
1 
 

 
 
 

  
SSZZ..  

  
MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSS  TTÁÁRRGGYYAA  

  
EEGGYYÉÉBB  MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSS  

  
ÉÉRRVVÉÉNNYYBBEENN  LLÉÉVVŐŐ  SSZZEERRKKEEZZEETTII  TTEERRVV  KKIIVVÁÁGGAATT  

  
ÉÉRRVVÉÉNNYYBBEENN  LLÉÉVVŐŐ  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZÁÁSSII  TTEERRVV  KKIIVVÁÁGGAATT  

  
JJAAVVAASS--

LLAATT  
1. 

A B3.2 jelű Szabályozási terv-
lapon a Székesfehérvár 
10655/2 hrsz-ú út jelölése rajz-
technikailag hibás volt, mivel 
az utca „beszürkítése” közle-
kedési célú jelölése hiányzott. 
(A módosítás érinti a B.3.2 
szabályozási tervlapot.) 

 
 A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 

 

 

IGEN 

2. Az ingatlan tulajdonosa a 3670 
és a 3664 hrsz-ú ingatlanok 
beépíthetősége miatt szeretné 
a „Lke-2f.1” jelű, azaz kertvá-
rosias lakóterületi építési öve-
zet módosítását Lk jelű,  azaz 
kisvárosias lakó építési öve-
zetbe, mivel jelenleg a 3664 
hrsz-ú ingatlannak nincs köz-
területi kapcsolata ezért csak 
a 3670 hrsz-ú ingalannal ös--
szevonva lehet hasznosítani. 
Az összevonás után többlaká-
sos lakóépületet kíván létesí-
teni, mivel a jelenlegi előírás 
telkenként két lakás építését 
engedélyezi. (A módosítás 
érinti a  B2.4 szabályozási 
tervlapot.) 

Jelenleg csak a 3670 hrsz-ú ingat-
lan építhető be kétlakásos lakó-
épülettel, a 3664 hrsz-ú ingatlan a 
közterületi kapcsolat hiánya miatt 
beépíthetetlen. A módosításnak ki 
kell térnie a szomszédos ingatla-
nokra is, ezért egy teljes tömböt 
kell megvizsgálni, hogy kertvá-
rosias lakóterületből átsorolható-
ak-e kisvárosias lakterületbe. 

 

IGEN 

 



2 
 

 
  

SSZZ..  
  

MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSS  TTÁÁRRGGYYAA  
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ÉÉRRVVÉÉNNYYBBEENN  LLÉÉVVŐŐ  SSZZEERRKKEEZZEETTII  TTEERRVV  KKIIVVÁÁGGAATT  
  

ÉÉRRVVÉÉNNYYBBEENN  LLÉÉVVŐŐ  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZÁÁSSII  TTEERRVV  KKIIVVÁÁGGAATT  
  

JJAAVVAASS--
LLAATT  

3. A Székesfehérvár 7260/17-
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a 
7260/16 hrsz-ú ingatlan meg-
vásárlásával kapcsolatban ké-
relmezte a HÉSz módosítását. 
A módosítás érinti 6188/66 
hrsz-ú ingatlan 7260/16 hrsz-ú 
ingatlannal szomszédos „Ev” 
véderdő területfelhasználású 
területrészt, amelyet „KöK” kö-
töttpályás közlekedési terület-
be kérnek átsorolni, valamint a 
7260/17 hrsz-ú ingatlan terüle-
tét éríntő véderdő övezeti be-
sorolást kötöttpályás közleke-
dési terület övezetre szeretnék 
átminősítetni.. A módosítás 
keretében szükséges a 6153 
hrsz-ú Hosszúsétatér elneve-
zésű utcának a 7260/16 hrsz-ú 
ingatlant érintő részét kiszabá-
lyozni. (A módosítás érinti a 
B.4.4 szabályozási tervlapot.) 
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ÉÉRRVVÉÉNNYYBBEENN  LLÉÉVVŐŐ  SSZZEERRKKEEZZEETTII  TTEERRVV  KKIIVVÁÁGGAATT  

  
ÉÉRRVVÉÉNNYYBBEENN  LLÉÉVVŐŐ  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZÁÁSSII  TTEERRVV  KKIIVVÁÁGGAATT  

  
JJAAVVAASS--

LLAATT  
4. A Székesfehérvár 5972, 5973, 

5974 hrsz-ú ingatlanok tulaj-
donosai kérelmezték az ingat-
lanokat átszelő övezeti határ-
vonal megszüntetését. Az in-
gatlanokat az övezeti vonal  
„Gksz-3.1” jelű,  azaz keres-
kedelmi, gazdasági és szolgál-
tató  valamint az „Lke-3.2” jelű, 
azaz kertvárosias lakó építési 
övezetekre tagolja. 
Mivel a gazdasági területen a 
tervezett feltáró út területe el-
épült, ezért a terület feltárása 
és így az ingatlanok megosz-
tása nem lehetséges.( A mó-
dosítás érinti a B4.3 szabályo-
zási tervlapot.) 

 

 

  

IGEN 

5. A Székesfehérvár 020568/2, 
020568/3 hrsz-ú, „Lke-10.4” 
jelű kertvárosias lakóterületi 
építési övezetben lévő ingat-
lan tulajdonosai új utcanyitás-
sal 700 m2 nagyságú lakótel-
keket szeretnének kiosztani. 
Mivel a HÉSz előírásai szerint 
új utcanyitás csak a HÉSz 
módosításával lehetséges, 
ezért szükséges a szabályo-
zási tervlap, valamint a „Lke-
10.4” jelű építési övezet elő-
írásainak a módosítása. (A 
módosítás érinti a B1.1,B1.3 
szabályozási tervlapot.) 
 
 
 

 

 
A helyi építési szabályzat (HÉSz) 
módosítását igényli. 

A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 

 

IGEN 
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JJAAVVAASS--

LLAATT  
6. A Székesfehérvár 7069/7 

hrsz-ú. az ALPHA-VET Kft tu-
lajdonát képző ingatlanra vo-
natkozó „Vt-9.2” jelű építési 
övezet előírásainak módosítá-
sát kérelmezte a tulajdonos. 
A jelenleg hatályban lévő elő-
írások közül a legnagyobb be-
építhetőséget 40%-ról 50%-ra 
és az építménymagasságot 6 
méterről 9 méterre kérték mó-
dosítani. (A módosítás érinti a 
B7.2 szabályozási tervlapot.) 
 

A helyi építési szabályzat (HÉSz) 
módosítását igényli. 
 

A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 

 

 

IGEN 

7. A Székesfehérvár 13082 hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai kérel-
mezték, hogy a telket érintő 
„Lke-8.1” jelű építési övezetbe 
az előírt minimális telek szé-
lesség 20-ről 18 m-re módo-
suljon. A jelenlegi telek telek-
összevonással alakult ki két 
18 méter széles telekből. Sze-
retnék az eredeti állapotot 
visszaállítani, de a jelenlegi 
előírások ezt nem teszik lehe-
tővé. (A módosítás érinti a 
B9.1 szabályozási tervlapot.) 
 

A helyi építési szabályzat (HÉSz) 
módosítását igényli. A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 

 

IGEN 
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ÉÉRRVVÉÉNNYYBBEENN  LLÉÉVVŐŐ  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZÁÁSSII  TTEERRVV  KKIIVVÁÁGGAATT  

  
JJAAVVAASS--

LLAATT  
8. 

A Székesfehérvár, 10170/3 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa ké-
ri, hogy „a tömbfeltárás java-
solt iránya” jelölés a szabályo-
zási lapról kerüljön törlésre, 
mivel az adott ingatlanon la-
kóház van és az utca  tovább-
építése így már nem lehetsé-
ges. (A módosítás érinti a B3.4 
szabályozási tervlapot.) 
 

 A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 

 

IGEN 

9. 
 

A Székesfehérvár 020052/5 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az 
Alba Agrár Zrt., valamint a te-
rületet bérlő WIT-EX ALBA Kft. 
kérelmezte a „Gip/m-K” jelű 
mezőgazdasági üzemi besoro-
lásból „Kmi” különleges mező-
gazdasági üzemi és idegen-
forgalmi övezetbe a terület át-
sorolását. 
(A módosítás érinti a K4.3, 
K4.4 szabályozási tervlapo-
kat.) 

 

 
 

IGEN 
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JJAAVVAASS--

LLAATT  
10. A Székesfehérvár, 020610, 

0200602/11,020603/6, 020605 
hrsz-ú, „Eg” jelűgazdasági er-
dő területfelhasználású ingat-
lanok tulajdonosa a Vadex 
Mezőföldi Zrt. kérelmezte a te-
rületek ”Ee” jelű turisztikai 
egészségügyi erdőövezetbe 
történő átsorolását. 
Ezekben az erdőkben a közjó-
léti, rekreációs és sport célú 
fejlesztéseket támogatná a tu-
lajdonos.  
(A módosítás érinti B3.4, K6.2, 
K3.4 szabályozási tervlapo-
kat.) 

 A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 

 

IGEN 
 

11.  
 A 12156 hrsz-ú ingatlan tulaj-

donosa kérelmezte a 12147/1 
hrsz-ú út meghosszabbítását a 
12156 hrsz-ú ingatalon ke-
resztül. 
 Mivel a HÉSz előírásai szerint 
új utcanyitás csak a HÉSz 
módosításával lehetséges, 
ezért szükséges a szabályo-
zási tervlap módosítása. 
(A módosítás érinti a B12.3 
szabályozási tervlapot.) 

 A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 

 

IGEN 
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JJAAVVAASS--

LLAATT  
12. 
 A Székesfehérvár 6869/5 

hrsz-ú „Vt-8.4” jelű építési 
övezeti besorolású ingatlan tu-
lajdonosai kérelmezték a je-
lenlegi 20 %-os legnagyobb 
beépítés mértékét 30 %-ra 
megnövelni. 
A módosítás csak a helyi épí-
tési szabályzat előírásait érinti.  

A helyi építési szabályzat (HÉSz) 
módosítását igényli. A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 

 

IGEN 

13. A Székesfehérvár Budai út 
398/a (hrsz:12184/1) és a Bu-
dai út 398/b (hrsz-ú 12184/4) 
ingatlanok jelenleg zárványtel-
kek, és a Budai út 12184/1 
hrsz-ú ingatlanra jegyzett átjá-
rási szolgalom miatt tudják 
csak az ingatlanjaikat megkö-
zelíteni. A12184/1,12185 hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai kérel-
mezték a szabályozási terv 
módosítását. 
A 12184/1 tulajdonosa hozzá-
járul, hogy az ingatlanából a 
12184/2 hrsz-ú ingatlannal tör-
ténő telekhatárrendezéssel a 
két zárványtelek kizárólagos 
megközelítését lehetővé tevő 
út alakuljon ki.  
A 12184/1 és 12185 hrsz-ú in-
gatlanok tulajdonosai az ingat-
lanjaikhoz csatolt területet az 
Önkormányzattól megvásárol-
nák, amelyet jelenleg is bérel-
nek. 

A szerkezeti terv módosítását nem igényli. 
 

IGEN 
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JJAAVVAASS--

LLAATT  
(A módosítás érinti a B6.1, 
B12.3 szabályozási tervlapo-
kat.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 
 

A Székesfehérvár 020265/31 
hrsz-ú, „Ev” jelű, azaz véderdő 
övezeti besorolású területből 
15000 m2 nagyságú területet 
az Arconic-Köfém Kft. szeret-
né megvásárolni és a cég tu-
lajdonában lévő, szomszédos 
14435/4 hrsz-ú ingatlanhoz  
hozzácsatolni. Az összevo-
náshoz szükséges az 15000 
m2 nagyságú véderdő besoro-
lású területet „Gip-6.2” jelű ipa-
ri gazdasági építési övezetbe 
átminősíteni. (A módosítás 
érinti a B6.1 szabályozási terv-
lapot.) 
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JJAAVVAASS--

LLAATT  
15. A Székesfehérvár, Bodrogi ut-

ca 4 (hrsz:5085) és Bodrogi 
utca 6 (hrsz: 5084 ) tulajdono-
sa kérelmezte, hogy adott te-
rületre érvénybe lévő Lke-10.2  
építési övezetben lévő két in-
gatlanát szeretné „Vt” telepü-
lésközpont vegyes területfel-
használású övezetbe átmódo-
sítani.  
A telkeken hitéleti és szociális 
(gyermekgondozási) épületek 
építését valamint a meglévő 
épületek bővítését tervezi. A 
hatályban lévő előírások jelen-
leg a tervezett fejlesztéseket 
nem teszik lehetővé. 
 A módosítás érinti a B1.4 
szabályozási tervlapot.) 

 

 

 

IGEN 

 


