Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak
/ Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/
Akadálymentes:
1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata
minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket
vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve
műszaki megoldásokra van szükségük.
2. /OTÉK/ az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és
kényelmesen, korlátozás nélkül használható.
Alagsor: olyan építményszint, amelynek padlószintje az építmény szintterülete legfeljebb
20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá.
Alagsori helyiség, helyiségcsoport: amelynek a padlószintje bárhol legfeljebb 0,70 m-rel kerül
a terepcsatlakozás alá.
Alapterület: épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes
vetületben számított belső területe (nettó alapterület).
Állagmegóvás (karbantartás): meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység,
helyiség kármegelőzése, kárelhárítása érdekében végzett, az eredeti állagának visszaállítását
szolgáló építési-szerelési munka.
Állattartó építmény: állatok elhelyezésére szolgáló gazdasági célú építmény.
Árkád: az építmény földszinti három oldalán nyitott, általában közhasználat céljára szolgáló
területe.
Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi
elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása
érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka.
Áthajtó: építményen átvezető, járműközlekedésre szolgáló tér.
Átjáró: építményen átvezető, személyi közlekedésre szolgáló tér.
Átlagos belmagasság: a helyiség hasznos alapterületéhez tartozó térfogatnak és a hasznos
alapterületnek a hányadosa (m3/m2).
Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a
közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része.
Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további
beépítés céljára szolgáló területrésze.
Belmagasság: a padlószint és a födém vakolt (burkolt) alsó síkja közötti függőleges távolság.
Belső fekvésű helyiség: homlokzati nyílászáró nélküli helyiség.

Belső kerítés: a telek területén álló, a telek különböző rendeltetésű vagy használatú részeit
térbelileg elválasztó, lehatároló építmény.
Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult,
elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt
része.
Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.
Biztonságos használhatóság: biztonságosan használható az építmény vagy annak része, ha a
rendeltetésszerű használókat nem veszélyezteti állékonysági, tűzvédelmi, egészségvédelmi
vagy más szempontból nem megfelelő építményrész, szerkezet, berendezés, építési anyag.
Bővítés: meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve
függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.
Csoportház (a sorház, láncház, átriumház gyűjtőmeghatározása): építési telkenként egy vagy
több önálló rendeltetési egységet (pl. lakást vagy egy üdülőegységet) magába foglaló,
egymástól független épületszerkezetekkel és vezetékekkel megvalósított önálló épületelemek,
egymáshoz kapcsolt beépítéssel csoportosan elhelyezett együttese.
Előkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala) és
az e felé meghatározott építési határvonal (előkerti határvonal), illetőleg az oldalkerje(i)
között fekvő része.
Előlépcső: az építmény megközelítését szolgáló az épület körüli járda, illetve rendezett
csatlakozó terepszint és az építmény első bejárati szintje közötti szabad lépcső.
Emeletráépítés: meglévő építmény függőleges irányú bővítése egy vagy több emeleti szint
létesítése érdekében.
Emeletszint: földszint feletti építményszint.
Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett
gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége.
Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó vonalak.
Építési hely (telek beépíthető része): az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési
határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen - a védőtávolságok megtartásával - az
övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhető(k).
Építési övezet: a beépítésre szánt (beépített) területek területfelhasználási egységein belüli
egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás.
Építési telek: 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.

Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények
elhelyezésére szolgál.
Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése,
felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása
érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban
meghatározott olyan vonal(ak), amely(ek)re az épületet kötelezően kell elhelyezni.
Építészeti érték: az épített környezet minden olyan tárgyi és szellemi (építészettörténeti,
építőművészeti, műszaki-tudományos) építészeti minőséggel rendelkező alkotásokban
megjelenő értéke, amelyben a mindenkori társadalom - ezen belül a helyi közösségek identitása és alkotóképessége fejeződik ki.
Építészeti-műszaki tervdokumentáció: az építési tevékenység megvalósításához - pályázathoz,
tervpályázathoz, tervtanácshoz, engedélyezéshez, ajánlatkéréshez, építőipari kivitelezéshez,
állapotfelméréshez, állapot vagy megvalósítás dokumentálásához - szükséges terveket,
dokumentumokat tartalmazza.
Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek: minősül az építmény, építményrész,
építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához,
korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához
szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése.
Építésügyi műszaki szakértői tevékenység: az épített környezet alakításával és védelmével
kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú
értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak
feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, továbbá a külön
jogszabály szerinti esetenként kapcsolódó tevékenységek.
Építészeti örökség: az épített környezet maradandó építészeti értéket is képviselő elemeinek
(építmény, épületegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás) összessége - annak minden beépített
alkotórészével, tartozékával és berendezésével együtt.
Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve
elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét
feltételeinek megteremtését szolgálja.
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 építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos
használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai
berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál
figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati

vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának
összegével (1) való osztásából (F/L) eredő érték.
Az építménymagasság megállapítása során:
a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes
építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak
a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0
m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak,
b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani - a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5
m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű
reklámhordozók kivételével - mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola,
tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti
metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45° alatt vont sík fölé
emelkednek, ezen építményrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt
vont - az előzővel párhuzamos - síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával,
c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a
loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,
d) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.
Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell
megállapítani.
Építményszint: az építmény minden olyan szintje, amely padlószinttel rendelkezik.
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.
Erkély: az épület homlokzati síkjától kinyúló, szerkezetileg rendszerint konzolos, függesztett,
vagy pontszerűen alátámasztott kialakítású és helyiséghez közvetlenül csatlakozó külső
tartózkodó tér.
Fagyhatár (mértékadó): a rendezett terepcsatlakozástól mért azon talajmélység, ahol még a
talaj nem fagy át.
Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása
érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.
Felvonulási építmény: az építmény(ek) kivitelezése célját szolgáló, annak befejezéséig
fenntartható építmény.
Fogyatékos személy: az a személy aki mozgásszervi, érzékszervi, értelmi képességeinek tartós
korlátozottsága vagy egyéb súlyos egészségkárosodása miatt az építmények akadálymentes
használat követelményeinek biztosítása nélkül akadályozott.
Folyosó: önálló rendeltetési egységek, helyiségek megközelítésére, összekapcsolására
szolgáló közös használatú közlekedő.
Földszint: olyan építményszint, amelynek padlószintje az építmény szintterülete legfeljebb
20%-ában és legfeljebb 0,70 m-rel kerül a csatlakozó rendezett terepszint alá.

Földszinti helyiség, helyiségcsoport: amelynek padlószintje sehol sem kerül a csatlakozó
terepszint alá.
Fővárosi keretszabályzat: a főváros területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a
környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezeti elemek védelmével
kapcsolatos - telekalakítási és építésjogi követelmények tekintetében nem teljeskörűen
szabályozó - általános követelményeket keretjelleggel megállapító, a fővárosi önkormányzat
által megalkotott építési szabályzat.
Galéria: helyiség légterének részleges - az alapterületének legfeljebb 75%-án és csak
vízszintes szerkezettel történő - megosztásával kialakított belső (közbenső) szint, amelyen
helyiség és 1,0 m-nél magasabb tömör korlát vagy fal nem létesül.
Hasznos alapterület: az alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m.
(A fogalom nem vonatkozik a terek használhatóságára.)
Hátsókert: az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott építési határvonal
(hátsókerti határvonal), illetőleg az oldalkertje(i) között fekvő része.
Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és
biztosító települési önkormányzati rendelet.
Helyiség: a rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból körülzárt tér.
Helyreállítás (újjáépítés): építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá
tétel érdekében végzett felújítási tevékenység az építmény építményrész, eredeti építészeti,
alaprajzi kialakításának lehetséges megtartása mellett.
Homlokzat: az építménynek a nézőpont felé eső legkülső pontjára illesztett függőleges
felületre vetített terepcsatlakozása felett látható része.
Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: amelynek a használata folyamatosan két óra
időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem
éri el.
Ikerház: két szomszédos építési telek közös oldalhatárán álló, egymástól független
épületszerkezetekkel és vezetékekkel megvalósított, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó két
olyan önálló épület, amely külsőleg egy épület képét mutatja.
Integrált településfejlesztési stratégia: középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósításorientált
településfejlesztési dokumentum.
Kerítés: a telek területét a közterülettől, illetve a szomszédos telkek területétől térbelileg
elválasztó, lehatároló építmény.
Kerti építmény: az építési telken belül pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás céljára
szolgáló műtárgy [pl. hinta, csúszda, homokozó, lugas, szökőkút, kerti tó, kerti grill, kerti
pavilon, terasz, kerti víz- és fürdőmedence, kerti épített tűzrakóhely, kerti zuhanyozó, kerti

napkollektor, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel kialakított kerti tető, kerti szabadlépcső
(tereplépcső) és lejtő].
Kézműipari építmény: olyan ipari vagy üzemi rendeltetésű építmény, amelyben a főhelyiségek
összes alapterülete nem haladja meg a 100 m2-t, a foglalkoztatottak száma legfeljebb 5 fő és
az üzem működése során kielégíti a lakóterületre megállapított egészségügyi és
környezetvédelmi követelményeket.
Korszerűsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének,
teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési
munka.
Környezetterhelési határérték: jogszabályban a területfelhasználási egységre a terület
rendeltetésszerű használhatósága érdekében meghatározott levegő- (por, fűst, szag), víz- és
talajszennyezettség, továbbá a zaj-, a rezgés-, és a sugárterhelés megengedett felső
határértéke.
Környező terepszint: a telekhez csatlakozó szomszédos telkek rendezett terepszintje.
Középfolyosó: olyan zártfolyosó, amelynek
helyiségcsoportok határolják.

mindkét hosszanti oldalát helyiségek,

Középmagas építmény: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága 13,65 m és 30,0 m
között van.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási,
egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi,
biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás,
igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint,
amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Közkert: egy meghatározott fő funkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgáló 1 ha-nál kisebb
területű, közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat.
Közpark: több funkciót szolgáló, legalább 1 ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is 80 m-nél
nagyobb, közhasználatú közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat.
Közműpótló: a vezetékes közműellátást helyettesítő műtárgy (pl. kút, szennyvíztároló,
aggregátor).
Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú műtárgy (pl.
művészeti, kegyeleti alkotás, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási,
hírközlési, postai, kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor).

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott
területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés
biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a
közművek elhelyezése.
Közvetett természetes megvilágítás: közvetlen természetes megvilágítású helyiségen,
helyiségrészen keresztül történő megvilágítás.
Közvetlen természetes megvilágítás: közvetlenül a szabadba nyíló, bevilágításra szolgáló
felületen keresztül történő megvilágítás.
Közvetlen természetes szellőzés: közvetlenül a szabadba nyíló
szellőzőkürtőn, szellőzőcsatornán keresztül történő gravitációs légcsere.

nyílászárón

vagy

Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban
mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra
szolgáló része.
Légakna: közel azonos légszennyezettségű mellékhelyiségek közvetlen természetes
szellőzésére szolgáló, épületszerkezetekkel körülhatárolt, vagy a szomszédos építési telek
beépítéséig a telekhatárhoz csatlakozó oldalán nyitott tér.
Légudvar: helyiségek közvetlen természetes szellőzésére és megvilágítására szolgáló,
épületszárnyakkal, határfalakkal körülhatárolt belső udvar, vagy a szomszédos építési telek
beépítéséig a telekhatárhoz csatlakozó oldalán nyitott tér.
Lépcsőkar szabad szélessége: a lépcsőkorlátok, illetőleg a korlát és a fal között mért legkisebb
vízszintes távolság.
Loggia: az épület homlokzati síkján belül lévő, három oldalról falakkal, alulról és felülről
födémekkel, a homlokzat síkjára eső oldala felől pedig korláttal vagy mellvéddel határolt,
helyiséghez közvetlenül csatlakozó külső tartózkodó tér.
Magánkert: nem közterületi zöldterület, amely lehet közhasználat számára korlátlanul vagy
korlátozottan megnyitott, illetőleg közhasználat elől elzárt.
Magasépítmény: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja.
Magastető: olyan tető, amelynek lejtése a 10%-ot meghaladja és általában tetőteret képez.
Melléképítmény: az építési telek, illetve azon álló épületek rendeltetésszerű használatához,
működtetéséhez szükséges építmény
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály-tároló,
d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény,
e) kerti építmény,

f) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
g) állat ól, állatkifutó,
h) trágyatároló, komposztáló,
i) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
j) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.
Mezőgazdasági birtoktest: egy mezőgazdasági birtokközponthoz tartozó, attól - a
közigazgatási egységtől függetlenül - legfeljebb 20 km-es távolságon belüli, az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett és azonos családi mezőgazdasági
vállalkozás tagjainak tulajdonában álló termőföldterületek és a működéshez szükséges üzemi
és lakó építmények elhelyezésére szolgáló kivett területek összessége.
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).
Oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és az e felé
meghatározott építési határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvő része.
Oromfal: a magastetővel lefedett épület (épületrész) homlokzati falának az a része, amely a
tetőszerkezet végeit lezárja.
Önálló parkolóterület: nem közlekedési területbe tartozó egy helyrajzi számon nyilvántartott
telken kialakított járműtároló terület.
Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség
vagy helyiségcsoport amelynek a szabadból vagy az épületen belül közlekedőből nyíló önálló
bejárata van.
Önkormányzati (megyei, települési, térségi) főépítész: a helyi önkormányzat területrendezési,
valamint e törvényben meghatározott építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő
- felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező - személy.
Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a
település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti
adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő
településfejlesztési elhatározás.
Övezet: a beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységein belüli egyes
területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás.
Övezeti terv: a helyi építési szabályzatban megállapított építési övezetek, illetőleg övezetek
területi lehatárolását - a település ingatlan-nyilvántartási térképének másolatán - tartalmazó
terv, amely a szabályzat mellékletét képezi.
Padlószint: födémszerkezetek
járófelülete.

(aljzatszerkezetek)

padlóburkolattal

ellátott

vízszintes

Pinceszint: olyan építményszint amelynek padlószintje az építmény szintterülete több mint
20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá.

Pinceszinti helyiség, helyiségcsoport: amelynek padlószintje több mint 0,70 m-rel kerül a
terepcsatlakozás alá.
Rendeltetés: az a használati cél, amelyre az építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a
helyiség létesül, illetve amire használják.
Rendeltetés-módosítás: az építmény használati céljának az olyan megváltoztatása, amely
általában változást eredményez az állékonyság, a tűzbiztonság, az egészségvédelem, a
környezetre gyakorolt hatás, a használati biztonság, a zaj- és rezgéskibocsátás tekintetében, a
megelőző használathoz képest.
Rehabilitáció: elavult, de értéket képviselő településrész, tömb olyan felújítása, amely során
az úthálózat és az épületállomány erre érdemes elemeinek megtartásával, korszerűsítésével, az
alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, esetleg azok új épületekkel történő pótlásával
történik az érintett terület értékének a kornak megfelelő színvonalra emelése.
Rekonstrukció: zömében avult településrész olyan korszerűsítése, amelynél az épületek nagy
része bontásra kerül és szükség szerint az úthálózat és a tömbosztás is módosul a jelen
igényszintnek megfelelő állapot elérése érdekében.
Revitalizáció: a különösen értékes, elsősorban számos műemléki értékkel rendelkező, elavult,
élettelen településrész „újraélesztése”, a történeti érték megtartásával, minimális kiegészítő,
nagyrészt helyreállító beavatkozással.
Részleges akadálymentesítés: ha a meglévő építmény, építményrész utólagos
akadálymentessé történő átalakítása kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az
építmény rendeltetése alapján elvárható, ideális volna, és/vagy az építmény egyes részletei
nem felelnek meg az akadálymentesség követelményéhez előírt méreteknek, szabályoknak,
azonban az építményben lévő közszolgáltatások így is hozzáférhetők mindenki számára.
Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közműés energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányaműveléssel kapcsolatos és atomenergia
alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú,
illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények (mérnöki létesítmények), amelyek
létesítésekor - az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési
követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre
jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.
Szabad belmagasság: előírt legkisebb belmagasság, amelybe a határoló faltól vízszintesen
mért 0,20 m-es sávon belül, a padlótól mért 1,90 m magasságig beálló épületszerkezet vagy
rögzített vezeték figyelmen kívül hagyható.
Szabad keresztmetszet, szabad méret: amelybe a világítótest kivételével épületszerkezet,
szerelvény vagy más szerkezet nem állhat be.
Szabad lépcső: csapadéktól nem vagy csak részben védett, oldalról legfeljebb korláttal
lehatárolt lépcső.

Szabályozási keretterv: az a fővárosi településrendezési terv, amely a főváros közigazgatási
területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített
értékeinek, valamint a környezet elemeinek védelmével kapcsolatos általános
követelményeket megállapító fővárosi építési keretszabályzatot térképen, rajzi formában
ábrázolja.
Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek
védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket
megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja.
Szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal.
Szennyvízszikkasztó műtárgy: szakszerű talajabszorpciós csatornapótló létesítmény (oldóakna
és drénezett talajszűrő).
Szintkülönbség: födémszerkezetek (aljzatszerkezetek) felső síkja közötti függőleges távolság.
Szintmagasság: az építmény főbejárata - bejárati előlépcsője - előtti járda szintje és az
építményszint padlófelülete közötti függőleges távolság.
Szintterület: az építményszint (vakolt, burkolt) épületszerkezetei által elfoglalt területtel
növelt alapterülete (bruttó építményszint terület), amelybe nem kell beszámítani a földszinti
fedetlen terasz alapterületét.
Szintterület-sűrűség: a beépítésre szánt terület egyes területfelhasználási egységein
elhelyezhető épületek összes szintterületének és a területfelhasználási egység területének
viszonyszáma.
Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.
Telek zöldfelülete: a teleknek a 25. § (1) bekezdése szerinti azon növényzettel borított területe
(legkisebb zöldfelülete), ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között
nincs egyéb más réteg.
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. 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.

Telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített területének a telek teljes - nyúlványos telek
esetében a teleknyúlvány területével csökkentett - területéhez viszonyított megengedett
mértéke.
Telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának összevonása és egyidejűleg a
helyi építési szabályzatban és 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, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más
beépítésre nem szánt terület határol.
Településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő
önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal
elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési
koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természetiművi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket
biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe.
Településrendezési terv: a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási
terv.
Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, amely meghatározza a település
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.
Terasz: - a loggia és az erkély kivételével - helyiséghez, önálló rendeltetési egységhez vagy
azok közös közlekedőihez kapcsolódó, padlóburkolattal ellátott külső tartózkodótér.
Terepcsatlakozás: az építmény, építményrész és a közvetlenül hozzá csatlakozó rendezett
terep (járda) érintkezési vonala.
Terepszint alatti építmény: olyan, szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedve is - a
bejárat felőli oldal kivételével - legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező (szomszédos) és
a csatlakozó terepszintből, és legfeljebb bejárati vagy tereplejtő felőli homlokzatfelülete van,
és legfeljebb a tereplejtő felőli és az olyan oldalhomlokzati felületrésze kerül a terepszint fölé,
amelyhez a terepbevágásban közvetlenül kerti szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik (pl. pince,
támfalgarázs).

Területfelhasználási egység: a település igazgatási területének a jellemző rendeltetés szerint
megkülönböztetett területegysége, amely a jellemző vagy kijelölt településfunkciónak biztosít
területet.
Tervezési program: a tervező és az építtető által is aláírt olyan szöveges dokumentum, mely
az építészeti-műszaki tervezés tárgyát képező építési tevékenységgel kapcsolatos alapvető
megbízói elvárásokat, követelményeket, valamint az ezek megvalósításával kapcsolatos
tervezői álláspontot, a tervezési és az építési tevékenység ütemezését (szakaszolását)
tartalmazza.
Tetőfelépítmény: a tető fölé emelkedő, az épület rendeltetésszerű használatát biztosító
épületrész, a kémények, a szellőzők és a tetőablakok kivételével (pl. felvonó gépház,
lépcsőház tetőkijárata).
Tetőtér: az épület legfelső építményszintje feletti födémszerkezet felső síkja és a magastető
szerkezetének alsó síkja közötti - minden irányból épületszerkezettel körülzárt - tér [a beépítés
nélküli tetőtér (padlás) nem minősül építményszintnek].
Tetőtér-beépítés: tetőtérben helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység
építésével új építményszint (emeletszint) létrehozása.
Többszintes épület: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága legfeljebb 13,65 m.
Többszintes növényállomány: a zöldfelületet egyszerre gyep-, cserje- és lombkoronaszinttel
fedő növényzet.
Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van,
illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása
várható.
Tömegtartózkodásra szolgáló
befogadóképességű helyiség.

helyiség:

egyidejűleg

300

személynél

nagyobb

Tömör kerítés: olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál
nagyobb mértékben korlátozott.
Tűzfal: az építménynek - általában a teleknek a szomszédos telekkel közös telekhatárán álló olyan függőleges térelhatároló falszerkezete, amelynek tűzállósági határértéke megfelel a
tűzvédelmi előírás követelményeinek, és amely a tetőhéjazat fölé emelkedik.
Vegyes rendeltetésű épület: amelyben két vagy több egymástól eltérő rendeltetésű önálló
rendeltetési egység van vagy létesül.

