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Előzmények 

Alsóörs  Község  Önkormányzata  2015.  június  folyamán  új  épületbe  költözött,  a  régi, 

megüresedett  épületet  a  hozzátartozó  ingatlannal  hasznosítani  kívánja.  A  területen  az 

Önkormányzat  két  építési  telekkel  rendelkezik  az  560  és  az  568/4  hrsz.‐ú  ingatlanokkal, 

mindkettőn épület, ill. épületek találhatóak. Az értékesítés egyik lehetséges formája az ingatlan 

jelenlegi  állapotában  történő  eladása,  de  felvetődött  a másik  alternatívaként  a  területen  a 

fiatalok  letelepedését  és  helyben maradását  lehetővé  tevő  lakóterület  kialakítása. Mivel  az 

épületek állapota meglehetősen leromlott – valószínűleg ezek gazdaságosan nem újíthatóak fel 

és nem alakíthatóak át – bontásuk után egy viszonylag nagy építési terület alakul ki. 

Ingatlan adatok 

 A Képviselő Testület által elfogadott rendezési terv módosítása már tartalmazza az ingatlan új 
besorolását és a beépítés lehetőségének paramétereit. 
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Helyi Építési Szabályzat 

 Alsóörs  Községi  Önkormányzat  Képviselő‐testületének  10/2015.  (IV.15.)  önkormányzat 
rendelete  a  helyi  építési  szabályzatról  és  szabályozási  tervről  szóló  7/2005.  (XI.  11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról már tartalmazza az ingatlan új besorolását és a beépítés 
lehetőségének paramétereit. 
 
Övezet jele:   Lf‐15 
Beépítés módja:   Oldalhatáron vagy szabadon állóan 
Legkisebb telekterület:   700 m2  
Legkisebb telekszélesség:  18 m 
Legnagyobb szintterület mutató:   0,5 
Legnagyobb beépítettség:   30% 
Legkisebb zöldfelületi arány:   45% 
Legnagyobb burkolt felület aránya:   20% 
Legnagyobb építménymagasság:   4,5  m  (a  tervlap  és  szöveges  munkarész 

ellentmondásban van) 
Legnagyobb homlokzatmagasság:   5,0  m  (a  tervlap  és  szöveges  munkarész 

ellentmondásban van)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervezési program 

A megbízó igénye szerint a terület egyik lehetséges hasznosítási módja a településen élő vagy 

ide költözni kívánó fiatalok számára építési lehetőség biztosítása. A két ingatlanon mintegy 14+2 

azaz 16 db lakóegység elhelyezése lenne kívánatos. Az lakóegységek egyszerű kialakítással kb 

70  m2  nettó  alapterülettel  készüljenek,  az  övezetre  előírt  paraméterek  megtartásával.  A 

tervezési program szerint két ingatlant vizsgálunk meg.  
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Vizsgálat 

Hrsz: 568/4. Az  ingatlan 719 m2 területű, amelyből a Rendezési Terv  (RT) szerint kb. 130 m2 

közhasználatra átadandó terület. Így az telek mérete kb. 589 m2 marad (Megjegyzendő, hogy a 

telek területe az övezetre előírt min. 700 m2 alá esik).  

A RT Lf‐15 övezetére vonatkoztatva: 

Beépítés módja:   Oldalhatáron vagy szabadon állóan 
Telekterület:   kb. 589 m2  
Max. szinterület:   0,50×583=294,50 m2 
Beépítettség:   0,30×583=176,70 m2 
Legkisebb zöldfelületi arány:   0,45×583=265,05 m2 
Legnagyobb burkolt felület aránya:   0,20×583=117,80 m2 

 

Az  ingatlanon  jelenleg egy  intézményi és gazdasági  funkcióval rendelkező épület áll, amely a 

délkeleti  oldalhatáron  áll.  Az  épület  tengelye  északnyugat‐délkelet  irányú.  A  teleken 

elhelyezhető  a  kívánt  épület  (két  lakóegység)  lakóegységenként  max.  88  m2  bruttó 

alapterülettel,  ami  földszint  +  tetőtér‐beépítés  esetén max.  kb.  120 m2  nettó  alapterületet 

jelenthet. A telek tájolása és formája valamint közterület kapcsolata alapján azonban javasoljuk, 

hogy külön kerüljön értékesítésre, mivel – elsősorban ‐ egy teljes értékű lakóépület (családi ház) 

elhelyezésére alkalmas.  

Hrsz:  560. Az  ingatlan  3504 m2  területű,  amelyből  a Rendezési  Terv  (RT)  szerint  kb.  30 m2 

közhasználatra átadandó terület. Így az telek mérete kb. 3474 m2 marad.  

A RT Lf‐15 övezetére vonatkoztatva: 

Beépítés módja:   Oldalhatáron vagy szabadon állóan 
Telekterület:   kb. 3474 m2  
Max. szinterület:   0,50×3474=1737,00 m2 
Beépítettség:   0,30×3474=1042,20 m2 
Legkisebb zöldfelületi arány:   0,45×3474=1563,30 m2 
Legnagyobb burkolt felület aránya:   0,20×3474=  694,80 m2 

 

Az  ingatlanon  jelenleg  egy  intézményi  és  gazdasági  funkcióval  rendelkező  épület  áll,  a  volt 

polgármesteri hivatal épülete az telek közepén, a gazdasági épület az északnyugati oldalhatáron 

áll. Az épületek állaga és használhatósága a gazdaságos felújítást véleményünk szerint nem teszi 

lehetővé, ezért elbontandók.  

A  telken  két  beépítési  változatot  vizsgáltunk meg,  ill. megnéztük  az  ingatlan  telekként  való 

értékesítésének a lehetőségét is. 
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1. ábra Sorház jellegű beépítés 

Sorház jellegű beépítés 

 

A Rendezési Terv építéshely meghatározása alapján az egyik beépítési változat „sorház jellegű” 

épületeket eredményez. (1. ábra) Mivel a telken 3 építési helyet jelöl az RT, így az épületek is 

ebben  a  felosztásban  jelennek meg.  A  kívánt  14  lakóegység  elhelyezhető,  „előkerttel”  és 

„hátsókerttel”.  Az  ingatlanon  belül  belső  úthálózat  kiépítése  szükséges.  A  gépjárművek 

elhelyezése az épületek előkertjében oldható meg, míg a terasz a hátsókertben helyezhető el. 

A beépítés során kb. 85‐90 m2‐es nettó alapterületű lakóegységek építhetők földszint+tetőtér 

kialakítással. Ez a beépítési változat megfelel a  jelenleg érvényes rendezési tervnek, azonban 

építészetileg  átgondolt  tervezés  szükséges,  hogy  az  épület  a  település magba  beilleszthető 

legyen. 

Az  épületek  a  földszinten  elhelyezett  szélfogó,  vizesblokk,  nappali  és  étkezőkonyha 

helyiségekkel a  tetőtérben 2 hálószoba és  fürdőszoba helyiségekkel építhetőek, a  szükséges 

belső lépcsővel együtt.  

A tervezett beépítés hátránya, hogy a két sorház a tájolás miatt nem egyenértékű, a hátsókert 

az  egyiknél  északkeletre,  a másiknál délnyugatra néz,  valamint  az  építést  épületenként  egy 

időben kell ill. célszerű végezni. 

Az épület várható bekerülési költsége 85 m2 × 150 eFt/m2 + Áfa azaz 12.750 eFt+ Áfa. 

 Ez bruttó 16,2 millió Forint/lakóegységenként egyszerű kivitelű épület esetében. 

Ezen felül közös költségként jelentkezik az ingatlan megvásárlása, a közmű gerinchálózat és a 

térburkolat, valamint a közös zöldfelületek kialakítása. 
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2. ábra Ikerház jellegű beépítés 

Ikerház jellegű beépítés 

 

A Rendezési Terv építéshely meghatározása alapján a másik beépítési változat „ikerház jellegű” 

épületeket  eredményez.  (2.  ábra)  Ez  a  változat  a  jelenlegi  Rendezési  Terv  építési  hely 

jelölésének és az épületek közötti min. 9,00 m‐es távolságnak nem felel meg, amennyiben ez a 

változat kerül elfogadásra a fentieket módosítani kell.  

A  kívánt  14,  de  a  terv  szerint  16  lakóegység  elhelyezhető, minden  lakóegységhez  egy  kis 

udvarral. Az ingatlanon belül belső úthálózat kiépítése szükséges. A gépjárművek elhelyezése a 

közös területen (parkolóban) történik, lakóegységenként 2 parkolóhellyel számolva.  A beépítés 

során kb. 70‐75 m2‐es nettó alapterületű lakóegységek építhetők földszint+tetőtér kialakítással. 

Az épületek formai kialakítása követheti a jellemzően falusias épületek jellegét. 

Az  épületek  a  földszinten  elhelyezett  szélfogó,  vizesblokk,  nappali  és  étkezőkonyha 

helyiségekkel  a  tetőtérben  2  kis  hálószoba  (félszoba)  helyiségekkel  építhetőek,  a  szükséges 

belső lépcsővel együtt.  

A  tervezett  beépítés  előnye,  hogy  a  lakóegységek  közel  egyenértékűek,  az  udvar minden 

egységnél délkeleti irányba néz. Az épületek két egységenként építhetőek, közös megegyezéssel 

alá is pincézhetőek. 

Az épület várható bekerülési költsége 70 m2 × 150 eFt/m2 + Áfa azaz 10.500 eFt+ Áfa. 

 Ez bruttó 13,3 millió Forint/lakóegységenként egyszerű kivitelű épület esetében. 

Ezen felül közös költségként jelentkezik az ingatlan megvásárlása, a közmű gerinchálózat és a 

térburkolat, valamint a közös zöldfelületek kialakítása. 
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3. ábra Telekosztás 

Telekosztás 

 

A Rendezési Terv lehetővé teszi, hogy telekosztással min. 18,00 m széles és min. 700 m2 területű 

telkek kerüljenek kialakításra.  

A telek elhelyezkedése és közút kapcsolata is lehetővé teszi 5 db építési telek kialakítását a 3. 

ábra szerint.  

Így az ingatlan telkenként értékesíthető a piaci áron. 

A telekosztás beépítési  lehetőségeit nem vizsgáltuk, mert ebben az esetben az építési helyet 

újra meg kell határozni. 

 


