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KAMPIS TÉR SZABÁLYOZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

Helyszín: Kampis Antal tér  

Helyrajzi szám:  271/14 és 271/15 telkek területe 

Probléma leírása: A tulajdonos (GEVE’s Art Kft.) kéri, hogy a hrsz 271/14 telek  

Köu-01 jelű övezetből, a hrsz 271/15 telek Zkp-05 jelű övezetből 

kerüljön visszaminősítésre „kivett beépítetlen területre”, vagyis 

építési telkekké. 

 

AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA 

A TERVEZÉSI TERÜLET 

 
A Kampis Antal tér  

Gödöllő területén belül.  

A tervezési terület lehatárolása a következő: Gödöllő város hrsz 

265/3, 269/2, 269/4, 269/5, 270/2, 270/5, 271/4, 271/5, 271/6, 

271/8, 271/13, 271/14 és 271/15 telkek területe. 

A vizsgált terület Gödöllő város belső magjában, a város központ-

jában helyezkedik el. A terület közlekedési kapcsolatai kedvezőek. 

A terület megközelítése megoldott a kiépített közlekedési hálózati 

elemeken keresztül.    

A tervezési területre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv 

(TSZT), a Helyi Építési Szabályzat (GÉSZ), valamint a Szabályozási 

Terv (SZT) módosítása együtt, összehangoltan történik. 

 
A tervezési terület ortofotója (forrás: Google Earth Pro) 
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TERVI ELŐZMÉNYEK 

A MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEK TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY │ OTRT-2018 

A területre vonatkozó településrendezési eszközök a magasabb szintű tervek, jogszabályok 

rendelkezéseire alapulnak. Gödöllő településrendezési eszközeinek módosítása során 

biztosítani kell az összhangot a Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (OTRT-2018) előírásaival, és a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Tervével, amely szerint a terület besorolása „települési térség 

övezete”, tehát megfelel.  

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 
A hatályos Településszerkezeti Terv  
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A hatályos Településszerkezeti Terv (jelmagyarázat) 

 

 
A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot) 
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Gödöllő város hatályos Településszerkezeti Terve a város teljes területére rögzíti a 

területfelhasználási egységek, a fontosabb közlekedési hálózatok (közutak, vasutak stb.) 

hálózatok szerkezetét, a védelmeket és a korlátozásokat. 

A vizsgált terület a hatályos Településszerkezeti Terv szerint kisvárosias lakóterület (Lk), 

közlekedési és közműterület (KÖu) és zöldterület (Zkp) területfelhasználási egységekbe 

tartozik. A hrsz 271/14 telek területe közlekedési és közműterület (KÖu), míg a hrsz 271/15 

telek területe zöldterület (Zkp) területfelhasználási egységbe tartozik.  

SZABÁLYOZÁSI TERV 

A hatályos szabályozási terv egy tagolt, közterületekkel négy tömbre tagolt belső település-

szerkezetet irányzott elő. A terület beépítése és kialakítása megkezdődött, de nem fejeződött 

be. A terület tervezett kialakítása ennek megfelelően csak részben készült el, ugyanakkor a 

lakások, üzletek, szolgáltatások átadásra kerültek.  

A terület részleges, de tényleges használatba vétele óta eltelt idő alatt számos üzemeltetési 

és területhasználati probléma került a felszínre, a parkolási problémáktól az üzemeltetés és a 

fenntartás kérdéseitől a működtetéssel kapcsolatos feladatokig. 

 
A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot) 
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A hatályos szabályozási terv jelmagyarázata (hatályos 2020.03.24-től) 
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A szabályozási terv rögzíti az előírt közterületek, a zöldterület és a lakóterületek határát, 

továbbá a parkolási kapacitásokat. A beépítés a szabályozási tervben rögzített építési 

lehetőségeknek megfelelően, de a megengedett kereteket csak részben „kitöltve” valósult 

meg. Ez azt eredményezte, hogy a tervezett 53 gépkocsi elhelyezésére alkalmas mélygarázs 

kisebb kapacitással valósult meg, csak a hrsz 271/13 épület alatt van garázs. A hiányzó 

parkolók a felszínen kerültek kialakításra. A szabályozási tervben rögzített 73 helyett, mintegy 

100 parkoló jelent meg a felszínen.  

Az ingatlannyilvántartási adatok alapján a hrsz 271/14 telek esetében az albetétek 

elhelyezkedése térben is lehatárolt. A hiányzó – a tervek szerint – mélygarázsban biztosított, 

de meg nem valósult parkolási kapacitás jelentős része a hrsz 271/14 telken a felszínen parkol 

és a telken elhelyezett parkolók területének egy része albetétként is rögzített. 

GÖDÖLLŐ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (GÉSZ) 

A területre vonatkozó építésjogi követelményeket a GÉSZ előírásai rögzítik, amelyet a 

településkép védelméről szóló helyi rendelettel és a magasabb szintű jogszabályokkal együtt 

kell alkalmazni. Az alábbiak a területre vonatkozó lényegesebb előírásokat tartalmazzák. 

30/2018. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (KIVONAT) 

5.§ 

(3) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet 
fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db 
várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén 
pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület 
biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be. 

MAGÁNÚT LÉTESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

13.§ 

(1) A település területén magánutat – az erről szóló Önkormányzattal kötött külön 
megállapodásban foglaltak keretei között – közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások 
figyelembevételével kell kialakítani.  

(2) Lakóterületen, üdülőterületen, vegyes területen valamint mezőgazdasági területen a 
magánutat közforgalom számára megnyitva kell kialakítani.  

(3) Magánút telkének kialakítása során az övezetekre előírt legkisebb telekméretektől 
(terület, szélesség, mélység) el szabad térni, de amennyiben az SZT nem rendelkezik, a magánút 
szélessége: 
a) beépítésre szánt területen: legalább 12,0 méter széles kell, hogy legyen, amelynek 
keresztmetszetén belül biztosítani kell:  
aa) a kétirányú gépjárművel való közlekedést, 
ab) a legalább egyoldali járdát, 
ac) az előírt közművesítés számára megfelelő nagyságú keresztmetszetet, beleértve a 
felszíni vízelvezetést is,  
ad) legalább egyoldali fasort zöld sávval. 

(4) Magánút céljára kialakított telken építmények közül kizárólag út és nyomvonalas 
közműépítmények helyezhetők el. 
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(5) Magánút csak az illetékes hatóság által engedélyezett útterveknek megfelelő nyomvonal 
figyelembevételével, közterülethez közvetlenül csatlakozóan alakítható ki, gazdasági, 
mezőgazdasági és erdőterületek kivételével az SZT-n magánútként, vagy a telkek be nem 
építhető részeként meghatározott telekrészeken, vagy azoktól legfeljebb 30%-kal eltérő 
nyomvonalon. Lakó-, üdülő és vegyes területen magánút 10-nél kevesebb építési telek 
feltárására nem alakítható ki. Lakóterületi, üdülőterületi és vegyes területi építési övezet azon 
telektömbjeiben, ahol az SZT magánutat vagy a telkek be nem építhető részét nem jelöli, ott 
csak a mély telektömbök keresztirányú feltárására szabad magánutat kialakítani. A 
közhasználat céljára átadott magánutat a közterületek hálózatának részeként kell kezelni. 

(6) A magánúttal feltárt telkek építési övezetében előírt mértékű közművesítésének 
kapcsolódó magánúton való elhelyezhetőségét, és a felszíni vízelvezetés megoldását 
védőtávolságokat is feltüntető mintakeresztszelvénnyel kell igazolni.  

(7) Lakóterületi, üdülőterületi, vegyes területi építési övezetben a magánúton keletkező 
csapadék- és felszíni vizek nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetését és közterületi nyílt 
vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő megfelelő bekötését – a 
kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer tulajdonosának és kezelőjének előzetes 
hozzájárulásával – biztosítani kell. 

(8) Magánúton közvilágításnak megfelelő szintű megvilágítottságot kell biztosítani. 

(9) Magánúton megközelíthető építési telken: 
a) biztosítani kell az SZT szerinti építési övezetre előírt közművesítettséget,  
b) közműpótló berendezés (szennyvíztározó, szennyvíztisztító kisberendezés stb.) nem 
alkalmazható. A keletkező szennyvíz közcsatorna-hálózatba történő megfelelő elvezetését 
biztosítani kell. 

(10) A magánút kialakításának feltétele, hogy az építtető számítással igazolja a magánút 
által feltárt építési telkek által keletkező többlet gépjármű-forgalom lebonyolításának 
megfelelőségét a csatlakozó közúthálózaton. Építtetőnek számítással kell igazolnia, hogy a 
magánút kialakítása által mekkora a keletkező többlet csapadékvíz-terhelés mennyisége, be 
kell továbbá mutatnia, hogyan tervezi annak elvezetését vagy elszikkasztását, és ez a meglévő 
városi csapadékvíz elvezető rendszert milyen mértékben terheli meg, figyelembe véve a 
csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében a számítás készítésekor fennálló terhelés mértékét.  

(11) A SZT-ben kijelölt magánút megvalósítása nem kötelező. Ha az SZT-ben kijelölt magánút 
nem kerül kialakításra, annak területét az érintett telek részének kell tekinteni, és az övezet 
szabályai alapján épülettel beépíthető. 

15.§ 

(8) Az épületek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, jogszabály által előírt 
számú gépjármű-parkolókat és kerékpártárolókat egyéb előírás hiányában a beruházással 
érintett telken belül kell biztosítani. 

(9) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a 
személygépjármű- és kerékpár elhelyezési kötelezettséget a GÉSZ 3. melléklet alapján, az 
alábbiak szerint kell meghatározni: 
a) az eltérő parkolási övezetek lehatárolását a 3.1. melléklet „Parkolási övezetek 
meghatározása” rögzíti.  
b) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettségtől történő 
eltérés mértékét a 3.2. melléklet „Az előírt várakozóhelyek számától való eltérés mértéke” 
rögzíti.  
A létesítendő személygépjármű várakozóhelyek számát a területhasználati funkciók szerint, a 
vonatkozó külön jogszabály előírásai alapján kell meghatározni és a 3.2. melléklet szerinti 
értékkel csökkenteni vagy növelni, majd összegezni. A számítás során minden megkezdett 
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várakozóhelyet egészként kell figyelembe venni. 
c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű közterületen történő 
elhelyezhetőségének mértékét a 3.3. melléklet „Gépjármű várakozóhelyek közterületen való 
biztosításának lehetősége” rögzíti. 
d) a külön jogszabályban meghatározott kerékpár elhelyezési kötelezettségtől történő 
eltérés mértékét a 3.4. melléklet „Kerékpártárolók elhelyezésére vonatkozó előírások” rögzíti. 

20. KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (LK) 

24.§ 

(1) Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket az 1. 
melléklet felhasználásával kell meghatározni. 

(2) A kisvárosias lakóterületbe sorolt építési övezetek területén egyéb övezeti előírás 
hiányában a vonatkozó külön jogszabályban megengedett épületek helyezhetők el. 

(3) A beépítés feltétele – településhigiéniai és talajvédelmi okokból – az elégséges 
közművesítettség megvalósítása. 

(4) Új, lakófunkciót tartalmazó épület kialakítása esetén – egyéb övezeti előírás hiányában - 
a lakófunkcióhoz tartozó, jogszabályban előírt számú parkolóhelyet épületen belül kell 
biztosítani. 

(5)1 Egyéb előírás hiányában egy főépítmény helyezhető el. 

(6) Kiegészítő épület és helyiséget magába foglaló melléképítmény egyéb övezeti előírás 
hiányában kizárólag a főépítménnyel egy tömegben építhető.  

(7) A 16 méternél keskenyebb telkek esetében – a közterületi homlokzat jelentős részét 
elfoglaló garázskapuk elkerülése érdekében – a garázs, járműtároló önálló épületben is 
elhelyezhető 
a) védett épület, 
b) védett épületet tartalmazó utcaszakaszon vagy 
c) helyi védett utcakép 
esetén. 

(8) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke zártsorú beépítési módú kisvárosias 
lakóövezetekben másfélszeresre, de legfeljebb 60%-ra növelhető mindazon saroktelkek 
esetében, amelyeknek két egymással szöget bezáró telekhatárán a kialakult állapot szerint 
zártsorú a csatlakozás módja. A legkisebb kialakítandó zöldfelület mértéke ebben az esetben is 
legalább 30%, vagy az 1. mellékletben előírt ennél kisebb érték kell, hogy legyen. 

(9) Állattartásra szolgáló építmény nem helyezhető el. 

(10) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén, ahol az épületek jellemző elhelyezése, 
kialakítása vagy az adott telek területe vagy szélessége nem felel meg az övezeti előírásoknak, 
az oldalkert mérete a kialakult állapothoz igazodóan 
a) az övezetre előírt legnagyobb épületmagasság 2/3-a, de legalább 3,0 méter kell, hogy 
legyen. 
b) abban az esetben, ha az oldalkert mérete nem éri el az övezetre előírt legnagyobb 
épületmagasság felét, az épület az övezeti előírásnál kisebb oldalkert felőli 
homlokzatmagassága legfeljebb a tényleges oldalkert méretének kétszerese lehet. 

 

 
1 Módosította a 21/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 21-től. 
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(11) Azon kialakult telkek esetében, amelyek mérete nem éri el a kialakítható új telkekre előírt 
legkisebb telekterületet vagy telekmélységet, egyéb övezeti előírás hiányában a hátsókert 
legkisebb mélysége nem lehet kisebb: 
a) sem a telken építeni kívánt vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély alapján 
meglévő, helyiséget magába foglaló épület, épületrész hátsókertre néző tényleges 
homlokzatának magasságnál,  
b) sem az övezetre meghatározott legnagyobb épületmagasság felénél, 
c) sem 3 méternél. 

25.§ 

(7) Az Lk-10 jelű építési övezetben: 
a) Saroktelken a beépítettség legfeljebb 75% lehet. 
b) Legfeljebb annyi lakás helyezhető el, amennyi előírt parkoló száma telken belül 
biztosítható. 
c) A be nem épített terület 50%-a zöldfelületként alakítandó ki. 
d) Kiegészítő épület nem építhető. 

43.§ 

(5) A Zkp-05 jelű (díszkert) övezet területén: 
a) elhelyezhető: 
aa) díszburkolat, 
ab) szökőkút, 
ac) közmű-építmények. 
b) nem építhető: 
ba) épület, 
bb) felszíni vagy felszín alatti parkoló, 
bc) terület fenntartásához szükséges épület, 
bd) vendéglátás céljára szolgáló épület. 
c) Az övezetben a fásítottság mértékének el kell érnie az 1 db közepes vagy nagy 
lombkoronájú fa/200 m2 (25%-os lombkorona borítottság) értéket. 

1. MELLÉKLET A 30/2018. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 
AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK SZABÁLYOZÁSI JELLEMZŐI 
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HELYZETFELTÁRÁS │ VIZSGÁLATOK 

 
A terület ortofotója (forrás: Önkormányzat) 

 

A vizsgált terület a hagyományos beépítési városközponthoz közvetlenül csatlakozik (Petőfi 

tér és környezete).  

A tervezési terület üzletekkel, szolgáltatásokkal kísért passzázsokkal, kis üzletutcákkal, 

átjárókkal kapcsolódik a Petőfi térhez.  

A vizsgált területet „U” alakban – a Petőfi tér és a Lumniczer Sándor utca felől település-

központ besorolású, vegyes területek, észak-kelet felől kisvárosias lakóterületek és a Rákos 

patak határolják. 

A területfelhasználási egységek összetettségét fokozzák az egyes területek tényleges 

használatához kapcsolódó rendeltetési típusok (üzletek, szolgáltatások megközelítése stb.).  

 

  



JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2020 │ KAMPIS ANTAL TÉR 

11 

KÉPEK A TERÜLETRŐL 

 
A belső utca a Lumniczer Sándor utca felől 

 
A hrsz 271/4 épület 

 
A Rákos patak utca  

 
A Rákos patak utca  

 
A hrsz 271/4 épület, háttérben a Petőfi tér épületei 

 
A hrsz 271/4 épület előtti uzca, a Petőfi tér felé 
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A belső utca a Lumniczer Sándor utca felől 

 
A belső utca a hrsz 271/4 épület felől 

 
Belső utca a Petőfi tér felé 

 
Látvány a hrsz 271/15 felől (balra a kukatároló) 

 
Belső utca a Petőfi tér felé, jobbra hrsz 271/13  

 
A hrsz 271/13 lakóépület garázsának bejárata 
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A Petőfi téri épület udvara (hrsz 275/1) 

 
A belső utca a parkolókkal, észak felé 

 
A hrsz 271/5 és 271/13 közötti zöldfelület 

 
A hrsz 271/5 és 271/13 közötti zöldfelület 

 
Belső utca, balra a Petőfi téri beépítés 

 
Belső utca, balra a Petőfi téri beépítés 
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Átjáró a Petőfi tér felé I. 

 
Átjáró a Petőfi tér felé II. 

 
A belső utca a hrsz 271/15 felől 

 
A belső utca a hrsz 271/15 felől 

 
A belső utca a hrsz 271/15 felé 

 
Az épületek közötti zöldfelület 
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A hátsókertek látványa a hrsz 270/5 telek felé 

  
A hátsókertek látványa a hrsz 270/5 telek felé 

 
A hátsókertek látványa a hrsz 270/5 telek felé 

 
Helyi védelem alatt álló épületek a Petőfi téren 
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Parkolás a belső út két oldalán, a hrsz 271/5 és hrsz 271/12 közötti területen  

  
A hrsz 271/5 és 271/13 közötti zöldfelület 
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TULAJDONVISZONYOK 

 
A vizsgált terület tulajdonviszonyai (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás) 

 

 
Területhasználati joggal terhelt albetétek (79 egység) 
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A BEÉPÍTÉS JELLEMZŐI 

A kialakult beépítés jellege, karaktere megfelel az OTÉK szerinti területfelhasználási egységek 

jellemzőinek. A vizsgálati terület jellemző felhasználása kisvárosias lakóterület, közlekedési 

célú területek, zöldterületek és vízgazdálkodási területek.  

Az elemzések szempontjából három területi egység került lehatárolásra: 

1. vizsgált terület, amely kiterjed az észrevételekkel érintett területre), 

2. a tervezési terület (a beavatkozások szempontjából lehatárolt belső terület) és  

3. a településtervezési szempontból együtt kezelendő terület (a teljes, közterületekkel és 

beépítésre nem szánt területekkel határolt terület). 

 
A területhasználati típusok területei a hatályos szabályozási terv alapján a vizsgálati és a tervezési területre (m2) 
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A városias beépítésű területeken általában a közterületek aránya legfeljebb 20-25%,  

a beépítésre szánt területeken, az itt megengedett 60-75% beépíthetőség esetén ~50-55% 

ténylegesen beépített terület létesíthető.  

 

1. Területi adatok és mutatók a tágabb vizsgálati területre: 

 

hrsz 
földhivatali 

adatok 
közlekedési 
célú terület 

zöldterület 
közpark 

kisvárosias 
lakóterület 

vízgazdál-
kodási ter. 

összesen 

265/3 439 439    439 

269/2 282 282    282 

269/3 1 502   1 429 73 1 502 

269/4 1 344 583 152 608  1 344 

269/5 500 324  176  500 

270/2 235 235    235 

270/3 1 248   1 175 73 1 248 

270/5 1 025 424 288 312  1 025 

271/4 183   183  183 

271/5 704   704  704 

271/6 1 076 1 076    1 076 

271/7 392   392  392 

271/8 1 002 1 002    1 002 

271/10 695   695  695 

271/11 668   668  668 

271/12 677   677  677 

271/13 689   689  689 

271/14 3 342 3 342    3 342 

271/15 208  208   208 

ÖSSZES 16 211 
7 708 649 7 708 146 16 211 

47,5% 4,0% 47,6% 0,9% 100% 

A terület felhasználásának, területhasználatának  jellemző adatai, mutatói (m2 és %) 

 

A táblázatok adataiból és mutatóiból kitűnik, hogy a területek aránya 

• közlekedési célú területek:  ............................... 47,5 % 

• zöldterület: .......................................................... 4,0 % 

• vízgazdálkodási terület: ....................................... 0,9 % 

• lakóterület:  ....................................................... 47,6 %, melynek ~30 %-a beépített. 
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A területfelhasználási egységek a hatályos szabályozási terv alapján a kiterjesztett vizsgálati és a tervezési területre (m2) 
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2. Területi adatok és mutatók a szűken vett tervezési területre, ahol kedvezőtlenebb a 

terület hasznosításának arányai: 

 

hrsz 
földhivatali 

adatok 
közlekedési 
célú terület 

zöldterület 
közpark 

kisvárosias 
lakóterület 

vízgazdál-
kodási ter. 

összesen 

271/4 183 - - 183 - 183 

271/5 704 - - 704 - 704 

271/13 689 - - 689 - 689 

271/14 3 342 3 342 - - - 3 342 

271/15 208 - 208 - - 208 

ÖSSZES 5 126 
3 342 208 1 576 - 5 126 

65,2% 4,1% 30,7% - 100% 

A terület felhasználásának, területhasználatának  jellemző adatai, mutatói (m2 és %) 

 

A táblázat adataiból és mutatóiból kitűnik, hogy a területek aránya 

• közlekedési célú területek:  ............................... 65,2 % 

• zöldterület: .......................................................... 4,1 % 

• lakóterület:  ....................................................... 30,7 %, melynek 68,4 %-a beépített. 

 

3. Területi adatok és mutatók a teljes, közterületekkel és beépítésre nem szánt területekkel 

határolt területre számított adatok – összességükben – megfelelnek a városközpontban 

elvárható sűrűségi jellemzőknek: 

 

hrsz 
földhivatali 

adatok 
közlekedési 
célú terület 

zöldterület 
közpark 

beépítésre 
szánt terület 

vízgazdál-
kodási ter. 

összesen 

ÖSSZES 42 890 
7 708 649 34 387 146 42 890 

18,0% 1,5% 80,2% 0,3% 100% 

 

A területi adatok, mutatók alapján megállapítható, hogy:  

1. a beépítésre szánt (Vi-01, Vi-15, Lk-03 és Lk-10 jelű építési övezetek) területeken a 

beépítettség összességében közel 40% (16.757 m2 / 39,1%), ami megfelel a városközponti 

fekvésnek, 

2. a terület megjelenése, területhasználata zsúfolt, annak ellenére, hogy a beépítettség 

intenzitása alacsony,  

3. a közlekedési területek funkcionális rendje és minősége további beavatkozást igényel  

(gyalogos és gépkocsi közlekedés viszonya, térburkolat, terasz, kitelepedés stb.).  
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KÖZLEKEDÉS, PARKOLÁS 

A terület közlekedési rendszere – annak ellenére, hogy nem épült ki a korábban tervezett 

végső állapot – működőképes és javítható a működése.  

A közlekedési területek cégtulajdonban vannak (magántulajdon), ami kedvezőtlen helyzetet 

teremtett. A területek nem kerültek a tulajdonosok osztatlan közös tulajdonába, miközben 

nem közterületek.  

A 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK) 1. számú melléklete az építési telek fogalmát az 

alábbiak szerint határozza meg: 

30. Építési telek: az a telek, 
a) amely beépítésre szánt területen fekszik, 
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított, 
c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról 
gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és 
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m. 
 

A GÉSZ rendelkezései alapján Gödöllő város teljes területén magánutat csak az 

Önkormányzattal kötött erről szóló külön megállapodásban foglaltak keretek között, a 

közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével szabad kialakítani és a 

magánutat közforgalom számára megnyitva kell kialakítani.  

10. Magánút létesítésre vonatkozó előírások 
13.§ 
(1) A település területén magánutat – az erről szóló Önkormányzattal kötött külön 
megállapodásban foglaltak keretei között – közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások 
figyelembevételével kell kialakítani.  
(2) Lakóterületen, üdülőterületen, vegyes területen valamint mezőgazdasági területen a 
magánutat közforgalom számára megnyitva kell kialakítani.  
 

A leszűkített vizsgálati területen összesen mintegy 32 lakás található. A hrsz 271/13 épület 

parkolása mélygarázsban megoldott, a további 18 lakáshoz tartozó parkolókat közlekedési 

területen helyezték el (14 +4 parkoló). 

A területen, az ingatlannyilvántartásba is bejegyzett területhasználati jog alapján számos – 

Petőfi téri ingatlanhoz tartozó – gépkocsi elhelyezése is a területen történik: ......... 79 parkoló 

A lakásokhoz kapcsolódó közterületi parkolási igény: ............................................... 18 parkoló. 

A terület közlekedési felületeiről történik több olyan kiskereskedelmi, vendéglátó, 

szolgáltató rendeltetési egység kiszolgálása is, amelyek a Petőfi térre csatlakoznak.  

A funkciókhoz tartozó, az üzletekhez, irodákhoz kapcsolódó vásárlói vagy ügyfélparkolók 

csak részben vannak kialakítva, ezért a funkciók használói a városi közterületek fizető 

parkolói helyett a tömbbelső használatával terhelik a területet. 
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A hatályos szabályozási tervben rögzített 

parkolók csak részben kerültek kialakításra.  

A megépült mélygarázs kapacitása sokkal 

kisebb, mint az eredetileg tervezett 53 Ph, 

ugyanakkor további felszíni parkolók is 

elhelyezésre kerültek a területen.  

Az eredetileg tervezett felszíni parkolók 

száma 73 Ph volt. 

Összesen 53 +73 = 126 férőhely  

(a részben megvalósult beruházás teljes 

területét figyelembe véve: ebből összesen 

~65-70 Ph vehető számításba a szűkebb 

területen). 

A szűkebb területen 93 parkolási lehetőség,  

a Rákos patak utcát is figyelembe véve 

legfeljebb 101 (105) Ph helyezhető el, 

beleértve a hrsz 271/13 alatti garázst is. 

 

  
A hatályos Szabályozási Tervben rögzített parkolási 
követelmények 
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KÖZMŰVEK  

 
A terület közműtérképe 

 

A területen a teljes közműellátottság biztosított.  

A közművek fenntartása és működtetése nem tartozik a szabályozási terv hatókörébe, de 

lakossági jelzés alapján a közművek karbantartása, fenntartása nem mindenben megfelelő, 

különösen a felszíni vizek elvezetése és a közvilágítás szorul ellenőrzésre. 
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ZÖLDFELÜLETEK 

 
A zrsz 271/5 és 271/13 közötti gondozott, parkosított terület 

 

A területen található összesen mintegy 1.500 m2 zöldfelületet az alábbi típusok alkotják: 

⚫ az épületek körül kialakított előkertek,  

⚫ a szabályozási terv szerint 22 gépkocsi elhelyezésére szolgáló parkoló helyén kialakított 

fásított zöldfelület, 

⚫ az útburkolatok szegélye és az épületek között kialakított gondozott zöldfelületek, 

⚫ a terület határán kialakult spontán települt növényzet. 

 

Az útburkolatok melletti és az egyéb zöldfelületek általában gondozottak, de a hulladéktároló 

területe környezetében rendezetlen. 

A területen a zöldfelületek kiterjedése az összességében alacsony beépítettség ellenére is 

szűkös, de a meglévő zöldfelületek elfogadható állapotban vannak.  
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A területen összességében ~1500 m2 zöldfelület található. 

 
Az épületek között kialakított gondozott parkosított terület 

 
Az épületek között kialakított gondozott parkosított terület 

 
Az útburkolatokat kísérő gondozott zöldsávok 

 
az épületek mellett kialakított zöldsávok 
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KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

A terület általános környezeti állapota megfelel a városszerkezetben elfoglalt helyzetének, a 

városközponti környezetnek.  

⚫ A környezeti zaj elfogadható, a Petőfi tér felőli beépítés megfelelő védelmet biztosít, 

legfeljebb a szomszédos iskola említhető nappali időszakban zajforrásként. 

⚫ A levegőszennyező pontforrás a területen nem található. 

⚫ A Rákos patak közelsége miatt figyelmet kell fordítani a felszíni vizek megfelelő 

elvezetésére. 

⚫ A területen további problémát jelent a 

hulladéktárolás és elszállítás területi igénye. 

A terület rendezése során biztosítani kell a 

hulladéktároló konténerek elhelyezését és az 

azok elszállításához szükséges területet. 

Ennek érdekében a burkolatszegélyek egyes 

szakaszainak átalakítása is indokolt lehet 

annak érdekében, hogy a parkoló gépkocsik 

között a szállítás biztonságosan 

lebonyolítható legyen. A tárolók épületben, 

zárt térben, de fedett vagy fedetlen 

szabadtéri tárolóban is elhelyezhetők. 

 

 

ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A terület Gödöllő városközpontjában helyezkedik el, ugyanakkor már jelentős részben 

kialakult, új beépítés alkotja a beépítés többségét. A területen legfeljebb foghíj jelleggel még 

néhány épület megvalósulásával lehet számolni.  

⚫ A területen műemlék épület nincs. 

⚫ Helyi védelem alatt állnak az alábbi, a terület határán álló épületek:  

a Petőfi tér 13. és Petőfi tér 14. (hrsz 271/1). 

⚫ Régészeti védettség érinti a teljes területet.  
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ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS / ÉRTÉKEK / PROBLÉMÁK 

ÉRTÉKEK 

◼  A vizsgált terület a városközpontban található. 

◼  A terület szomszédságában települési értékek találhatók 

⚫ a területen műemlék épület nincs. 

⚫ helyi védelem alatt áll a Petőfi tér 13. és Petőfi tér 14. (hrsz 271/1). 

⚫ régészeti védettség érinti a teljes területet.  

PROBLÉMÁK 

A leglényegesebb probléma a településrendezési eszközökben is rögzített tervezési program 

részleges megvalósulására vezethető vissza. A terület félbemaradt beépítése következtében 

néhány lényeges kérdés nem került lezárásra, ezek alkotják a problémák fő forrásait: 

◼  Tulajdonviszonyok 

⚫ a közlekedési területek cégtulajdonban vannak (magántulajdon), ami kedvezőtlen 

helyzetet teremtett. A területek nem kerültek a tulajdonosok osztatlan közös 

tulajdonába, miközben nem közterületek.  

◼  A terület sűrűségi jellemzői: 

⚫ a teljes tömb területét vizsgálva a beépítési sűrűség ~40%, ami megfelel a terület 

városközponti fekvésének,  

⚫ a terület megjelenése, területhasználata zsúfolt, annak ellenére, hogy a beépítettség 

intenzitása viszonylag alacsony, 

⚫ a közlekedési területek funkcionális rendje és minősége további beavatkozást igényel  

(gyalogos és gépkocsi közlekedés viszonya, térburkolat, terasz, kitelepedés stb.). 

◼  Parkolás 

⚫ a terület közlekedési felületeiről történik több olyan kiskereskedelmi, vendéglátó, 

szolgáltató rendeltetési egység kiszolgálása is, amelyek a Petőfi térre csatlakoznak.  

A funkciókhoz tartozó parkolók csak részben vannak kialakítva, ezért a funkciók használói 

a városi közterületek fizető parkolói helyett a tömbbelső használatával terhelik a 

területet. 

⚫ a hatályos szabályozási tervben rögzített parkolók csak részben kerültek kialakításra.  

⚫ a mélygarázs kapacitása sokkal kisebb, mint a tervezett, ezért a parkolók egy része a 

felszínen található. 126 tervezett Ph helyett 93 parkolási lehetőség adódik, a Rákos 

patak utcát is figyelembe véve is legfeljebb 101 Ph, a hrsz 271/13 alatti garázzsal együtt. 
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 Közművek 

⚫ a területen a teljes közműellátottság biztosított.  

⚫ a közművek fenntartása és működtetése nem tartozik a szabályozási terv hatókörébe, 

de lakossági jelzés alapján a közművek karbantartása, fenntartása nem mindenben 

megfelelő, különösen a felszíni vizek elvezetése és a közvilágítás szorul ellenőrzésre. 

 Zöldfelületek 

⚫ a területen található összesen legfeljebb 1.500 m2 zöldfelület található (~24,5%). 

⚫ a területen a zöldfelületek kiterjedése az összességében alacsony beépítettség ellenére 

is szűkös, de a meglévő zöldfelületek elfogadható állapotban vannak.  

 Környezeti állapot 

⚫ a környezeti zaj elfogadható, a Petőfi tér felőli beépítés megfelelő védelmet biztosít. 

⚫ a levegőszennyező pontforrás a területen nem található. 

⚫ a Rákos patak miatt figyelmet kell fordítani a felszíni vizek megfelelő elvezetésére. 

⚫ a területen további problémát jelent a hulladéktárolás és elszállítás területi igénye. 

⚫ a terület rendezése során biztosítani kell a hulladéktároló konténerek elhelyezését és 

az azok elszállításához szükséges területet. 

 

 
A terület látványa a Petőfi tér irányából 
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JAVASLATOK  

A terület problémáinak megoldása sokrétű, komplex megközelítést igényel.   

A településrendezési-, városépítészeti-, építésjogi követelmények, az építési szabályok 

meghatározása mellett, azokon túlmenően tekintettel kell lenni a tulajdonosi érdekekre, az itt 

lakók  környezeti körülményeire, a környezeti adottságokra stb. 

A településrendezési eszközök módosítása néhány probléma megoldására alkalmas. Mivel a 

hatályos településrendezési eszközök alapjául szolgáló beépítési tervek teljeskörű 

megvalósítására reálisan már nincs lehetőség (a közterületek teljeskörű megvalósítása, a 

mélygarázs kapacitásának növelése, az épületek között kialakított gondozott parkosított 

területen felszíni parkolók kialakítása, a területhasználati jogok megszüntetése stb.). 

A fentiek alapján a kialakult állapotnak megfelelően célszerű rendezni a nyitott kérdéseket.  

A településrendezési eszközök módosításának alapjául szolgáló leglényegesebb javaslatok az 

alábbiakban foglalhatók össze:  

1. a területen a közlekedési célra kialakított területeket célszerű a tényleges állapotnak, az 

OTÉK és a GÉSZ rendelkezéseinek megfelelően magánútként besorolni; 

2. a zöldterületként (Zkp-05) lehatárolt, de ténylegesen parkolóként használt területet és 

területhasználati joggal terhelt területet célszerű magánútként besorolni; 

3. az épületek (271/5 és 271/13) között – a parkoló helyén – kialakított zöldfelületet célszerű 

„zöldfelületként fenntartandó területként” besorolni; 

4. a 271/4 mellett fennmaradt zöldfelületet célszerű „zöldfelületként fenntartandó 

területként” besorolni; 

5. a területen a lehető legtöbb felszíni parkoló kell kialakítani, a Rákos patak utcai 

lehetőségek bevonásával, részben a 79 db területhasználati joggal rendelkező albetét,  

a területen található lakásokhoz tartozó 18 parkoló (a garázson túlmenően: 14+4 Ph) 

figyelembevételével. Egyes parkolók térbeli helye módosulhat.  

⚫ 1. VÁLTOZAT: a területen legfeljebb 97 Ph alakítható ki, 

⚫ 2. VÁLTOZAT: a területen legfeljebb 101 Ph alakítható ki; 

6. a Lumniczer utca felé kialakult önkormányzati tulajdonú közterület mentén az eredeti 

koncepciónak megfelelő beépítés kialakítható (hrsz 269/5 és 270/5); 

7. a terület szélső telekhatárai mentén – különös tekintettel a 269/4, illetve 270/5 telkek 

felé – takarófásítás, növényzet telepítéssel kialakított, a rálátást megakadályozó kerítés 

létesítése javasolt. 
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Parkolási javaslat 1.  

A parkolók kialakult állapot figyelembevételével javasolt elrendezése és kapacitása (összesen 105 parkoló) 

 

 
Parkolási javaslat 2.  

A parkolók kialakult állapot figyelembevételével javasolt elrendezése és kapacitása (összesen 101 parkoló) 
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JAVASLAT 1.  

 

 
1. VÁLTOZAT: A Szabályozási Terv módosításának tervezete 

 

INDOKLÁS 

A javaslatok összefoglalásának valamennyi pontjainak megfelelő változat. 

1. a területen a közlekedési célra kialakított területek a tényleges állapotnak, az OTÉK és a 

GÉSZ rendelkezéseinek megfelelően magánútként kerülnek besorolásra; 

2. a korábban zöldterületként (Zkp-05) lehatárolt, de ténylegesen parkolóként használt terület 

magánútként kerül besorolásra; 

3. a 271/5 és 271/13 közötti terület „zöldfelületként fenntartandó terület” besorolásba kerül; 

4. a 271/4 melletti terület „zöldfelületként fenntartandó terület” besorolásba kerül; 

5. a területen 101 Ph alakul ki, a Rákos patak utca bevonásával; 

6. a hrsz 269/5 és 270/5 telkek az eredeti koncepciónak megfelelően beépülhetnek; 

7. a terület szélső telekhatárai mentén – különös tekintettel a 269/4, illetve 270/5 telkek felé 

– takarófásítás, növényzet telepítéssel kialakított kerítés létesítése javasolt. 
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A hatályos szabályozási terv jelmagyarázata (hatályos 2020.03.24-től) 

  



JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2020 │ KAMPIS ANTAL TÉR 

34 

A JAVASLAT ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI 

ELŐNYÖK 

E1. A terület kialakult funkcionális terhelése nem változik. 

E2. A terület kialakult beépítési sűrűsége, intenzitása nem változik. 

E3. A kialakult parkolási kapacitás nem változik. 

E4. A közlekedés rendje és a közlekedésből származó környezetterhelés nem változik. 

E5. A területen a zöldfelületek területi kiterjedése nem csökken. 

E6. Takarónövényzet telepítésével a csatlakozó telekhatárokon kedvezőbb állapot alakul ki. 

E7. A terület ténylegesen használatának megfelelő állapot és a tulajdonviszonyok 

összhangba kerülhetnek (magánút jogi státuszának rendezésére sor kerülhet az 

Önkormányzattal kötött megállapodás szerint, összhangban az OTÉK és a KÉSZ 

rendelkezéseivel). 

E8. A terület jogi állapotának (közhasználat elől el nem zárt vagy közhasználat céljára átadott 

terület) rendezésével a terület útburkolatainak, közműveinek és zöldfelületeinek fenntartási 

kérdései egyértelművé válnak. 

HÁTRÁNYOK 

H1. A tulajdonviszonyok egyértelművé tétele hosszadalmas egyeztetéseket igényel 

(magánút). 

ÖSSZEGZÉS 

A terület jelenlegi beépítettsége, sűrűsége, használati intenzitása nem változik. 

A terület rendezésének megoldásához az alapkérdést a tulajdonviszonyok és a közhasználat 

biztosítása, az önkormányzattal kötendő megállapodás jelenti.  

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZEMPONTBÓL JAVASOLT VÁLTOZAT. 
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JAVASLAT 2.  

 
2. VÁLTOZAT: A Szabályozási Terv módosításának tervezete  

 

INDOKLÁS 

A javaslatok összefoglalásának valamennyi pontjainak megfelelő változat. 

1. a területen a közlekedési célra kialakított területek a tényleges állapotnak, az OTÉK és a 

GÉSZ rendelkezéseinek megfelelően magánútként kerülnek besorolásra; 

2. a korábban zöldterületként (Zkp-05) lehatárolt, de ténylegesen parkolóként használt terület 

beépíthetővé válik; 

3. a 271/5 és 271/13 közötti terület „zöldfelületként fenntartandó terület” besorolásba kerül; 

4. a 271/4 melletti terület „zöldfelületként fenntartandó terület” besorolásba kerül; 

5. a területen 101 Ph alakul ki, a Rákos patak utca bevonásával; 

6. a hrsz 269/5 és 270/5 telkek az eredeti koncepciónak megfelelően beépülhetnek. 

7. a terület szélső telekhatárai mentén – különös tekintettel a 269/4, illetve 270/5 telkek felé 

– takarófásítás, növényzet telepítéssel kialakított kerítés létesítése javasolt. 

 

A két változat közötti lényegi eltérés a 2. pont szerinti beépíthetőségben jelenik meg. 
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A hatályos szabályozási terv jelmagyarázata (hatályos 2020.03.24-től) 
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A JAVASLAT ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI 

ELŐNYÖK 

E1. Az eredeti beépítési koncepcióból nagyobb rész valósulhat meg és a telkek beépítésével 

rendezett állapot alakulhat ki.  

E2. A terület ténylegesen használatának megfelelő állapot és a tulajdonviszonyok 

összhangba kerülhetnek (magánút jogi státuszának rendezésére sor kerülhet az 

Önkormányzattal kötött megállapodás szerint, összhangban az OTÉK és a KÉSZ 

rendelkezéseivel). 

E3. A terület jogi állapotának (közhasználat elől el nem zárt vagy közhasználat céljára átadott 

terület) rendezésével a terület útburkolatainak, közműveinek és zöldfelületeinek fenntartási 

kérdései egyértelművé válnak. 

HÁTRÁNYOK 

H1. A terület kialakult funkcionális terhelése növekszik. 

H2. A terület kialakult beépítési sűrűsége, intenzitása növekszik. 

H3. A kialakult felszíni parkolási kapacitás nem növelhető, ezért a többlet funkciókhoz 

tartozó parkolók csak az épületek kontúrján belül helyezhetők el (épületen belül vagy 

mélygarázsban, külön problémát okozhat a rámpák elhelyezése, kialakítása). 

H4. A közlekedés rendje és a közlekedésből származó környezetterhelés növekszik. 

H5. A területen a zöldfelületek területi kiterjedése legfeljebb szinten tartható. 

H6. A tulajdonviszonyok egyértelművé tétele hosszadalmas egyeztetéseket igényel 

(magánút). 

ÖSSZEGZÉS 

A terület jelenlegi beépítettsége, sűrűsége, használati intenzitása növekszik. 

A terület rendezésének megoldásához az alapkérdést a tulajdonviszonyok és a közhasználat 

biztosítása, az önkormányzattal kötendő megállapodás jelenti.  

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZEMPONTBÓL NEM JAVASOLT VÁLTOZAT. 
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MELLÉKLET 

KIVONAT A KÖZTERÜLETEKRE ÉS KÖZHASZNÁLATRA ÁTADOTT TERÜLETEKRE, 

MAGÁNUTAKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBÓL 

1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY  

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL (ÉTV)  

54.§ (1) Az épített környezet elemeit (a közterületet, az építési telkeket és területeket, 
építményeket, építményrészeket, építményegyütteseket, burkolt és zöldfelületeket) - a jó 
műszaki állapot folyamatos fenntartása mellett - csak a jellegük szerinti rendeltetésüknek, a 
rájuk vonatkozó hatósági előírásoknak és engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad 
használni. 

(2) A tulajdonos köteles az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban 
meghatározott esetekben és módon időszakonként felülvizsgáltatni, és a jó műszaki állapothoz 
szükséges munkálatokat elvégeztetni. 

(3) *  Az építménynek, építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek a használatbavételi, 
illetve fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti rendeltetéstől eltérő 
használatához - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az építésügyi hatóság engedélye 
szükséges. A használat változtatását az új használatra való alkalmasság igazolásával, továbbá 
jogszabályban meghatározott esetekben az építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység 
és környezete kölcsönhatásának vizsgálatával kell alátámasztani. 

(4) A közterület rendeltetése 
a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének, 
b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.), 
c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, 
d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, 
e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, 
f) a közművek elhelyezésének, 
g) zöldfelületek kialakításának 
biztosítása. 

(5) A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére 
és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg. 

(6) Amennyiben elosztóvezeték vagy elosztóhálózat létesítéséhez vagy felújításához a 
közterület tulajdonosának, kezelőjének nyilatkozata, hozzájárulása vagy jóváhagyása 
szükséges a közterület igénybevételével, felbontásával kapcsolatban, és arra az elosztó nyolc 
napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell 
tekinteni. 

(7) Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön 
szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv#lbj421id2438
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253/1997.(XII.20.) KORM.RENDELET  

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL (OTÉK) 

33.§ (1) Épület csak olyan telken vagy építési telken helyezhető el,   
a) amelynek megközelíthetősége - beépítésre nem szánt területen a honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célú épület elhelyezésére szolgáló telek kivételével - gépjárművel 
közterületről vagy magánútról közvetlenül biztosított, 

42.§ (10) d) ha az adottságok szükségessé teszik a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a 
telekhatártól mért, legfeljebb 50 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a 
közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával alakíthatók ki. 

 

30/2018. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  

GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (GÉSZ) 

MAGÁNÚT LÉTESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

13.§ 

(1) A település területén magánutat – az erről szóló Önkormányzattal kötött külön 
megállapodásban foglaltak keretei között – közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások 
figyelembevételével kell kialakítani.  

(2) Lakóterületen, üdülőterületen, vegyes területen valamint mezőgazdasági területen a 
magánutat közforgalom számára megnyitva kell kialakítani.  

(3) Magánút telkének kialakítása során az övezetekre előírt legkisebb telekméretektől (terület, 
szélesség, mélység) el szabad térni, de amennyiben az SZT nem rendelkezik, a magánút 
szélessége: 
a) beépítésre szánt területen: legalább 12,0 méter széles kell, hogy legyen, amelynek 
keresztmetszetén belül biztosítani kell:  
aa) a kétirányú gépjárművel való közlekedést, 
ab) a legalább egyoldali járdát, 
ac) az előírt közművesítés számára megfelelő nagyságú keresztmetszetet, beleértve a felszíni 
vízelvezetést is,  
ad) legalább egyoldali fasort zöld sávval. 

(4) Magánút céljára kialakított telken építmények közül kizárólag út és nyomvonalas 
közműépítmények helyezhetők el. 

(5) Magánút csak az illetékes hatóság által engedélyezett útterveknek megfelelő nyomvonal 
figyelembevételével, közterülethez közvetlenül csatlakozóan alakítható ki, gazdasági, 
mezőgazdasági és erdőterületek kivételével az SZT-n magánútként, vagy a telkek be nem 
építhető részeként meghatározott telekrészeken, vagy azoktól legfeljebb 30%-kal eltérő 
nyomvonalon. Lakó-, üdülő és vegyes területen magánút 10-nél kevesebb építési telek 
feltárására nem alakítható ki. Lakóterületi, üdülőterületi és vegyes területi építési övezet azon 
telektömbjeiben, ahol az SZT magánutat vagy a telkek be nem építhető részét nem jelöli, ott 
csak a mély telektömbök keresztirányú feltárására szabad magánutat kialakítani. A 
közhasználat céljára átadott magánutat a közterületek hálózatának részeként kell kezelni. 

(6) A magánúttal feltárt telkek építési övezetében előírt mértékű közművesítésének kapcsolódó 
magánúton való elhelyezhetőségét, és a felszíni vízelvezetés megoldását védőtávolságokat is 
feltüntető mintakeresztszelvénnyel kell igazolni.  

(7) Lakóterületi, üdülőterületi, vegyes területi építési övezetben a magánúton keletkező 
csapadék- és felszíni vizek nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetését és közterületi nyílt 
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vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő megfelelő bekötését – a 
kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer tulajdonosának és kezelőjének előzetes 
hozzájárulásával – biztosítani kell. 

(8) Magánúton közvilágításnak megfelelő szintű megvilágítottságot kell biztosítani. 

(9) Magánúton megközelíthető építési telken: 
a) biztosítani kell az SZT szerinti építési övezetre előírt közművesítettséget,  
b) közműpótló berendezés (szennyvíztározó, szennyvíztisztító kisberendezés stb.) nem 
alkalmazható. A keletkező szennyvíz közcsatorna-hálózatba történő megfelelő elvezetését 
biztosítani kell. 

(10) A magánút kialakításának feltétele, hogy az építtető számítással igazolja a magánút által 
feltárt építési telkek által keletkező többlet gépjármű-forgalom lebonyolításának 
megfelelőségét a csatlakozó közúthálózaton. Építtetőnek számítással kell igazolnia, hogy a 
magánút kialakítása által mekkora a keletkező többlet csapadékvíz-terhelés mennyisége, be 
kell továbbá mutatnia, hogyan tervezi annak elvezetését vagy elszikkasztását, és ez a meglévő 
városi csapadékvíz elvezető rendszert milyen mértékben terheli meg, figyelembe véve a 
csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében a számítás készítésekor fennálló terhelés mértékét.  

(11) A SZT-ben kijelölt magánút megvalósítása nem kötelező. Ha az SZT-ben kijelölt magánút 
nem kerül kialakításra, annak területét az érintett telek részének kell tekinteni, és az övezet 
szabályai alapján épülettel beépíthető. 

 

 

  



JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2020 │ KAMPIS ANTAL TÉR 

41 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 
A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot) 

 

 
A Településszerkezeti Terv módosítása 
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A Településszerkezeti Terv jelmagyarázata 
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A Stzabályozási Terv részlete (hatályos állapot) 

 

  
1. VÁLTOZAT: A Szabályozási Terv módosításának tervezete 
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2. VÁLTOZAT: A Szabályozási Terv módosításának tervezete  

 

 

GÉSZ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 

A GÉSZ előírásainak módosítása, illetve kiegészítése javasolt az alábbiak szerint:  

A GÉSZ 24.§ (7) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) Legfeljebb annyi lakás helyezhető el, amennyi előírt parkoló száma épületen belül 

biztosítható.” 

A GÉSZ 24.§ (7) bekezdése kiegészül a következő új f) ponttal: 

„f) a hrsz 270/5 telekhatárán az átlátást korlátozó takaró növényzet telepítéséről vagy 

növényzettel kialakított zárt kerítés elhelyezéséről kell gondoskodni.” 
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A hatályos szabályozási terv jelmagyarázata (hatályos 2020.03.24-től) 
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