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A Fővárosi Választási Bizottság a  

37/2017. (XI. 3.) FVB számú határozatával 

a Farkas Balázs Iván magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott fővárosi szintű 

helyi népszavazási kezdeményezés tárgyában, három igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság az 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest közigazgatási területén belül ne épülhessen tíz 

emeletesnél magasabb, emberi tartózkodásra alkalmas épület?” 

kérdés hitelesítését megtagadja. 

A határozat ellen annak a Budapest Portálon való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben 

vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 

nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (postacím: 1840 Budapest, személyes benyújtás: 

1052 Budapest V. kerület, Városház utca 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu). A bírósági 

felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. november 18-án 

(szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus 

dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített 

elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott 

kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági 

eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy  

– a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi 

képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati 

kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

I n d o k o l á s 

A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2017. október 11. napján, személyesen eljárva, 

aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 36. § (1) bekezdése szerinti 

hitelesítés céljából. 

 

A Fővárosi Választási Iroda vezetője az Nsztv. 40. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a 

kérdés benyújtásától számított öt napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és 

tartalmi vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi követelményeknek megfelelt, a kérdést a Fővárosi 

Választási Bizottság elé terjesztette.   

 

Az Nsztv. 41. § (1) bekezdése szerint a Fővárosi Választási Bizottság a kérdés hitelesítéséről 

vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül dönt. 
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A Fővárosi Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint 

az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által 

benyújtott kérdés csak abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a 

jogszabályban foglalt előírásoknak [Nsztv. 41. § (2) bekezdése]. 

 

Az Alaptörvényben megfogalmazott követelményeket a 31. cikk (2) bekezdése rögzíti, amely 

szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyről törvényben 

meghatározottak szerint helyi népszavazást lehet tartani.  

 

Az Nsztv. 32. § (2) bekezdése szerint „Nem lehet helyi népszavazást tartani 

a) a költségvetésről és zárszámadásról, 

b) a helyi adókról, 

c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről, 

d) a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról.” 

  

Az Nsztv. 39. § (1) bekezdéséből következő további követelmény, hogy a helyi népszavazásra 

javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, továbbá 

a helyi népszavazás eredménye alapján a képviselő-testület el tudja dönteni, hogy terheli-e 

döntéshozatali kötelezettség, és ha igen, milyen döntés meghozatalára köteles. Az Nsztv. 39. § 

(2) bekezdése előírja továbbá azt is, hogy a helyi népszavazásra javasolt kérdés nem 

tartalmazhat szeméremsértő vagy más módon megbotránkoztató kifejezést. 

 

Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése a hatálya alá tartozó eljárásokra – így a területi szintű helyi 

népszavazási kezdeményezés valamennyi eljárási szakaszára is – a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét is alkalmazni rendeli, az 

Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi népszavazásra javasolt kérdést a fent ismertetett 

követelmények szerint vette vizsgálat alá.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szervező által feltett kérdés nem ütközik 

az Nsztv. 32. § (2) bekezdésében meghatározott, népszavazásra tiltott tárgykörök egyikébe sem, 

mivel tárgya és tartalma alapján egyértelműen nem helyi adókról, nem személyi vagy 

szervezetalakítási kérdésről, és nem a Fővárosi Közgyűlés feloszlatásáról szól. Nem jelenti 

továbbá a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséről vagy zárszámadásról szóló döntést sem. 

Továbbá nem ütközik az Nsztv. 39. § (2) bekezdésének rendelkezésébe sem. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) 14/A. § (2) bekezdése szerint a főváros településrendezési eszközei 

a) a fővárosi településszerkezeti terv, 

b) a fővárosi rendezési szabályzat, 

c) a fővárosi kerületi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi 

rendezési szabályzattal összhangban a kerület területére megállapított kerületi építési 

szabályzat, 

d) a fővárosi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési 

szabályzattal összhangban a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget 

területére megállapított Duna-parti építési szabályzat, valamint a Városliget megújításáról és 

fejlesztéséről szóló törvény hatálya alá tartozó területre megállapított Városligeti építési 

szabályzat. 
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Az Étv. 2. § 29. pontja szerint a településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepcióban 

foglalt célok megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a 

műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv. 

 

Az Étv. 2. § 35. pontja a fővárosi rendezési szabályzat meghatározását is megadja. Eszerint a 

fővárosi rendezési szabályzat a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt 

rendjének biztosítása érdekében az országos településrendezési és építési követelményeknek, 

valamint a főváros településszerkezeti tervének megfelelően a területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra 

területbiztosítását megállapító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és 

építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. 

 

Az Étv. 62. § (7) bekezdés 3. pontja szerint felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy 

rendeletben állapítsa meg a fővárosi rendezési szabályzatát. 

 

Ezzel összefüggésben a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja is 

rögzíti, hogy a fővárosi településszerkezeti tervvel egyidejűleg fővárosi rendezési szabályzat 

készül, amely a főváros teljes közigazgatási területére – egyebek mellett – megállapítja a 

településszerkezeti terven lehatárolt egyes területek beépítési magasságának korlátozásával 

kapcsolatos előírásokat. 

 

A fentiekből következően megállapítható, hogy a főváros közigazgatási területén a beépítési 

magassággal kapcsolatos korlátozások meghatározása a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe 

tartozik. Ezek módosítása a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat 

megfelelő módosításával történik.  

 

A beépítési magasság fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalommeghatározásokat 

tartalmazó 1. melléklete tartalmazza. 

 

Az OTÉK 1. melléklet 12a. pontja szerint a beépítési magasság az épületmagasság, a 

homlokzatmagasság és a párkánymagasság gyűjtőfogalma. 

 

A 33. pont szerint az épületmagasság („Ém”): az épület valamennyi, külső és belső, sík vagy 

kiterített íves homlokzati felülete összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért 

hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték. 

 

Az 52. pont szerint a homlokzatmagasság (Hm): az épület homlokzatának magasságát a hozzá 

tartozó F/L érték alapján kell megállapítani, melynek számítása során figyelmen kívül kell 

hagyni 

a) a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát, 

b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12,00 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket, 

c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó 

összhosszúságú és legfeljebb 3,00 m magasságú 

ca) tetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak, 

cb) a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá 

d) a magastető és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladó magasságú részét. 

A gömb, félgömb, donga vagy sátortető alakú építmények („tetőépítmények”) 

homlokzatmagasságát, ha az a 12,00 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság 
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felében, ha a 12,00 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6,00 m-rel csökkentett 

értékében kell meghatározni. 

 

A 98. pont szerint a párkánymagasság: az épület homlokzati síkja és a rendezett terepszint 

metszésvonala, valamint magastetős épület esetében az épület homlokzati síkja és a tetősík 

metszésvonala, lapostetős épület esetében a homlokzati falsík és a legfelső zárófödém felső 

síkjának metszésvonala közötti függőlegesen mért távolság. 

 

A beépítési magassággal kapcsolatos fogalmak részletes értelmezése nélkül is egyértelműen 

megállapítható, hogy a beépítési magasságot méterben kell megadni. Vagyis ebben az 

összefüggésben az emeletek számának korlátozása nem értelmezhető. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az „emberi tartózkodásra alkalmas épület” fogalmának 

elemzését is elvégezte.  

 

Az Étv. 2. § 8. pontja szerint az 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 építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 

 

Az Étv. 2. § 10. pontja szerint az 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. 

 

A fenti fogalommeghatározások szerint az épület már eleve jellemzően emberi tartózkodás 

céljára szolgáló, arra alkalmas műszaki alkotás, így annak a kérdésbeli hangsúlyozása inkább 

zavaró. Ugyanakkor a Fővárosi Választási Bizottság jelzi, e tényt önmagában nem tekintené az 

egyértelműség akadályának. 

 

A fentiekből következően a Szervező által helyi népszavazásra feltenni kívánt kérdés az 

egyértelműség követelményét nem teljesíti, ezért a Fővárosi Választási Bizottság – 

figyelemmel az Nsztv. 61. § (2) bekezdésére – az Nsztv. 41. §-ában fogalt hatáskörében eljárva 

a kérdés hitelesítését megtagadta.  

 

A határozat az Étv. 2. § 29. és 35. pontján, 14/A. § (2) bekezdésén, 62. § (7) bekezdés 3. pontján, 

az OTÉK rendelkezésein, az Nsztv. 36. § (1)-(2) és (7) bekezdésén, 38. § (1) és (3) bekezdésén, 

39. §-án, 41. §-án,  61. § (1)-(2) bekezdésén, a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet 3. mellékletén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 57. § (1) bekezdésén, 61. § (3) 

bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223-225. §-án, az 

illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) 

bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul. 

 

 

Budapest, 2017. november 3. 

 

 Dr. Temesi István s.k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


