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Az egyes földügyi eljárások részletes 

szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet (R.)

• 23/B. § (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásokban vizsgálni kell - a (2) bekezdésben

meghatározott esetet kivéve -, hogy a telekalakítás

– a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak,

– b) a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint

– c) a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak

– megfelel-e.

• (2) Nem kell vizsgálni a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak

való megfelelést a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. §

17. pontja szerinti mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek birtokösszevonási céllal történő

telekalakításánál 50 hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem

lehet kisebb a változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából

kialakítandó utakat.



Az Állami Főépítészi Iroda vizsgálatára 

vonatkozó jogszabályok

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. Törvény (Étv.) a hatályost alkalmazzuk, kis kivétellel

• az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (OTÉK) eltérő időállapotai

– 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK (régiOTÉK)

– 2021. július 15-én hatályos (314-esOTÉK)

– kérelem benyújtásakor hatályos OTÉK

• az adott helyi építési szabályzat (HÉSZ)

• tilalmakról szóló helyi önkormányzati rendeletek

• a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet (Fvmr.)



a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet alapú 

HÉSZ-ek Vas megyében

Bozsok 3/2016.(III.8.)

Bük 9/2015.(VI.23.)

Csákánydoroszló 1/2019.(I.8.)

Csepreg 7/2015.(VII.2.)

Daraboshegy 4/2020.(V.21.)

Gasztony 3/2018.(II.27.)

Gyöngyösfalu 10/2015.(IX.29.)

Hegyhátsál 3/2020.(V.25.)

Horvátzsidány 6/2019.(IV.30.)

Katafa 3/2020.(V.22.)

Kemestaródfa 1/2017.(XI.3.),

Körmend 11/2017.(VI.23.)

Kőszeg 33/2014.(X.3.)

Kőszegpaty 6/2019.(VIII.30.)

Lukácsháza 8/2013.(VII.2.)

Magyarlak 7/2018.(VI.29.)

Magyarnádalja 11/2017.(XII.11.)

Nádasd 5/2020.(III.5)

Nagygeresd 1/2016.(I.8.)

Rábapaty 8/2016.(VIII.23.)

Répcelak 10/2017.(III.31.)

Rönök 2/2018.(IV.26.)

Sárvár 37/2016.(XI.28.)

Szentgotthárd 19/2016.(VI.30.)

Szőce 4/2020.(V.22.)

Vasalja 10/2013.(XII.16.)

Vát 11/2015.(VII.31.)

Zsédeny 3/2019.(IV.3.)



Étv.

• Építési telek (régiOTÉK időállapota): beépítésre szánt területen fekvő, az

építési szabályoknak megfelelően kialakított és 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 telek.

• Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.

• Telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának

összevonása és egyidejűleg a településrendezési tervben meghatározott

rendeltetés céljára szolgáló új telkekként történő felosztása.

• Telekegyesítés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek egy telekké

történő összevonása.

• Telekfelosztás: a telek új telkekre történő osztása.

• Telekhatárrendezés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek közös

határvonalának megváltoztatása.

• Telektömb: a telkek olyan csoportja legalább hat telekkel, amelyet minden

oldalról közterület, magánút vagy más beépítésre nem szánt terület határol.



Étv.

• 23. § (1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület

rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá

annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a

jogszabályoknak megfeleljen.

• (2) A telekalakítás a 24. § (1) bekezdése szerinti változás

megvalósítására irányuló, a telekalakítási hatóság által lefolytatott

közigazgatási eljárás, amely a telekingatlan adataiban történő,

továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában

ezáltal bekövetkező változásnak a külön jogszabályban

meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő

átvezetésével zárul.



Étv.

• 24. § (1) A telekalakítás lehet:

– a) telekcsoport újraosztása (2. § 22. pont),

– b) telekfelosztás (2. § 24. pont),

– c) telekegyesítés (2. § 23. pont), és

– d) telekhatárrendezés (2. § 25. pont)

– e) vasúti telekalakítás (2. § 44. pont)

• (2) Új beépítésre szánt vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő terület

esetében a területre vonatkozó helyi építési szabályzat a beépíthetőség

feltételeként előírhatja a telkek építési telekké vagy telekké történő

alakítását, az érintett telekcsoport - legalább telektömbönként történő -

újraosztásával.

• (3) A szabályozási vonal szerinti telekalakítást legkésőbb a kiszolgáló

út megépítésével egyidejűleg kell elvégezni.

• (4) A telekalakítás során érintett tulajdoni jogviszonyokban a polgári jog

szabályai szerint kell eljárni.



Étv.

• 24/A. § (1) A telekalakítási hatóság a természetvédelmi vagy kulturális
örökségvédelmi szempontoknak nem megfelelő engedély iránti kérelmet
elutasítja.

• (2) Az (1) bekezdés szerinti szempontok vizsgálatának mellőzése
semmisségi oknak minősül.

• (3) A telekalakítási eljárásokban, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre
az ingatlan-nyilvántartásban országos jelentőségű védett természeti terület,
törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom,
földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó, természeti
emlék, barlang felszíni védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve, akkor az
ingatlan-nyilvántartási átvezetés feltétele az, hogy a kialakuló, jogi jelleggel
természetben érintett földrészlet tulajdoni lapjára tovább kell jegyezni a jogi
jelleg tényét. A telekalakítási engedélynek rendelkeznie kell arról, hogy mely
kialakuló földrészletek tulajdoni lapján kell továbbvezetni a jogi jelleget.

• (4) Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban
- jogi jellegként - helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi
terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve, akkor az ingatlan-
nyilvántartási átvezetés feltétele az, hogy a kialakuló, jogi jelleggel
természetben érintett földrészlet tulajdoni lapjára tovább kell jegyezni a jogi
jelleg tényét. A telekalakítási engedélynek rendelkeznie kell arról, hogy mely
kialakuló földrészletek tulajdoni lapján kell továbbvezetni a jogi jelleget.



Étv.

18. § (2) Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési
szabályzat - vagy ha a helyi építési szabályzat az e törvényben vagy a
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kötelező tartalmi
elemeket nem tartalmazza teljeskörűen -, építési munkát és egyéb építési
tevékenységet végezni csak e törvény, valamint az építésügyi és településképi
követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet,
ha az építési tevékenység során érvényesül a településrendezési illeszkedés
követelménye.

2. § 28. pont Településrendezési illeszkedés követelménye: helyi építési
szabályzat hiányában alkalmazott, a telek alakítására, a beépítés mértékére,
magasságára, módjára, helyére, valamint a rendeltetési egységek számára és
rendeltetés módjára vonatkozó, az önkormányzat által egy adott területre
meghatározott, az országos településrendezési és építési követelményekkel
összhangban álló, vagy indokolt esetben annál megengedőbb településrendezési
és építési követelmény, amely telekalakítás, új építmény építése, az építmény
térfogatát megváltoztató építési tevékenység, épületben rendeltetési egység
számának vagy a rendeltetés módjának változtatása esetén biztosítja a települési
környezetbe való harmonikus beillesztést és az érintett telken a környezetével
azonos értékű építési jogok és kötelezettségek érvényesülését; ha a helyi építési
szabályzat az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározott kötelező tartalmi elemek közül egyeseket nem tartalmaz, az
illeszkedés követelményét ezen hiányzó szabályozási elemekre kell alkalmazni.

Változás várható…



Vas megyében településrendezési eszközökkel, 

illetve településtervvel nem rendelkező 

települések

Bejcgyertyános

Borgáta

Csánig

Csönge

Döbörhegy

Döröske

Egyházashetye

Gérce

Halastó

Harasztifalu

Hegyhátszentmárton

Ják

Kám

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kisrákos

Kissomlyó

Köcsk

Kőszegdoroszló

Nagykölked

Nagymizdó

Nagysimonyi

Nick

Nyőgér

Pankasz

Szarvaskend

Szergény

Tokorcs

Viszák

Vönöck



Étv. – kiszolgáló út kiszabályozása

• 27. § (11) A kiszolgáló út célját szolgáló szabályozási vonallal érintett

építési telek a lakó vagy üdülő rendeltetéssel érintett építésügyi hatósági

eljárások és a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentések tekintetében

rendezettnek minősül. Ha településrendezési szerződés másként nem

rendelkezik, a kiszolgáló út céljára szolgáló területrész az építési telek

telekméretébe nem számítható be. A szabályozási vonal településrendezési

szempontból a kiszolgáló út kötelező telekhatárának minősül. Ha a

szabályozási vonallal érintett telek kiszolgáló út céljára meghatározott

részén közút kerül kialakításra, amennyiben településrendezési

szerződésben a felek másként nem állapodnak meg, a kisajátítás szabályait

alkalmazni kell.

• régiOTÉK és 314-esOTÉK szabályozási vonal : a közterületet és az egyéb nem

közterületet elválasztó vonal.

• Hatályos OTÉK szabályozási vonal : a közterületet és az egyéb nem közterületet

elválasztó meglévő, valamint a szabályozási terven meghatározott tervezett

közterületi telekhatár.



Szabályozási vonal



OTÉK

• 1. § (1) Területet használni, építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani,
építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni,
felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az
építmény rendeltetését megváltoztatni e rendelet, valamint a helyi építési
szabályzat rendelkezései szerint szabad.

• 2. § A telek alakítása, valamint az építmény tervezése, elhelyezése, építése,
átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, elmozdítása vagy
lebontása, továbbá az építmény rendeltetésének megváltoztatása során gondoskodni
kell

– a) a település és a táj szerves kapcsolatáról, az építmény környezetbe illeszkedő
elhelyezéséről, a település ökológiai rendszerének védelméről,

– b) a település, a településrész értéket képviselő építészeti arculatának
megőrzéséről,

– c) a település építészeti értékeinek megóvásáról, és az építészeti minőség
emeléséről, és

– d) a településrendezési tervben meghatározottak szerint az építészeti és
régészeti örökség, a tájrészletek látványának (rálátás), valamint a telekről
feltáruló kilátás védelméről annak mértékéig, hogy az érintett telek szabályos
beépítését ne akadályozza.

• 7. § (2) Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük,
beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy
övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és
kötelezettségek illessék meg.



OTÉK

• Oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és

az e felé eső építési határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvő része

• Előkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala

(homlokvonala), és az építési határvonal (előkerti határvonal), valamint az

oldalkertje(i) által határolt része.

• Hátsókert: az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott

építési határvonal (hátsókerti határvonal), valamint az oldalkertje(i) által

határolt része.

• Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét

meghatározó elméleti vonal.

• Építési hely: az építési teleknek, teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti

építési határvonalai által körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen - a

védőtávolságok és más jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon

belül a szabályozási terven jelölt beépíthető területrészen - az építési

övezeti, övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület

(épületek) (csak hatályos OTÉK esetében!)



OTÉK

• Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi

építési szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre

(amelyekre) az épületet a helyi építési szabályzatban meghatározottak

szerint kötelezően helyezni kell.

• Szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem közterületet

elválasztó meglévő, valamint a szabályozási terven meghatározott tervezett

közterületi telekhatár. (hatályos OTÉK szövege)

• Építési telek (314-es és hatályos OTÉK): az a telek,

– a) amely beépítésre szánt területen, építési övezetben 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.



OTÉK

• 34. § (1) Az építési telek, - továbbá ha indokolt - a telek beépítési módját a helyi

építési szabályzatban az építési határvonalakkal meghatározott terület, az építési

hely határozza meg úgy, hogy

– a) szabadon álló 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,

– b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén annak egyik építési határvonala a

telek egyik oldalhatára, szemközti építési határvonala és a telek másik

oldalhatára között beépítetlen telekrész legyen,

– c) ikres beépítési mód esetén a szomszédos telkek egymás felőli építési

határvonala a telkek közös oldalhatára legyen,

– d) zárt sorú beépítési mód esetén annak a telek előkerti építési határvonalához

csatlakozó oldalai a telek két oldalhatára legyen,

– e) a nagyvárosias lakóterületen és a kisvárosias lakóterület lakótelepén

alkalmazható telepszerű beépítési mód esetén, azt minden oldalról a saját

telkének határai vagy a saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési

határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye körül, és az

építési határvonalak által meghatározott építési hely egy telepszerű építési

övezeten belül vagy egy övezeten belüli telekcsoportra kerül meghatározásra

olyan módon, hogy az építési határvonalak lehetnek telekhatárok és egyben

szabályozási vonalak is.



Beépítési módok



Beépítési módok – oldalkerti határvonal és 

saroktelek



Az elő-, oldal- és hátsókert előírásai

35. § (1) Az építési telken az építési helyet az építési övezet elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó

előírásai szerinti építési határvonalakkal kell meghatározni. Építési határvonalra helyezett épület,

épületrész esetén az építési határvonalra a végleges külső (vakolt vagy burkolt) felületnek kell

kerülnie. Az előírt legkisebb elő-, oldal- és hátsókert méretén belül épület, épületrész - az 1,0 m-nél

nem nagyobb kiállású eresz, 0,6 m-nél nem nagyobb kiállású angolakna és alaptest, továbbá a (8) és

(9) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem állhat.

(2) Az előkert legkisebb mélysége

a) a helyi építési szabályzatban megállapított érték,

b) a helyi építési szabályzat által elismert kialakult állapot vagy

c) az a) és b) pontban foglaltak hiányában 5,0 m.

(3) Az oldalkert legkisebb szélessége

a) a helyi építési szabályzatban megállapított érték,

b) a helyi építési szabályzat által elismert kialakult állapot vagy

c) az a) és b) pontban foglaltak hiányában szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén

a 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolság fele, az oldalhatáron álló beépítési

mód esetén 4,0 m.

(4) A hátsókert legkisebb mélységét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ha a szabályzat erről 

nem rendelkezik, akkor az a kialakult állapotnak megfelelő, ennek hiányában nem lehet kisebb:

- sem 6,0 m-nél,

- sem az épület hátsókertre néző tényleges beépítési magasságának mértékénél.

(5) A saroktelek elő- és oldalkertnek nem minősülő részén a hátsókertre vonatkozó rendelkezéseket 

kell alkalmazni.



Az elő-, oldal- és hátsókert



Az elő-, oldal- és hátsókert előírásai

35. § (6) Az elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül nem lehet:

– növénytermesztés céljára szolgáló kerti növényház (üvegház), fóliasátor,

– tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy,

– árnyékszék,

– kemence, húsfüstölő,

– állatkifutó,

– trágyatároló, komposztáló, továbbá

– siló, nem terepszint alatti vagy terepszint alatti fedetlen kialakítású ömlesztett

anyag-, folyadék- vagy gáztároló, valamint a helyi építési szabályzatban nem

megengedett egyéb tárolóépítmény.

(7) A hátsókert előírt legkisebb méretén belül - a szükséges védőtávolságok

megtartásával - valamennyi melléképítmény, továbbá mosókonyha, nyárikonyha,

gépkocsi és egyéb tároló épület elhelyezhető. Növényházat (üvegházat), fóliasátrat a 31.

§ rendelkezéseinek keretei között - helyi építési szabályzat és szabályozási terv eltérő

rendelkezése hiányában - a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább

1,50 m távolságra szabad elhelyezni.



Beépítési mód és építési hely változna a 

telekalakítás során



Épületek közötti legkisebb távolság

37. § (1) Épületnek a szomszédos telekkel közös határvonalán vagy attól 3 m-en

belül álló és a telekhatárral 60°-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falában és a

vízszintessel 30°-nál nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületén

nyílászárót, nyílást, szellőzőt - a szellőzőkürtő, a tetőkibúvó és a (4) bekezdésben

említettek kivételével - létesíteni nem szabad.

(3) Az oldalhatáron álló beépítési módú telken az oldalhatáron álló épület esetén, annak

eresze a terepcsatlakozás felett legalább 2 m magasságban és legfeljebb 0,5 m-re a

szomszédos ingatlanra átnyúlhat a csapadékvíz saját telekre való visszavezetésével.

(4) Az épületnek a telek oldalhatárán vagy attól 3 m-en belül álló és a telekhatárral

60°-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falában és a vízszintessel 30°-nál

nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületén csak tároló-, közlekedő-

, tisztálkodó-, főzőhelyiség és illemhely, legalább 1,80 m-es mellvédmagasságú és

helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m2 nyíló felületű szellőzőablaka,

szellőzőnyílása lehet. Az épület pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek,

tereinek nyílásai, nyílászárói, szellőzői a telek oldalhatárán vagy a telek oldalhatárától 1

m-en belül álló határfalán nem lehetnek.



OTÉK

• Telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített területének a telek

teljes - nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett -

területéhez viszonyított megengedett mértéke.

• Telek beépített területe (314-es és hatályos OTÉK): a telken álló épület

1,00 m-nél magasabbra emelkedő részeinek, az 1,00 m-es vízszintes

síkban mért vetületi területeinek összege. A vetületi területek számítása

során figyelmen kívül kell hagyni

a) mezőgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt

területen a legfeljebb 9,00 m-es, egyéb területen a legfeljebb

4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és fóliasátor,

b) az épülethez tartozó előlépcső, tornác, előtető, valamint a

terepcsatlakozástól legalább 2,00 m-rel magasabban lévő

erkély, függőfolyosó, ereszpárkány - az épület tömegétől kiálló

részeinek - az épülettől számított 1,50 m-es sávba eső

vízszintes vetületét.



Épület vagy építmény (régiOTÉK)

Telek beépített területe: a telken álló, a terepcsatlakozáshoz képest 

1,0 m-nél magasabbra emelkedő építmények vízszintes síkban mért 

vetületi területeinek összege. A 35. § (9) bekezdésének a) pontja 

szerinti épületkiugrás vízszintesen mért vetületi területét a telek 

beépítettségének számítása során figyelembe kell venni.(pl.erkély)

A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni:

a) az árnyékszék, a terepszint alatti építmény, a melléképítmények 

és a telken és a telek határain álló kerítés,

b) mezőgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt 

területen a legfeljebb 9,0 m-es, egyéb területen a legfeljebb 4,50 

m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és fóliasátor,

c) az építményhez tartozó előlépcső, valamint a 

terepcsatlakozástól legalább 2,0 m-rel magasabban lévő erkély, 

függőfolyosó, ereszpárkány, előtető - az építmény 

tömegétől kiálló részeinek - az építménytől számított 1,50 m-es 

sávba eső vízszintes vetületét.



Épület vagy építmény (Étv.)

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve
késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére,
szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és
kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött
műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti
talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével
jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló
építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret,
helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység,
avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és
épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony,
távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-,
ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki
alkotások).



HÉSZ és melléklete, a szabályozási terv

• Általános előírások pl.:

– Kötelező szabályozási elemek: szabályozási vonal, övezet/építési övezet határ, telek
be nem építhető része, elő-oldal- hátsókert mérete pl. - a HÉSZ-t módosítani kell.

• Telekalakításra vonatkozó előírások pl.:

– Kialakítható telek/új építési telkek minimális telekszélesség, mely függhet a beépítési
módtól is. Telekmélység meghatározása.

– Minimális (maximális) teleknagyság meghatározása.

• Az övezeti paraméterekben előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók
közműépítmények elhelyezése érdekében (például szennyvízátemelő,
transzformátorház, vízgépház stb.), továbbá magánút számára.

• Az építési övezetekben, az SZT-n meghatározott közterület szabályozás/kialakítás
végrehajtása érdekében a szabályozás után visszamaradó telkek az övezet előírásaitól
eltérő méretűek is lehetnek.

– A település építési övezeteiben nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható.

– Magánút kialakításának korlátozása.

– Telekalakítás kötelezettsége vagy tiltása

– Szabályozási terv készítésének kötelezettsége

• Övezeti előírások pl.:

– kialakítható telekterület: min. 900 m2

– beépítési mód: oldalhatáron álló

– beépítettség: 30 %

– épület építménymagassága: max. 5,0 m

– zöldfelület: min. 40 %”



HÉSZ és melléklete, a szabályozási terv

telekalakítási kötelezettség és tiltás



A telekalakítás sajátos szabályai – FVMr.

3. § (1) A telket - a nem építési telek telekegyesítése és telekhatár-rendezése

kivételével - úgy kell alakítani, hogy a kialakuló telkek köz- vagy magánútról

gépjárművel közvetlenül megközelíthetőek legyenek.

(2) Meglévő telkek esetében a telekegyesítés, a telekhatár-rendezés abban az

esetben is engedélyezhető, ha az új telek, illetve telkek területnagysága, egyéb

mérete nem felel meg a területre vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ez az előírás

telekhatár-rendezés esetén csak akkor alkalmazható, ha a kialakuló telkek méretei a

korábbiakhoz képest az építésügyi előírásoknak jobban megfelelnek.

(3) Magánút céljára szolgáló telek kialakítása esetében a helyi építési szabályzatban

előírt építési övezet, övezet szerinti rendeltetés céljára szolgáló telek méretére

vonatkozó előírásokat nem kell figyelembe venni.

(4) A telekalakítás

– a) meglévő, beépített telek vagy

– b) végrehajtható építési engedéllyel érintett telek

– esetében csak akkor engedélyezhető, ha az (1) és (2) bekezdésben

foglaltakon túlmenően a kialakuló telkek meglévő és tervezett beépítettsége,

valamint a telekalakítással érintett telkeken lévő összes meglévő és

tervezett építmény távolsága a tervezett telekhatártól a

jogszabályoknak megfelel.



FVMr.  -megközelíthetőség



FVMr.  -meglévő telkek telekhatárrendezése



A telekalakítás sajátos szabályai – FVMr.

(5) Ha az építésügyi jogszabályoknak megfelelő telekalakítás a telken álló épületet,

melléképítményt részekre osztaná, a telekalakításra engedély csak akkor adható, ha

az épületet, melléképítményt elbontják, áthelyezik, vagy ha a kialakuló új telekhatárnak

megfelelően határfalakkal, továbbá az épületgépészeti és a villamosenergia-hálózat, a

tartószerkezetek, valamint a tetőzet és tetőfedés teljes szétválasztásával és a

közműbecsatlakozások külön-külön bekötésével önálló építményekké alakították át.

Beépítési mód!!!

4. § (1) Ha a telek területe az építésügyi szabályok szerint megosztható, de

homlokvonalának hossza ezt másként nem teszi lehetővé - a területre vonatkozó helyi

építési szabályzat alapján - nyúlványos (nyeles) telek is kialakítható.

(2) A nyúlványos (nyeles) teleknek a nyél nélkül is a helyi építési szabályzatban előírt

méretűnek kell lennie.

(3) A nyúlvány (nyél) 3 méternél keskenyebb, építési telek esetén 50 méternél

hosszabb nem lehet.

(3a) Kettőnél több nyúlványos telek kialakítása csak akkor történhet, ha a telkek

nyúlványai nincsenek egymás mellett.



FVMr. – meglévő épületet metsző új telekhatár



R. 2. melléklet - A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez 

mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma és a 

telekalakítási dokumentáció záradéka

1. A telekalakítási dokumentáció tartalma:
– 1.1. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység

részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott záradékolt
változási vázrajz,

– 1.2. a telekalakítási helyszínrajz,

– 1.3. a digitális adatállományok (telekalakítási helyszínrajz PDF formátumban) nem
újraírható adathordozón.

2. A telekalakítási helyszínrajz tartalmazza:
– 2.1. a méretarány-tényezőt,

– 2.2. a telekalakítással érintett földrészleteket,

– 2.3. a telekalakítás utáni állapotot,

– 2.4. a telekalakítással érintett földrészleteken meglévő építményeket,

– 2.5. az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telki szolgalmi joggal és egyéb joggal
terhelt területek határvonalát,

– 2.6. a bontás alatt álló épületek vonatkozásában „bontás alatt” megjegyzést,

– 2.7. a telekalakítással érintett földrészleten lévő összes építmény távolságát a
tervezett földrészlet határtól,

– 2.8. a létrejövő földrészlet méreteit,

– 2.9. a beépített földrészlet esetén a földrészlet eredeti és a telekalakítás utáni
beépítési százalékát.



A R. 2. melléklet szerinti helyszínrajz tartalma

Vázrajz és helyszínrajz Valóság



FVMr.  3. § (5) bekezdés -

Ha az építésügyi jogszabályoknak megfelelő telekalakítás a telken 

álló épületet, melléképítményt részekre osztaná…

Vázrajz és helyszínrajz Valóság



Az ÁFI vizsgálatának folyamata

• Nem szakhatóság, hanem szakkérdés vizsgálat – nincsenek belső határidők, csak a 

hiánypótoltatásra!

• Van-e a településnek HÉSZ-e, szabályoz-e teljeskörűen (njt.hu, település honlapja)?

– Megkeresés

– Településrendezési illeszkedés követelménye

• HÉSZ vizsgálata (övezeti/építési övezeti besorolás és előírások, sajátos 

rendelkezések, telekalakítási követelmények, tilalmak)

• Étv. szerinti telekalakítási vagy változtatási tilalom (ingatlan-nyilvántartás, njt.hu) 

fennáll-e?

• Országos Építésügyi Nyilvántartás (meglévő és feltüntetett építmények száma, helye 

ÉMO; végleges építésügyi engedélyek, megtett egyszerű bejelentések 

ÉTDR/építésügyi hatóság)

• Hiánypótoltatás egy alkalommal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. tv. (Ákr.) 44. § és a R. szerint.

• Ákr. 62-63. §§ - a tényállás tisztázása, nyilatkozattételre felszólítás

• Ákr. 68-70. §§ szerinti szemle

• Ákr. 6. § szerinti jóhiszeműség és bizalmi elvek

(1) Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel

együttműködni.

(2) Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.



Tájékoztatás

• Hatályos jogszabályok elérhetősége: www.njt.hu

(jogszabálykereső/önkormányzati rendeletek fül /D2/tilalom/)

• Étv. 8. § (4) bekezdés c) pontja szerint a polgármester gondoskodik az egyes

ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó

tájékoztatásról (tehát nem az ÁFI)!

• Közműtérképek elérhetősége ügyfélkapuval: www.e-epites.hu/kozmuvek

• Végrehajtható építési engedélyek és egyszerű bejelentések elérhetősége:          

E-epites portál ÉTDR Általános tájékoztatási felület, ügyek nyilvános adatai: 

www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList

• A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a

földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014.(IV.29.) VM rendelet 13. § (1)

bekezdés a) pont aa) pontja és 17. § (3) bekezdés c) pontja alapján a

Kormányhivatal álláspontja az, hogy a földmérő felelőssége a jogszabályok

rendelkezéseinek előzetes megismerése, és az annak megfelelő telekalakítási

vázrajz, helyszínrajz elkészítése.

http://www.njt.hu/
http://www.e-epites.hu/kozmuvek
http://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList


Köszönöm a figyelmet!

Csermelyi Andrea

állami főépítész

allami.foepitesz@vas.gov.hu

94/505-992
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