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A módosítás a Győri Építési Szabályzat (továbbiakban: GYÉSZ) normatív szabályozásának 
módosítását tartalmazza. A módosításokat Győr egész közigazgatási területén alkalmazni kell. 

 
Módosítás célja, Szabályozási javaslat: 
 
A módosítás a GYÉSZ Nyersanyaglelőhelyek (bányák) telkei, építményei különleges övezetről szóló 
56. § (2) bekezdésének, a megengedett szintszámról szóló 100. §, a telekalakítás, a megengedett 
telekméret – beépítésre szánt területeken szóló 101. § (5), (7) és (16) bekezdéseinek, az átmeneti 
rendelkezésekről szóló 119/A. § valamint a GYÉSZ 1.sz mellékletében szereplő telekkihasználtsági 
mutató foglommeghatározásának módosítását tartalmazza. 
 
A tárgyi módosításokat az eddigi jogalkalmazásból adódó tapasztalatok, problémák eredményezték, a 
GYÉSZ egyes  előírásainak következetes használhatóságát hivatott szolgálni. 
 

1.) Nyersanyaglelőhelyek (bányák) telkei, építményei különleges övezetről szóló 56. § 2. 
bekezdése kerül kiegészítésre. 
A hatályos szabályozás szerint a vasúti pályától 50 méteren belül nem lehet külszíni bányászati 
tevékenységet folytatni. A módosítással ennek abszolút kizárása megszűnik. Az érintett 
pályaszakasz tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének hozzájárulásával ez lehetővé válik. 

 
2.) A beépítés megengedett módjáról szóló 82. § (1) bekezdésének c) pontja módosításra kerül 

„(1) 

c) Ha az az építési helyet SZT rajzosan ábrázolja, akkor abban az esetben az épület az építési 
helyen belül bárhol elhelyezhető.” 

 

A szabályozási terven rajzosan ábrázolt építési helyek kapcsán a hatósági alkalmazás az, hogy az 
építési hely határvonala kötelező építési vonalként értelmezendő. A rendeletalkotói szándék ezzel 
nem egyezik. A rajzosan ábrázolt építési hely az elő-, oldal- és hátsókertek minimálisan 
kialakítandó méretét határozza meg. 

 
Ezzel párhuamosan a 82. § (8) c.) pontja törlendő 
 

(8) Lakó rendeltetésű övezetekben kizárólag kivételes esetben lehet eltérni 
a)  oldalhatáron álló beépítési mód és nem sarokfekvésű telek esetén a tervezett épület 

oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 méter távolságra való építésétől, 



b) zártsorú beépítési mód esetén és nem sarokfekvésű telek esetén a telek oldalsó 
telekhatártól oldalsó telekhatárig való végigépítésétől, 

c)  az épület utcai homlokzatának az építési hely utcai határvonalán történő elhelyezésétől. 
 
 

3.) A megengedett szintszámról szóló 100. § módosítása 
A hatályos szabályozás szerint a a megengedett szintszám szempontjából a pinceszintet nem kell 
figyelembe venni.  
 
Az OTÉK fogalommeghatározása szerint: 
 
Pinceszinti: olyan építményszint, amelynek padlószintje több mint 20%-ában kerül 0,70 m-nél 
mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá. 
 
Ezen jogszabályok alkalmazás szerint több esetben városrendezési szándékkal ellentétesen nem 
kívánatos szintek is létrejöttek, több szintszámot eredményezett a kívánt és megengedetthez 
képest. 
Ennek kiküszöbölése érdekében a GYÉSZ szigortani kíván ezen előíráson és a pinceszint 
szintszámba való nem beszámítását annak mennyezeti födémszintjének elhelyezkedéséhez köti: 

 
A megengedett szintszám szempontjából nem kell figyelembe venni 
a pinceszintet, amennyiben annak mennyezeti födémjének teljes területe a rendezett terepszint 
felett maximum 1 méterre helyezkedik el. Amennyiben a pinceszint mennyezeti födémjének egy 
része, vagy teljes területe 1 méternél magasabban helyezkedik el a rendezett terepszint felett úgy 
az az övezeti paramétersorban definiált szintszámba beleszámítandó 
 
A megengedett szintszámnál szükséges az előírást kiegészíteni a lépcsőház felső szintjére 
vonatkozó korlátozással. 
 
Az OTÉK szerinti építményszint definíciója: 
 
Építményszint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem 
építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház 
felső szintjén kívül más helyiség nincs. 
 
Sajnos volt rá precedens, hogy az övezeti paramétersorban megengedett maximális szintszámon 
felül az OTÉK fenit definicióját kihasznáva több mint 100 m2 alapterületen plusz szintet 
létesítettek. A GYÉSZ ezen szigorítani kíván, városképileg nem támogatható az ilyen plusz 
szintek megjelenése, és az is elkerülendő, hogy az ilyen “gépháznak,lépcsőháznak” álcázott 
helyiségekben plusz nem kívánt funkicók jöhessenek létre (pl.:garzon, iroda). 
 
Ennek érdekében a GYÉSZ 100. §-a az alábbiakkal egészítendő ki: 
 
A megengedett maximális épületszint felett elhelyezendő lépcsőház felső szintje maximum 
40m2 lehet. 
 
Amennyiben az övezeti paramétesrsorban megengedett maximális épületszint felett gépészeti 
helyiség és lépcsőház felső szintje is elhelyezendő, úgy a két helyiség együttes alapterülete nem 
lehet nagyobb 45m2-nél 
 



A megengedett épületszint felett kialakított gépészeti helyiségre és a lépcsőház felső szintjére 
vonatkozóan rendeltetésmód változtatás nem hajtható végre. 
 
 

4.) A telekalakítás, a megengedett telekméret – beépítésre szánt területeken szóló 101. § (5), 
(7) és (16) 

 
A 101. § (5) bekezdésében az övezeti paramétersorban megadott telekalakítási paramétertől 
való eltérés lehetősége van megfogalmazva. Ez az előírás nem kívánatos, elaprózott 
telekosztásokat is lehetővé tesz, ezzel nem kívánatos ritmusban megbontva egy-egy tömb 
telekstruktúráját, és rossz beépíthetőséget eredményez az így újonnan kialakult építési telkeken. 
Ezt megelőzve, de az övezeti paramétersorban megadott telekalakítási mértékektől való 
telekalakítást nem teljesen kizárva, annak kontrolálhatósága érdekében az ilyen esetekben a 
javasolt telekhatár rajzos ábrázolása a szabályozási tervre kötelezően rávezetendő, a 
telekalakítás csak ennek birtokában lesz lehetséges. 
 
A 101. § (7) bekezdés b.) pontja törlésre kerül. Ezzel az Önkormányzat biztosítani tudja, hogy 
a szabályozási terven rögzített útszélesítésekhez szükséges területek leadásra kerüljenek, a 
területek tulajdoni rendezése minél előbb megtörténhessen. 

 
A 101. § (16) bekezdése minimálisan korrigálásra kerül. A korrekcióval a lakóterületeken belüli 
út, parkoló, közmű területekhez szükséges telekalakítási lehetőségeket korlátozza le a város. 
Több esetben egyes lakóterület fejlesztésénél nem kívánatos magánút kialakítások történtek, 
ennek egy lépcsős kiküszöbölése már megtörtént egy előző lépcsős GYÉSZ módosítás során, de 
a jogszabályi összhang és a következetes jogalkalmazás ennek a bekezdésnek a módosítását is 
megkívánja. 
 

5.) Az átmeneti rendelkezésekről szóló 119/A. § 
A GYÉSZ 2006-os elfogadása óta elegendő „átmeneti időszak” került biztosításra, hogy a 
szabályozási vonallal érintett ingatlanok beépítésének ne legyen akadálya a közterületek kialakítása. 
Ugyanakkor a megtörtént beépítések és kerítés építések sok esetben az elsődleges szabályozási 
célnak a magának a közterületeknek a kialakítását teszik lehetetlenné. Az átmeneti rendelkezések 
javasolt módosítása a 101. § (7) bekezdésének a módosításával együtt a továbbiakban a meglévő 
utak menti szabályozást érvényesíti, a közterületek céljára szükséges telekrészek leadását 
eredményezi.  

 
 

6.) A GYÉSZ 1. sz. mellékletében szereplő telelkkihasználtsági mutató 
fogalommeghatározásának kiegészítése: 

 
Több esetben, értelmezési, beszámítási kérdéseket vetett fel, hogy egy adott épületnél a pl.: a 
tornác, loggia, erkély területe beszámítandó-e a területkihasználtsági mutatóba. A 
fogalommmeghatározás nem volt egyértelmű, a rendeletalkotói szándék pontosítása szükséges. 
A telekkihasználtsági mutató kiegészítésre kerül az alábbiakkal: 
 
Figyelmen kívül hagyandó a fedett nyitott közlekedők (tornác, folyosó, függőfolyosó, nyitott 
lépcsőház) és kültéri fedett nyitott tartózkodó terek (terasz, erkély, loggia) területe. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelettervezet 



Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
……/2017. (.…..)  rendelete 

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. 
(I. 25.) Ök. Rendelet módosításáról 

 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A GYÉSZ  Nyersanyaglelőhelyek (bányák) telkei, építményei különleges övezetről szóló 56. 
§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul 
 
 (2) Külszíni bányászati tevékenység számára kutatásba vonható területen bányatelek 
lefektetése, bányaművelés megkezdése, bányatelek bővítése kizárólag az alábbi feltételek 
együttes teljesülése esetén lehetséges:  

              a)      a külszíni bányaműveléssel összefüggő tevékenységek kizárólag általános 
mezőgazdasági területbe tartozó területet érinthetnek, 

              b)      tájképvédelmi területet nem érinthetnek, 

c) nem érinthetnek Győr átlagos termőhelyi adottságánál jobb minőségű 
mezőgazdasági területet, 

 
d) nem érinthetnek tervezett vagy meglévő országos közúttól 50 m-en belül fekvő 

területet,  
 
e) nem érinthetnek vasúttól 50 m-en belül fekvő területet kivéve a vasúti 

pályahálózat tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének hozzájárulásával, és 
 

 
f) a szállítási útvonalat úgy kell kijelölni, hogy a bányatelektől a forgalmi utakig 

tartó szállításból eredő zaj, rezgés és légszennyező hatás összefüggő 
lakóterületet, üdülőterületet és rekreációs funkciót betöltő területet nem 
érinthet. 

2. § 
A GYÉSZ  A beépítés megengedett módjáról szóló 82.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul  

(1)  
a)  Az övezetek beépítésének megengedett módját, az építési helyet az övezeti jel 3. 

karaktercsoportja helyén lévő betűjel jelentése határozza meg. 
 



b) Az építési helyet a teleknek az építési övezeten belüli részéhez, illetve az 
építési övezeten belül építési jogot adó részéhez viszonyítva kell – az előírt elő-
, oldal- és hátsókertek figyelembevételével – meghatározni. (lásd: 4. ábra74) 

c)  Ha az az építési helyet SZT rajzosan ábrázolja, akkor abban az esetben az 
épület az építési helyen belül bárhol elhelyezhető. 

 
3. § 

A GYÉSZ  A beépítés megengedett módjáról szóló 82.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul  
(8) Lakó rendeltetésű övezetekben kizárólag kivételes esetben lehet eltérni 

 
a)  oldalhatáron álló beépítési mód és nem sarokfekvésű telek esetén a tervezett 

épület oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 méter távolságra való építésétől, 
b) zártsorú beépítési mód esetén és nem sarokfekvésű telek esetén a telek oldalsó 

telekhatártól oldalsó telekhatárig való végigépítésétől, 
 

Kivétel akkor tehető, ha 
d) meglévő épülettől a tűztávolságot más módon nem lehet biztosítani, vagy 
e) zártsorú beépítési mód esetén a tervezési program nem elegendő – még 

egymenetes alaprajzi szerkesztés mellett sem – a telek végigépítéséhez, vagy 
f) az SZT-n rajzosan jelölt építési hely azt szükségessé teszi, 
g) az övezetekre vonatkozó részletes szabályok azt megengedik. 
 
Az eltérés esetén is a tervezett beépítés 
h) illeszkedjen a környezetéhez, 
i) ne korlátozza számottevően a szomszéd telek használhatóságát, 
j) legfeljebb annyit lépjen vissza a szomszédos épület utcai beépítési vonalától, 

hogy a beépítési vonalának a szomszéd épület oldalhomlokzatával való 
metszése előtt az utca felé legfeljebb 3 méter széles takaratlan tűzfal álljon. 

 
 

4. § 
 

A GYÉSZ A megengedett szintszámról szóló 100. § az alábbiak szerint módosul 
 
(1) A megengedett szintszámot a szabályozási terv övezeti jele tartalmazza. 
 
(2) Az övezeti paraméersorban meghatározott maximális építményszint felett kizárólag egy, 
gépészeti helyiség és/vagy a lépcsőház felső szintje helyezhető el. 
 

a) A megengedett maximális épületszint felett elhelyezendő gépészeti helyiség 
alapterülete nem lehet nagyobb 20 m2-nél 

 
b) A megengedett maximális építményszint felett elhelyezendő lépcsőház felső szintje 
nem lehet nagyobb 40 m2-nél 

 
c) Amennyiben az övezeti paramétesrsorban megengedett maximális építményszint 
felett gépészeti helyiség és lépcsőház felső szintje is elhelyezendő, úgy a két helyiség 
együttes alapterülete nem lehet nagyobb 45m2-nél 



 
(3) A megengedett szintszám szempontjából nem kell figyelembe venni 

 
a) a pinceszintet, amennyiben annak mennyezeti födémjének teljes területe a 
rendezett terepszint felett maximum 1 méterre helyezkedik el. Amennyiben a 
pinceszint mennyezeti födémjének egy része, vagy teljes területe 1 méternél 
magasabban helyezkedik el a rendezett terepszint felett úgy az az övezeti 
paramétersorban definiált szintszámba beleszámítandó. 
 
b)  az övezeti paramétersorban megengedett maximális építményszint szint feletti 

legfeljebb 20 m2 alapterületű gépészeti helyiség szintjét 
 
c) az övezeti paramétersorban megengedett maximális építményszint szint feletti 

legfeljebb 20 m2 alapterületű  
 
(3) Amennyiben egy adott utcaszakasz övezeti határon belüli telkeinek többsége 2015. 

március 28-a előtt már az övezetben megengedettnél nagyobb szintszámmal 
épült be, a városképi illeszkedés miatt településképi véleményezési eljárás 
keretében engedélyezhető, hogy az SZT-en jelölt szintszámtól az épület 
szintszáma eltérjen.” 

 
5. § 

 
A GYÉSZ Telekalakítás, a megengedett telekméret – beépítésre szánt területeken szóló 101. § 
(5), (7) és (16) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak 

 
(5) Telekalakítás során – a (4) bekezdésben foglaltakon túl – kivételesen kialakítható olyan 
építési telek, amelynek szélessége vagy mélysége nem éri el az övezeti előírásban szereplő 
méretet, feltéve, hogy a teleknek az övezeti határokon belüli területe és beépítettsége megfelel 
az övezeti jelben előírtaknak, és azt a szabályozási terv rajzosan tartalmazza és 
 

a) a már beépített telek eredeti szélességét vagy mélységét tartja meg, vagy 
b) a tömb formája miatt a kialakuló telek formája nem téglalaphoz vagy 

paralelogrammához közeli formájú. 
 

(7) Nem kötelező a szabályozási vonal mentén telket alakítani kivételesen akkor, ha 
a) a szabályozási vonallal meghatározott, tervezett útterület a tömbbelsőbe esik, 

és a telekalakításra vonatkozó jogszabályok előírásai miatt önálló telekként 
még nem alakítható ki; 

 
(16) Az övezeten belül, a lakóövezetek kivételével, önálló telekként kialakíthatók közlekedési 
célú (út, parkoló, iparvágány, stb.) és közmű területek az övezeti előírásban szereplőtől eltérő 
méretű telken is, ha a kialakítás az övezet tervezett felhasználását nem teszi lehetetlenné.
  
Iparvágány esetében, gazdasági területen elegendő, ha a vágánytelek két oldalán fekvő telkek 
együttesen elégítik ki az övezeti jel szerinti értékeket. Ezek – az övezeti jelnek egyenként nem 
megfelelő – telkek csak akkor tekinthetők építési teleknek, ha a két telek közötti átjárás 



6. § 
 
A GYÉSZ Átmeneti rendelkezésekről szóló 119/A. § az alábbiak szerint módosul: 

 

119./A. § (1) Az építési telket a rendezési terv szerint akkor is kialakultként kell figyelembe 
venni, ha a kötelező szabályozási vonallal meghatározott, tervezett útterület a tömbbelsőbe 
esik, és a telekalakításra vonatkozó jogszabályok előírásai miatt önálló telekként még nem 
alakítható ki; 
Ebben az esetben a szabályozási vonalat az elő-, oldal- és hátsókert meghatározásánál 
figyelembe kell venni, (amennyiben az építési hely határvonala nincs szabályozva), míg a 
beépítési mutatószámokat úgy kell betartani, hogy azok a közterület céljára szükséges 
telekrész területével csökkentett telekre vonatkozóan teljesüljenek. 
Az ingatlan beépítésénél a szabályozási vonalakkal és/vagy övezethatárokkal határolt 
területrészt lehet figyelembe venni. 
 

7. § 
 

A GYÉSZ 1. sz. mellékletében a Telekkihasználtsági mutató fogalma az alábbiak szerint 
módosul 

- Telekkihasználtsági mutató: a telken építhető épületek csatlakozó terepszínt feletti, összes, 
hasznos, nettó szintterületének és a telek építési övezeten belüli , illetve az építési jogot adó 
övezetrészen belüli területének hányadosa. Az összes, hasznos, nettó szintterület kiszámítása 
során nem lehet figyelmen kívül hagyni a csatlakozó terepszint alatti padlóvonalú szinteken lévő, 
huzamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiségek (A mutató számítása szempontjából ilyennek 
minősül a vendéglátó és kereskedelmi szolgáltató rendeltetésű helyiség, vagy helyiségcsoport is.) 
és a működésükkel összefüggésben létesített közlekedőket és egyéb helyiségeket (például WC, 
mosdó) területét. Figyelmen kívül hagyandó a fedett nyitott közlekedők (tornác, folyosó, 
függőfolyosó, nyitott lépcsőház) és kültéri fedett nyitott tartózkodó terek (terasz, erkély, loggia) 
területe. 
 

8. § 
 
(1) Jelen rendelet a ……………..napján lép hatályba. 
 
 
 
 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

Borkai Zsolt  
polgármester 

Dr. Lipovits Szilárd  
jegyző 

 


