárólag a termőhelyi adottságoknak megfelelő, honos növények telepíthetők. A 

vizek menti természetközeli ökoszisztémák, ligetes fás társulások megőrzését 

biztosítani kell.” 

13. §      A rendelet 19. §-a a következő (6a) - (6b) bekezdéssel egészül ki:   

„19. § (6a) A közforgalom előtt megnyitott magánutak a K.VIII.C., B.VI.d-C. tervezési 

           osztályba tartoznak, telekszélességük 10-12 m.  

         (6b) A közforgalom előtt megnyitott magánutakat a közutakra vonatkozó  

          előírások, szabványok szerint kell kialakítani.” 

14. §    A rendelet 21. § (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

 „21. § (2) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos 

tájhasználat és a táji-, természeti értékek megőrzése érdekében a mezőgazdasági 

rendeltetésű területek a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése 

szempontjából az alábbi övezetekre tagolódnak: 

a) M-1: védendő tájhasználatú övezet,  

b) M-2: kertes övezet 

c) M-3: általános mezőgazdasági övezet 1 

d) M-3*: általános mezőgazdasági övezet 2. 
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(3)Az egyes mezőgazdasági övezetek részletes előírásai az alábbiak: 

övezeti 

jel 

épü-

let-

típus 

 

max. 

szintterü-

letsűrűség 

kialakítható (K) és 

beépíthető (B) min. 

teleknagyság 

(m2) 

kialakítható és 

beépíthető 

legkisebb telek 

szélessége 

(m) 

beépítettség max. 

mértéke 

(%) 

max. 

építmény-

magasság 

(m) 

 

M-1 

G 0,01 200.000 (20ha) 50 1  4,5  

T - - - - - 

 

M-2 

G 0,03 
1500 14  3 (max.: 50m2) 4,5  

T  

 

 

M-3 

 

G 

- K: 3000 K: 30 - - 

0,03 B: 10.000 (1 ha) B: 30 3 5,5 

 

T 

- K:3000 K: 30 - - 

0,01 B: 60.000 (6 ha) B: 50 1 5,5 

M-3* G, L 0,05 6000 m2 30 3 G: 5,5 

L: 4,5 

 G: gazdasági épület: a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel  

     kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei 

 T: tanyagazdaság lakóépülettel: lakóépületet is magába foglaló egyéni gazdaság területe 

 L: lakóépület” 

15. §     A rendelet 21. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 

[21. § (4) A mezőgazdasági övezetekre az alábbi általános előírások vonatkoznak:] 

„a) Az egyes övezetekben bármilyen rendeltetésű épület kizárólag a helyi építési 

hagyományoknak megfelelő, tájbaillő építészeti kialakítással, magastetővel, vagy 

zöldtetővel létesíthető.” 

16. §    A rendelet 24. § (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

(1) Az általános mezőgazdasági övezetekbe a 22-23. § által meghatározott mezőgazda-

sági övezetekbe nem sorolt mezőgazdasági területek tartoznak. 

(2) Az általános mezőgazdasági övezetek részletes előírásai: 

övezeti 

jel 

Épü-

let-

típus 

max. 

szintte-

rület 

sűrűség  

beépíthető min. 

teleknagyság 

beépíthető min. 

telekszélesség 

max. beépítési  % max. 

építmény 

magasság  

 

 

M-3 

G 
- K: 3000 m2 30 m - - 

0,03 B: 10.000 m2 (1ha) 30 m 3 % 5,5 m* 

T 
- K: 3000 m2 30 m - - 

0,01 B: 60.000 m2 (6ha) 50 m 1 % 5,5 m* 

M-3* G, L 0,05 6000 m2 30 m 3 G: 5,5 

L: 4,5 

G: gazdasági épület: a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termény-

feldolgozás és tárolás épületei, építményei. 

T:  tanyagazdaság lakóépülettel: lakóépületet is magába foglaló egyéni gazdasági terület 

*:  az övezetben terményszárító, silótorony magassági korlátozás nélkül elhelyezhető. 
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17. §    (1) A rendelet 24. § (7) bekezdésében az „övezet” szövegrész helyébe az „M-3 övezet” 

szöveg lép. 

(2) A rendelet 24. §-a a következő (7a) - (7b) bekezdéssel egészül ki:   

„24. § (7a) Az M-3* övezetben épületek, létesítmények szabadon álló módon, a 

szabályozási terven jelölt építési helyen belül helyezhetők el, ahol az előkert és az 

oldalkert minimális mértéke 5 m, az építési hely mélysége 25 m.  

(7b) Az M-3* övezetben lakóépület kialakítása a gazdasági épület kialakításával 

egyidejűleg vagy azt követően történhet.  

18. §     A rendelet a következő 26/A. §-sal egészül ki: 

„26/A. §) Különleges beépítésre nem szánt terület (Kk) 

(1) A különleges beépítésre nem szánt terület övezetbe a Ginzai erdő térségében 

lehatárolt vadászati rekreációs funkciójú terület (Kk-R) tartozik. A Kk-R övezetben 

elsősorban a vadászathoz kapcsolódó vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, továbbá a 

szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó épületek, létesítmények, a pihenést, a 

testedzést szolgáló létesítmények, építmények helyezhetők el.  

(2) A Kk-R övezet részletes előírásai: 

építési 

övezet jele 

max. 

szintter. 

sűrűség  

kialakítható/ 

beépíthető min. 

teleknagyság 

beépíthető min. 

telekszélesség 

építési mód max. 

beépítési 

% 

min. 

zöldfe-lület 

max. épít-

mény 

mag. 

 

Kk-R 0,1 10 000 m2  

(1 ha) 

50 SZ 2 %  85 % 7,5 m 

SZ: szabadonálló 

(3)Az övezetben az építési hely határvonala: 

a) az előkertben: a telek szélétől 15 m-re, 

b) az oldalkertben: a telek szélétől 15 m-re,  

c) a hátsókertben: a telek szélétől 15 m-re 

húzódik. 

(4) A táji, természeti értékek védelme érdekében az építési helyen belül az épületek 

botanikai felmérés alapján lehatárolt, természetvédelmi szempontból értékes 

élőhelyek megőrzésének biztosításával helyezhetők el. A tájkarakter erősítése és a 

tájkép védelme miatt a Kk-R övezetben bármilyen rendeltetésű épület kizárólag a 

helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő építészeti kialakítással létesíthető. 

A Kk-R övezetben az épületek, építmények az alábbi építési anyagok és 

felületképzések alkalmazásával alakíthatók ki: 

a) a burkolat: tégla, fa, vagy kő, 

b) a tető: cserép- vagy más természetes anyagból készült fedésű, 35-45° közötti 

tetőhajlásszögű lehet. 

5) A tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez a vonatkozó 

jogszabályban4 meghatározott látványtervet kell készíteni. A Kk-R övezetben kerítés 

kizárólag élősövényből, fából, vagy cserjesávval takart drótfonatból, lábazat nélkül 

létesíthető. Tömör kerítés nem alakítható ki. 
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6) Új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint 

alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő 

értéket veszélyeztetne, károsítana. A Kk-R övezetben a ligetes erdő jellegű 

faállomány megőrzését, illetve kialakítását biztosítani kell. Zöldfelületek kialakítása, 

növénytelepítés kizárólag honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő 

növényfajokkal történhet.” 

19. §     Ez a rendelet 2010. június hó 2-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

                              Dr. Hargitai László                                 Ifju Attiláné  

                                  polgármester                                            jegyző 

 












