
 

 

1./4 
A program a Kormány 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozata a magyarországi cserkészet támogatásáról rendelete alapján, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Magyar Cserkészszövetség között létrejött támogatói okirat alapján valósul meg. A Lechner Ödön Ingatlanfejlesztési Projekt célja a 
Kecskeméten, Miskolcon és Nagykovácsiban található cserkészingatlanok felújítása. 

 

FŐÉPÍTÉSZI SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 
JEGYZŐKÖNYVE 

 
 
DÁTUM: 2019. december 11. 
HELYSZÍN: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal 
HELYRAJZISZÁM: 307 hrsz, 919/1hrsz. 
 
RÉSZTVEVŐK: Györgyi Zoltán (települési főépítész), Szórád Előd (projektvezető), Klósz Gábor (építész 

tanácsadó) 
 
 
A szakmai konzultáció során az alábbi témákról egyeztettünk és az alábbi tájékoztatást kaptuk a települési 
főépítésztől: 
 
ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK: 
 

 Nagykovácsi 307 hrsz-ú telek övezete: Kkast-1-M 
 
48. § (1) A Kkast-1-M jelű építési övezet (műemlék telke) előírásai: 
Beépítési mód szabadon álló 
a) Kialakítható legkisebb telekterület: 60 000 m² 
b) Legnagyobb terepszint feletti beépítettség: 10% 
c) Legnagyobb terepszint alatti beépítettség: 20% 
d) A szintterületi mutató legnagyobb értéke: 0,4 m²/m² 
e) Legkisebb zöldfelületi arány: 75%, 
f) Legnagyobb épületmagasság: 7,5 m. 
g) A telkeken belül 
ga) az előkert: 10 m, 
gb) az oldalkert: 10 m, 
gc) a hátsókert: 10 m. 
h) Az építési övezetben az alábbi rendeltetések létesítményei helyezhetők el: oktatás, nevelés, kulturális, 
hitéleti, egészségügyi, közösségi szórakoztató, sport, vendéglátás, szállás, iroda és igazgatás. 

 

 Nagykovácsi 919/1 hrsz-ú telek övezete: Kkast-2-M 
 

48. § (2) A Kkast-2-M jelű építési övezet (műemléki környezet) előírásai: 
a) Beépítési mód szabadon álló 
b) Kialakítható legkisebb telekterület: 15 000 m² 
c) Legnagyobb terepszint feletti beépítettség: 10% 
d) Legnagyobb terepszint alatti beépítettség: 20% 
e) A szintterületi mutató legnagyobb értéke: 0,4 m²/m² 
f) Legkisebb zöldfelületi arány: 75%, 
g) Legnagyobb épületmagasság: 7,5 m. 
h) A telkeken belül 
ha) az előkert: 10 m, 
hb) az oldalkert: 10 m, 
hc) a hátsókert: 10 m. 
i) Az építési övezetben az alábbi rendeltetések létesítményei helyezhetők el: oktatás, nevelés, kulturális, 
hitéleti, egészségügyi, közösségi szórakoztató, a turizmushoz köthető állattartás. 
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 Mindkét ingatlan „településkapu karakterű” övezetbe tartozik bele településképvédelmi szempontok 
alapján. 

 
A főépítész tájékoztatott bennünket a hatályos helyi előírások elérhetőségeiről: 
 
- helyi építési szabályzat 
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=nagykovacsi&dbnum=197&docid=A1900007.NKO&searchUrl=/rendelet
-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dnagykovacsi%26publisher%3DNKO0 
  
- szabályozási terv 
 http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfo
gadott/2.b._SZT_SZAB%C3%81LYOZ%C3%81SI_TERVLAP_KTj%C3%B3v._(1).pdf 
  
- védelmek, korlátozások, közművek 
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfo
gadott/2.c.__SZT-2_V%C3%89DELMEK_TERVLAP_A1_KTj%C3%B3v._(1).pdf 
                http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2
019/Elfogadott/2.d._SZT-3_KORLATOZO_TERVLAP_A1_KTj%C3%B3v._(1).pdf 
                http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2
019/Elfogadott/2.e._SZT-4_KORL%C3%81TOZ%C3%93_k%C3%B6zm%C5%B1_A3_KTj%C3%B3v._(1).pdf 
  
- településkép védelmi rendelet 
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=nagykovacsi&dbnum=197&docid=A1700028.NKO&searchUrl=/rendelet
-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dnagykovacsi 
  
- településképi arculati kézikönyv 
http://nagykovacsi.hu/common/documents/Telep%C3%BCl%C3%A9sfejleszt%C3%A9si%20dokumentumok/Na
gykovacsi_2017_09_26.pdf 
 
 
ÖRÖKSÉGVÉDELEM: 

 a 307 hrsz-ú telek műemléket tartalmazó telek (kastély épület) 

 a 919/1 hrsz-ú telek műemléki környezet 

 a közelben található régészeti lelőhely (Kastély köz irányában), de egyik ingatlant sem érinti 

 a műemlékről és annak védendő részeiről készített értékleltárt a helyi önkormányzat nem tartja nyilván 

 a 919/2 hrsz-ú telken található egy kápolna, amely helyi jelentőségű védett érték. Ez a kápolna valamikor 
a kastély telkéhez tartozott, de már különáll. Nincsen kihatással a 307 és 919/1 hrsz-ú telkek 
beépítésére. 

 
TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM: 

 egyik telek sem áll sem nemzetközi, sem országos táj- és természetvédelem alatt 

 egyik telek sem része a Budai Tájvédelmi Körzetnek 

 mindkét telek helyi védett természeti terület, természeti érték, természeti emlék területe 

 2009 óta érinti a „kötelezően zöldfelületként megtartandó, kialakítandó, beépítéstől elzárt terület” 
jelölés mindkét telek adott részét 

 az Ördögárok pataknak 3-3 m-es védőtávolsága van a patak meder szélétől számítottan. Ebben a 
védőtávolságban a karbantartás érdekében épület, építmény nem helyezhető el. A felszíni vízfolyások, 
patakok mederrendezésénél, új építmények elhelyezésénél a természetes vízparti vegetáció, a 
természetes élőhelyek védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. A vízrendezést a meder 
minimális burkolásával, vagy anélkül, mérnökbiológiai-műszaki megoldásokkal kell megvalósítani. 

 gondoskodni kell a megfelelő zajvédelem biztosításáról különféle műszaki megoldásokkal 

 a gépészeti felépítményeket közterületről nem látható helyen és módon kell elhelyezni 

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=nagykovacsi&dbnum=197&docid=A1900007.NKO&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dnagykovacsi%26publisher%3DNKO0
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=nagykovacsi&dbnum=197&docid=A1900007.NKO&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dnagykovacsi%26publisher%3DNKO0
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfogadott/2.b._SZT_SZAB%C3%81LYOZ%C3%81SI_TERVLAP_KTj%C3%B3v._(1).pdf
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfogadott/2.b._SZT_SZAB%C3%81LYOZ%C3%81SI_TERVLAP_KTj%C3%B3v._(1).pdf
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfogadott/2.c.__SZT-2_V%C3%89DELMEK_TERVLAP_A1_KTj%C3%B3v._(1).pdf
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfogadott/2.c.__SZT-2_V%C3%89DELMEK_TERVLAP_A1_KTj%C3%B3v._(1).pdf
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfogadott/2.d._SZT-3_KORLATOZO_TERVLAP_A1_KTj%C3%B3v._(1).pdf
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfogadott/2.d._SZT-3_KORLATOZO_TERVLAP_A1_KTj%C3%B3v._(1).pdf
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfogadott/2.e._SZT-4_KORL%C3%81TOZ%C3%93_k%C3%B6zm%C5%B1_A3_KTj%C3%B3v._(1).pdf
http://nagykovacsi.hu/common/documents/H%C3%89Sz,%20TSzT%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata/2019/Elfogadott/2.e._SZT-4_KORL%C3%81TOZ%C3%93_k%C3%B6zm%C5%B1_A3_KTj%C3%B3v._(1).pdf
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=nagykovacsi&dbnum=197&docid=A1700028.NKO&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dnagykovacsi
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=nagykovacsi&dbnum=197&docid=A1700028.NKO&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dnagykovacsi
http://nagykovacsi.hu/common/documents/Telep%C3%BCl%C3%A9sfejleszt%C3%A9si%20dokumentumok/Nagykovacsi_2017_09_26.pdf
http://nagykovacsi.hu/common/documents/Telep%C3%BCl%C3%A9sfejleszt%C3%A9si%20dokumentumok/Nagykovacsi_2017_09_26.pdf


 

 

3./4 
A program a Kormány 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozata a magyarországi cserkészet támogatásáról rendelete alapján, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Magyar Cserkészszövetség között létrejött támogatói okirat alapján valósul meg. A Lechner Ödön Ingatlanfejlesztési Projekt célja a 
Kecskeméten, Miskolcon és Nagykovácsiban található cserkészingatlanok felújítása. 

 

 lehetőség van a beépítéstől elzárt terület határának módosítására, ilyen területből való „kivételre”, de 
ahhoz a képviselőtestület döntése szükséges 

 a településrendezési terven „helyi egyedi tájérték” jelölések szerepelnek, melyekről a 
településképvédelmi rendelet tartalmaz előírásokat 

 a főépítész kérte, hogy az önkormányzattal közösen rendezzük az Ördögárok telkének pontosítását a 
természetben található nyomvonal mentén. 

 a 919/1 hrsz-ú ingatlan feletti hegyoldalban található a Bronz barlang, mely a tervek szerint 
népszerűsítésre fog kerülni a Duna-Ipoly Nemzeti Park által, ezért a főépítész tanácsára célszerű ezt is 
figyelembe vennünk a tervezés során. A barlangról leírás itt tálalható:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bronz-barlang 

 
KÖZLEKEDÉS: 

 a patak meder nyomvonalában két féle jelölés is található a településrendezési terven: az egyik a 
fontosabb gyalogút, a másik pedig a tervezett helyi kerékpárút 

 kialakultság, hogy a nagyközség lakó szeretnek „átvágni” a kastélyparkján, ezért ha egy mód van rá, ezt 
a hagyományos gyalogutat élesszük újjá és biztosítsuk a lakosság áthaladását a területen keresztül 

 tervbe van véve a helyi kerékpáros úthálózat bővítése ezen a helyen is. Az önkormányzat a kerékpárút 
nyomvonalát a patak telkén belül, a patak védőtávolságán belül, mint egy „karbantartó szervíz útvonal” 
mentén képzeli el. A kerékpárút nyomvonalát szeretnék a kápolna környékén rendezni és kivezetni az 
Eötvös Lóránd utca becsatlakozásába. A főépítész szerint a kerékpárúttal kapcsolatban célszerű lenne 
együttműködnünk. 

 egyik telket sem érinti kötelező szabályozási vonal (pl. tervezett útszélesítés) 

 a 307 hrsz-ú ingatlan meglévő közútcsatlakozása közelében a Kossuth utca (11104 számú Nagykovácsi 
bekötő út) és az Ady Endre utca kereszteződésében tervezés alatt áll egy új körforgalmi csomópont 
kiépítése, mely hatással lehet a kastély telkének meglévő közútcsatlakozásának forgalmi rendjére 
(elképzelhető, hogy Budapest irányából érkező irányból a balra kanyarodás közbenső sziget, vagy 
záróvonal miatt nem lesz lehetséges) 

 amennyiben van rá igényünk úgy a 919/1 hrsz-ú ingatlan részére új közútcsatlakozást lehet kiépíteni az 
Eötvös Lóránd utca felöli irányába (a Kápolna mögött). Ehhez meg kell kérni a helyi önkormányzati 
közútkezelői hozzájárulását, aki a tervezett forgalom függvényében fog csak hozzájárulni. 

 ugyanitt a Nemzeti Park új közterületi parkolóhelyeket épít ki (kb. 200 m2 nagyságú területen). Célszerű 
lenne a parkolóhoz kapcsolódóan ide kiszolgáló és kereskedelmi-szolgáltató funkciókat elhelyezni és 
csatlakozni a turizmus fejlesztéshez. 

 
ÚJ FUNKICÓK ELHELYEZÉSE: 

 a főépítész mindkét telek vonatkozásában kéri, hogy a területek közhasználatának biztosítása minél 
nagyobb teret nyerjen. 

 a funkcióknak meg kell felelni a HÉSZ övezeti előírásainak, mely néhány kivételével jó irányultságú és a 
HÉSZ-nek is megfelelő. (ami nem felel meg, azok miatt célszerű kérni a HÉSZ módosítását) 

 a főépítész azt javasolja, hogy elsősorban turisztikai szektor irányába haladjunk és ezekhez kapcsolódó 
funkciókat válaszunk ki: szállás, vendéglátás, kalandpark, sport és szabadidős tevékenységek. 

 amennyiben szeretnénk magán idősek otthona funkciót is elhelyezni úgy csak ellátó intézményi keretek 
között tartja ezt üzletképesnek és támogatandó ötletnek a főépítész. Úgynevezett öröklakásként nem. 

 
FENNMARADÁS, SZABÁLYTALANSÁGOK 

 a telkeket rendezni kell, mert sem a tulajdonilapon szereplő megnevezésük, sem a térképmásolaton 
szereplő ábrázolásuk nem egyezik meg a természetbeni állapottal 

 konténer épületet nem lehet elhelyezni ebben az övezetben 

 ahol szükséges ott fennmaradási engedélyt kell kérni 

 az egykori tanári lakásokból panzió épület kialakítását (átalakítással, bővítéssel) a települési főépítész 
Györgyi Zoltán irodája tervezte 2001 folyamán. Az épület a főépítész állítása alapján nincsen 
megsüllyedve, alapozási szerkezetében nincsen hiba, az épület állékony. A lábazati károsodás a rossz 
épület körüli vízeleveztésből származó beázások és elfagyások következményei. Az épületet korábbi 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bronz-barlang
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gazdája nem megfelelően üzemeltette és az emelet feletti födém rendszeres többlet terhelést kapott, 
ami miatt káros födémlehajlás alakult ki a szerkezetben. Ennek következtében a belső válaszfalak 
néhány helyen megrepedtek. Az épületet a további használat céljából tartószerkezetileg meg kell 
erősíteni. 


