
Veresegyház Város Ö kor á yzata Képviselő-testületé ek 

6/2019.(III.5.) ö kor á yzati re delete 

a város helyi építési sza ályzatáról 

Módosította a / . XI. . , a 17/2020.(VIII.12.) és a / . IX. .  ö kor á zati re delet. 
 

Vereseg ház Város Ö kor á zatá ak Képviselő-testülete az épített kör ezet alakításáról és védel éről szóló 
. évi LXXVIII. tv. a tová iak a : Étv.  /B.§   po tjá a , .§  ekezdésé e  és .§  . po tjá a , 

az Alaptörvé  . ikk  ekezdés a  po tjá a  kapott felhatal azások alapjá , a településfejlesztési 
ko ep ióról, az i tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településre dezési eszközökről, vala i t eg es 
településre dezési sajátos jogi téz é ekről szóló / . XI. .  Kor . re delet .§ -  ekezdés e  

iztosított véle é ezési jogköré e  eljáró lakosság, érdekképviseleti, ivil és gazdálkodó szervezetek, 
eg házak, területi és települési ö kor á zatok, álla igazgatási szervek véle é é ek kikérésével, a 
Mag arország hel i ö kor á zatairól szóló . évi CLXXXIX. törvé  .§  .po tjá a , vala i t az Étv. 

.§  ekezdésé e  eghatározott feladatköré e  eljárva a következőt re deli el: 
 

I. Fejezet 

Általá os előírások 

 

1. A re delet hatálya és alkal azása 

 

.§ 

 

(1) E re delet tová iak a : HÉSZ  hatál a Vereseg ház Város közigazgatási területére terjed ki.  
(2) A HÉSZ hatál a alá tartozó területe  területet hasz ál i, épít é  elhel ezésére felhasz ál i, telket 

alakíta i, építés alapjául szolgáló tervet elkészíte i, épít é t építe i, átalakíta i, ővíte i, felújíta i, 
hel reállíta i, korszerűsíte i, el ozdíta i vag  le o ta i, tová á az épít é  re deltetését 

egváltoztat i, vala i t ezekre az építési u kákra hatósági e gedél t ad i, az általá os érvé ű országos 
jogsza ál ok és hel i vo atkozó eg é  előírások etartása ellett kizárólag a HÉSZ és ellékletei eg üttes 
alkal azásával sza ad.  

(3) A HÉSZ ellékletei a HÉSZ szerves részét képezik, ezért azok ódosítása sak a HÉSZ ódosítására vo atkozó 
jogsza ál ok ak egfelelőe  lehetséges. A függelékek e  képezik a HÉSZ részét, ezért azok tartal a a 
HÉSZ-től függetle ül változtatható. 

(4) 1 2A HÉSZ elléklete az RM-  szá ú elléklet: Sza ál ozási tervlap tová iak a : SZT; összese   szelvé ; 
szelvé szá ok: SZT/ -2 m, SZT/2, SZT/3). 

(5) A HÉSZ függelékei: 
a) SZF-  szá ú függelék: A HÉSZ-hez kap solódó eg é  hatál os ö kor á zati re deletek listája. 
b) SZF-  szá ú függelék: Régészeti lelőhel ek listája. 
c) SZF-  szá ú függelék: Országos űvi értékvédele  alatt álló épít é ek listája. 
d) SZF-  szá ú függelék: A hel i értékvédele  alatt álló űvi és ter észeti értékek listája. 
e) SZF-  szá ú függelék: A övé telepítési távolságokra vo atkozó előírások 

f) SZF-  szá ú függelék: Az állattartó épít é ek védőtávolsági igé ei 
 

2. Fogalommeghatározások 

 

.§ 

(1) A HÉSZ alkal azásá a :  
a) A te a toro : Ol a  a te a elhel ezésére szolgáló épít é , el  agassága a  -t meghaladja, 

eg úttal el ek agassága eghaladja a ag o  alaprajzi éret ötszörösét. 
b) Épület tö egé ek eghatározó része: Eg  adott épületrészére vo atkozóa  az épület teljes eépítési 

% szerinti m2 - e  kiadódó alapterületi értéke és az épület agasság szorzatá ak legalá  %-a. 

c) Fekvő telek: Ol a  téglalap jellegű telek, el ek legkise  telek él ségi értéke e  éri el az övezetre 
eghatározott legkise  értéket, és el ek eg úttal a legkise  telekszélességi értéke eghaladja a 

legkise  telek él ségi értékét. 
d) Hézagosa  zártsorú eépítési ód: Az oldalhatáro  álló és a zártsorú eépítési ód között át e etet 

képező sajátos eépítési ód, a el  jelle zőe  az ut avo allal párhuza os geri vo allal kialakított 

 
1 Módosította a / . XI. .  ö kor á zati re delet .§-a. Hatál os: . XI. -től. 
2 Módosította a / . VIII. .  ö kor á zati re delet . §-a. Hatál os: . VIII. -tól. 



tetőido ú épületek ől áll. 
e) Mél  fekvésű területek: Azok a lefol ás élküli területek, el ekről a felszí i vizek ter észetes ódo , 

vag  e er által átalakított terepviszo ok következté e  e  jut ak el a efogadó a és ezzel 
vízállásos területté válhat ak. 

f) Ö álló létesítésű épít é : Más épít é től tér e  külö állóa  egvalósított, és ás épít é  részét 
e  képező épít é , el  eg úttal eg é  épít é el legfelje  o vo al jellegű köz ű-, vagy 

közlekedési kap solat a  állhat. 
g) Szi tterületi utató: Az adott telke  lévő összes épít é szi t ruttó alapterületé ek és a telek sík 

vetületi területé ek %- a  kifejezett ará a. 
h) Terepszi t alatti eépítettség értéke: Az adott telke  lévő terepszi t alatti épületrész ek  által 

űszakilag igé evett terület szi te ké t szá olt ruttó szi tterületei ek összege és a telek sík 
vetületi területé ek %- a  kifejezett ará a. 

i) Védőzöld: A káros kör ezeti hatások érséklését szolgáló, védel i élú zöldfelület. 
 

II. Fejezet 

Általá os övezeti előírások 

 

. Közterület alakításra vo atkozó előírások 

.§ 

 

(1) Közterület sak a sza ál ozási terv szeri t alakítható sza ál ozható  ki, vag  szü tethető eg. 
(2) A jogsza ál ok a  előírt legkise  sza ál ozási szélességet el e  érő közutak eseté  i takeresztszelvé  

segítségével kell egállapíta i a szükséges köz űvek fektetési hel ét, eg ástól való távolságát és az út 
kereszt etszeti kialakítását pl. útfelületek, járdák, zöldsávok . 

 

. A föld védel é ek általá os előírásai 

.§ 

 

(1) A föld ozgatással járó építési-, re dezési tevéke ség terepre dezés, alapozás, előkészítés  végzése sorá : 
a) a kiter elt hu uszt és az altalajt eg ástól elkülö ített területe  kell tárol i újrahasz osításig, 
b) a föld ozgatás, ajd a végleges elhel ezés sorá  iztosíta i kell a kiporzás elle i védel et 

edvesítéssel, takarással , 
c) az építési tevéke ség efejeztével a depo ált hu uszos talaj hasz osítását hel e  kell egolda i, 

vag  a szakhatóságok által előírt hel e  és ódo  kell kezel i.  
(2) A pi ék, pi ere dszerek feltöltésére visszatöltésre  sze ezett a ag, talaj e  hasz álható.  
 

. A vizek védel é ek általá os előírásai 

.§ 

 

(1) Ha a sze víz köz sator á a e  vezethető, akkor zárt sze víztároló vag  eg edi sze víztisztító 
ere dezés létesíthető. 

(2) Felszí i víztől, vag  ivóvíz erőhel től szá ított  -e  elül trág atároló e  létesíthető. 
(3) Az OTrT szeri ti országos víz i őség-védel i terület övezetével éri tett területe  elül:  

a) 15,0 m- él ag o  talp él ségű ásott kút, külö álló ár ékszék, állattartó-telep, go ako posztáló 
telep e  létesíthető. 

b) e  urkolt felülete  hulladék, pote iálisa  sze ezőa ag ideigle ese  se  hel ezhető el. 
c) a 250 m2- él ag o  felületű parkolási élú urkolt felületekről a sapadékvíz elvezetése sak hordalék 

és olajfogó űtárg o  keresztül törté het. 
 

. Hulladékgazdálkodás és ártal atla ítás előírásai 

.§ 

 

A település területé  a ko u ális hulladék szervezett g űjtését és elszállítás, vala i t a szelektív 
hulladékg űjtést, az Ö kor á zat által eg ízott szervezet ek, vállalkozás ak kell végez i, az Ö kor á zat 



hulladékgazdálkodással foglakozó re deleté ek egfelelőe . 
 

 

. A közúti és vasúti közlekedési területek védősávjai ak előírásai 

.§ 

 

(1) Az országos közutak külterületi szakaszai ak e té  a jogsza ál okkal összha g a  a .§  ekezdésé e  
eghatározott védősávot kell iztosíta i. A védősávot sak a vo atkozó jogsza ál ok a  rögzített 

esetek e  és ódo  lehet felhasz ál i. 
(2) Az országos közforgal ú vasútvo al e té  a jogsza ál okkal összha g a  a .§  ekezdésé e  

eghatározott védősávot kell iztosíta i. A védősávot sak a vo atkozó jogsza ál ok a  rögzített 
esetek e  és ódo  lehet felhasz ál i. 

 

. A köz űvek védősávjai ak előírásai 

.§ 

 

(1) A köz űlétesít é ek és a köz űhálózatok o vo alai e té  az SZT-  á rázolt, és az eg es ágazati 
előírások a  eghatározott értékű védősávokat iztosíta i kell.  

(2) A védősávoko  elül sak az ágazati előírások a  eghatározott ódo  és az adott köz ű 
üze eltetőjé ek, tová á az éri tett szakhatóság külö  e gedél ével lehet e gedél köteles tevéke séget 
folytatni. 

 

. Az Erdőkertesi ro a tó terület védősávjai ak előírásai 

.§ 

 

(1) A ro a tó tér Erdőkertes EOV Y= ; X=  körüli   távolságo  elül épít é t elhel ez i, 
tová á á át it i e  lehet. 

(2) Az Erdőkertes /  hrsz-ú g akorlótér védőterületé  elül a g akorlótér határától ért: 
a)   távolságo  elül hulladékkezelő, hulladéklerakó települési szilárd, fol éko  és eg é  veszél es  

nem hel ezhető el. 
b)   távolságo  elül új szo iális, egészségüg i, i téz é i, üdülő, szálloda, szálláshel  éljára szolgáló 

épít é  e  hel ezhető el. 
c)   távolságo  elül új lakóterület e  jelölhető ki, a eglévő eépítésre szá t terület ag o  

eépítési i te zitású területté e  sorolható át. Beépítésre e  szá t területe  új lakó épület e  
hel ezhető el. 

(3) A védőterületeke  elüli sza ál októl eltér i kie elt e zetgazdasági érdek, vag  kie elt 
településre dezési érdek iatt az éri tett ho védel i hatóság hozzájárulása eseté  lehet. 

 

10. Közlekedési előírások 

 

.§ 

 

(1) Az országos úthálózat részét képező utak ál a tervezett elterületet elkerülő főút védőtávolsága az 
útte gel től  –  , a  jelű út külterületi szakaszá  a védőtávolság  -50 m, a el e  elül 
épít é ek elhel ezéséhez a közútkezelő hozzájárulása szükséges. 

(2) A külterületi ö kor á zati utak ező- és erdőgazdasági üze i utak, dűlőutak  eseté  az út te gel étől 
ért -15 m-e  elül épület, épít é  e  hel ezhető el. 

(3) A tervezett közutak kiépítéséhez legalá  a jogsza ál ok szeri ti sza ál ozási szélességek iztosíta dók, 
e él kise  sza ál ozási szélességet alkal az i sak sza ál ozási terv keretei között készülő, az 
adottságokhoz alkal azkodó éretezés alapjá  lehet. A HÉSZ-ben biztosított kötelező eltérés kiszolgáló 
utak ál: 

a) gazdasági övezet eseté  a i i ális sza ál ozási szélesség ,  éter 

b) ö álló kerékpárút: i . ,  éter. 
(4) A közforgalo  elől el e  zárt agá utak űszaki kialakításá ál a közforgal ú utakra érvé es előírások 

szeri t kell eljár i. 



(5) A közforgalo  elől elzárt agá út eseté e  a agá utak kialakítása, fe tartása és üze eltetése sorá  a 
kiszolgált összes telek vo atkozásá a  fol a atosa  érvé esíte dő a tűz- és életvédele , vala i t a 
vag o  és a közszolgáltatások izto sága. A közforgalo  elől elzárt agá út i de kori tulajdo osa a 

agá út re deltetésszerű hasz álatát e  korlátozhatja az adott út által feltárt telkek tulajdo osai ak a 
tulajdo ukhoz fűződő hasz álati jogaira vo atkozóa , azaz a agá úttal feltárt telkek él fol a atosa  

iztosíta dó a telkek egközelíthetősége a tulajdo osok szá ára. 
(6) Az igazgatási területe  az épít é ek épületek  or atívák szeri ti parkoló igé ét telke  elül kell 

iztosíta i. 
a) Lakó- és gazdasági övezet e  ettől eltér i e  lehet. 

b) A ár űködő közi téz é ek parkolása sak a a  az eset e  oldható eg közterületi parkolóval, 
ha ár jele leg is íg  va  egoldva a parkolása. 

c) A lakóterülete  űködő vállalkozások, vala i t a településközpo t veg es területek eseté e  is 
teljeskörűe  ki kell elégíte i a parkolási or ákat a telke  elül. A e i e  ez e  lehetséges, az 
ö kor á zat parkolási re delete alapjá  kell a szükséges szá ú parkolási hel  saját telke  
elhel ezhető részé  felüli igé t az Ö kor á zat által kijelölt, erre alkal as közterülete  vag  eg é  
telke  iztosíta i. 

(7) Az országos közforgal ú vasútvo al e té    széles védősávot kell iztosíta i, a el e  elül sak a 
kezelő hozzájárulásával hel ezhető el épít é . 

 

. Általá os köz űellátási és elektro ikus hírközlési előírások 

.§ 

 

(1) A eglévő és a tervezett közüze ű hálózatok és létesít é ei, tová á azok ágazati előírások szeri ti 
köz ű-védőtávolságai izto sági övezetei  szá ára közterülete , vag  köz űterülete  kell hel et 

iztosíta i. Ettől eltér i sak az ágazati előírások etartásával lehet. 
(2) A köz űvesítésre kerülő területe  telke ké t kell a közhálózathoz ö álló ekötésekkel és érési hel ekkel 

csatlakozni. 

(3) A köz űvezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a ra io ális területgazdálkodás érdeké e  az utak 
alatt a köz űvek elre dezésé él i dig a távlati összes köz ű elhel ezésére kell hel et iztosíta i. 

(4) A eglévő köz űvek eg é  építési tevéke ség iatt szükségessé váló kiváltásakor 

a) a feleslegessé vált köz űvet, hálózatot és létesít é t el kell o ta i,  
b) az i dokolta  föld e  aradó vezeték, létesít é  etö edékelését, felhag ását szakszerűe  kell 

megoldani, 

 

. Köz űvesítés értéké ek előírása 

.§ 

 

A települése  építés vag  re deltetés egváltoztatása akkor lehetséges, ha a hasz álat avételig érvé esül, 
hogy: 

a) az övezeti előírások szeri ti köz űellátás iztosított 

b) eépítésre e  szá t területe  az e eri tartózkodásra szolgáló épület e  a közegészségüg i hatóság 
által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a közüze ű villa ose ergia-ellátás iztosított 

c) vala e i övezet e  a sze vízre és sapadékvízre vo atkozó sza ál ozási előírások teljesül ek 

d) az építési hel  vízelö téssel, tartós vízállással e  veszél eztetett. 
 

13. Vízellátás 

.§ 

 

(1) Új közüze i ivóvízhálózat sak a közüze i sze víz sator a hálózattal eg ütt építhető. 
(2) Beépítésre e  szá t területe , ha a telek vezetékes vízellátással re delkezik, és a köz sator a hálózat 

re delkezésre áll, vag  kiépítésre kerül, köz űpótló e  létesíthető. 
 

  



. Sze yvízelvezetés 

.§ 

 

(1) Beépítésre szá t területe  és a turisztikai élú eépítésre e  szá t területe  is építe i sak a legkéső  a 
hasz álat avételig törté ő teljes köz űellátás iztosításával lehet. 

(2) Beépítésre e  szá t területe  álla dó e eri tartózkodásra alkal as új épületet építe i sak a sze víz 
kör ezet károsítás élküli kezelésé ek egoldásával lehet. E ek egfelelőe , ha 

a) a api keletkező sze víz e isége e  haladja eg az  3-t, akkor a szennyvizeket víz-zárósági 
pró ával igazolta , vízzáróa  kivitelezett, fedett, zárt ede é e kell összeg űjte i, az összeg űjtött 
sze víz kijelölt leürítő hel re törté ő elszállíttatásáig. 

b) a api keletkező sze víz e isége eghaladja az  3-t akkor helyben létesíte dő sze víztisztító 
kis ere dezés is alkal azható az alá i feltételek szeri t: 
ba) ha a tisztított vizek szá ára a egfelelő felszí i efogadó re delkezésre áll tisztított vizet se  

szabad talajba szikkasztani) 

bb) ha az eg é  előírások, korlátok e  tiltják, vala i t illetékes szakhatóságok hozzájárul ak, 
bc) a kis ere dezés védőterület igé e e  úlhat túl a tárg i telke ,  
bd) a tisztító ere dezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíte i, a it a efogadóhoz igazítva az 

illetékes szakhatóság eghatároz, 

be) ha ár el ik illetékes szakhatóság e  ad hozzájárulást a hel i sze víztisztító kis ere dezés 
létesítésére, ki kell építe i a köz sator a satlakozás lehetőségét. 

(3) Beépítésre e  szá t területe  álla dó e eri tartózkodásra e  alkal as új épület köz űellátásá ak 
kiépítése e  szükséges. 

(4) Köz űpótló, zárt tároló ede e sak akkor alkal azható, ha a telek álla dó egközelíthetőségére a 
egfelelő para éterű és kiépítettségű  közhálózati útkap solat iztosított.  

(5) A közüze ű sze vízáte elő űtárg  védőtávolság igé e: 
a) hatóság által eg edileg egállapított és rögzített érték, vag  

b) előzetes egállapítás élkül: 
ba) űzzáróa  és zajvédele el kivitelezett űtárg  eseté   , 
bb) űzzár vag  zajvédele  élküli űtárg  eseté   . 

(6) Lakó-, településközpo t veg es, i téz é i, külö leges építési övezet e sorolt telke  a közüze ű 
sze vízáte elő űtárg  védőtávolságá  elül új épületet építe i sak a űtárg  védőtávolság okozta 
korlátozásá ak egszü tetését követőe  lehet. E e  az eset e : 
a) vag  a eépített telek telekhatáráig kell sökke te i a űtárg  védőtávolság igé ét a űtárg  

zajvédetté és űzzáróvá tételével, távvezérlésé ek egoldásával , vag  

b) a űtárg  kiváltását eg kell olda i. 
 

. Felszí i vízre dezés, sapadékvíz elvezetés 

15.§ 

 

(1) Vízgazdálkodási feladatok ederkar a tartása  éljára a kar a tartó sávot sza ado  kell hag i. 
(2) A sapadékvíz elvezetésére elválasztott re dszerű vízelvezetést kell kiépíte i. 
(3) Ha a sapadékvíz elvezető hálózat vag  a efogadó a telke  keletkezett vizeket elvezetni nem tudja, akkor a 

sapadékvizet telke  elül kell visszatarta i, és sak késleltetve, fékezette  lehet a közhálózat a vezet i. 
(4) A vízvisszatartás értékét a efogadó kapa itásához kell igazíta i. A e i e  a efogadói kapa itás e  

eghatározható,  2 urkolt felülete ké t  3 esővíztároló iszter a  kialakítása szükséges. 
(5) A telekhatárra épített épületek eresz sator áit, vala i t a telkekről a sapadékvíz kivezetést sak terepszi t 

alatt sza ad az ut ai vízelvezető hálózat a vezet i. 
(6) A ílt árkos vízelvezető hálózat feletti ko si ehajtók az árok vízszállító képességét e  korlátozhatják, ezért 

az átereszt úg  kell kialakíta i, hog   
a) a ko si ehajtó ,  - él szélese  e  lehet, 
b) telke ké t sak eg  ko si ehajtó létesíthető saroktelek kivételével , 
c) az víz-visszaduzzasztást e okozzo , 
d) a vízszállítás akadál e tes leg e , 
e) ílt árkos felszí i vízelvezetéssel javasolt területe  az árok telke ké ti ,  - él hossza  szakaszo  

törté ő lefedése, illetve zárt sator ás elvezetéssé alakítása e  ege gedett se  parkolási, se  



közlekedés fejlesztési él érdeké e . 
(7) A ílt árok fe ekét a szi t- és edertartás, vala i t a kar a tarthatóság fig ele evételével kell 

kialakíta i. 
(8) A legalá  , %- ál ag o  esésű árkot teljes kereszt etszeté e  urkol i kell. 

 

 

. Villa ose ergia ellátás 

.§ 

 

(1) A eépítésre szá t területé  új villa ose ergia elosztóhálózat építés sak földalatti elhel ezéssel 
kivitelezhető. 

(2) A eépítésre szá t területé  üze elő föld feletti elosztóhálózat reko struk iója föld feletti kivitelezéssel is 
egoldható, ha az hel e  oszlop serét, a eglevő oszlophoz képest  -e  elüli áthel ezést igé el. 

Eg é  eset e  a hálózatépítés ár új építés ek i ősül, a el re az új építésre vo atkozó ágazati 
előírásokat kell fig ele e venni. 

(3) Beépítésre e  szá t területe  – erdőterület kivételével – eg  oldali közöse  igé evett oszlopsoro  kell 
a villa ose ergia szolgáltatást újtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhel ez i, a el re – 

közvilágítási igé  fel erülése eseté  – a közvilágítást szolgáló lá pafejeket is el kell hel ez i. 
(4) Közös oszlopsorra való telepítés ár il e  akadál a eseté  az új hálózatot sak földalatti elhel ezéssel 

kivitelezhető. 
(5) Erdőterülete  föld feletti hálózatépítés sak akkor lehetséges, ha az e  igé el erdőirtást. Ha föld feletti 

hálózat kiépítése iatt erdőirtás vál a szükségessé, akkor a hálózatot fakivágás élkül, úthálózat e té , 
vag  földalatti telepítéssel lehet építe i. 

(6) Villamosenergia ingatlan- ekötést eépítésre szá t területe  sak földalatti satlakozás kiépítésével lehet 
kivitelezni. 

 

. Megújuló e ergiahordozó hasz osítás 

.§ 

 

Köz élú, egújuló e ergiahordozó hasz osítású e ergiater elés sak ol a  eépítésre szá t gazdasági vag  
külö leges, illetve eépítésre e  szá t külö leges egújuló e ergiater elésre kijelölt övezet e létesíthető, 
a el e  az övezeti előírása ege gedi. 
 

. Földgázellátás 

.§ 

 

Földgázvezeték közterülete  és telke  elül is sak föld e  építhető. 

 

. Elektro ikus hírközlés 

.§ 

 

(1) Belterülete  újo a  kialakuló közterülete  az elektro ikus hírközlési hálózatokat földalatti elhel ezéssel 
kell építe i. 

(2) A ár eépített területe , ahol a hálózatok földalatti elhel ezéssel üze el ek új vezetékes hírközlési 
hálózatokat, eglevő reko struk ióját földalatti elhel ezéssel kell építe i. 

(3) A ár eépített területeke , ahol a eglevő g e ge és erősára ú hálózatok föld feletti vezetésűek, új 
elektro ikus hírközlési hálózatokat a eglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektet i. Közös 
oszlopsorra való telepítés ár il e  akadál oztatása eseté  az építe dő hálózatot földalatti elhel ezéssel 
lehet csak kivitelezni. 

(4) Beépítésre e  szá t területe  új elektro ikus hírközlési hálózatokat területgazdálkodási okok ól a 
villa ose ergia elosztási, a közvilágítási és eg é  hírközlési sza advezetékekkel közös, eg oldali oszlopsorra 
kell fektetni. 

 



. Telekalakítás 

.§ 

 

(1) Új ko káv poligo  geo etriai for ájú pl. a ő a alakú, vag  úlvá os , vag  fekvő építési telek e  
alakítható ki. 

(2) Ö álló hel rajzi szá  alatt ilvá tartott agá utat sak a HÉSZ közlekedési előírásai és az éri tett övezetre 
vo atkozó sza ál ok szeri t lehet kialakíta i. E e  az eset e  a agá utak eseté  a agá út 
tulajdo osá ak szolgal i jog ejeg zésével iztosíta i kell, hog  az út által kiszolgált telkek jár űvel 
akadál oztatás élkül, ár ikor egközelíthetők leg e ek. A agá utak létesítése eseté  a agá utakra 
vo atkozóa  az építési telek éretre vo atkozó övezeti előírások etartása e  kötelező. 

 

. Építési tevéke ység előkészítése, terepre dezés 

.§ 

 

(1) A terepre dezéssel létrejövő új terepalakulat ak igazod ia kell a kör ező telkek terepadottságaihoz. Az 
elő-, oldal ás hátsókert e  a szo szédos és az építési u kával éri tet telke  elül kialakított re dezett 
terepszint közötti leg ag o  eltérés legfelje  ,  éter lehet. Kivétel ez alól: 
a)  a pi eszi tet egközelítő lejárók kör ezete, 
b) a ár létrejött és gazdaságosa  il e  ódo  e  re dezhető ,  -t eghaladó szi tkülö séggel 

re delkező terepállapotú telekrész. 
(2) Az épületek elletti feltöltés, vag  evágás agassága tá fal alkal azása élkül, sak rézsűvel legfelje  

,  , tá fallal legfelje  ,   lehet. Építési u kához kötődő terepre dezés sak úg  végezhető, hog  
azáltal a létesíte dő új épít é  épület  ut afro ti egjele ésével a eglévő állapothoz igazodjo . Az 
adott övezetre vo atkozó eg edi sza ál ok az e ekezdés e  rögzített sza ál októl eltérőe  is 
rendelkezhetnek. 

(3) A Gip-  jelű építési övezete  elül a re dezett terepszi t leg ag o  agassága legfelje  200 mBf lehet 

úg , hog  a re dezett terep ek a Kisréti ut a irá á a legfelje  %-os eséssel kell lejte ie. 
(4) A Kis-réte  az Ev jelű övezet Lke-  és Gip-  jelű övezetek közötti részé  a ter észetes terepszi t legfelje  

 Bf agasságig feltölthető. Eze  a területe  az Ev jelű övezet e  szükséges terepre dezést a feltöltést, 
és a szükséges evágásokat  az eg é  sza ál ok etartásával úg  kell elvégez i, hog  az építési övezetekkel 
határos szakaszok e té  a re dezett terepszi t agassága az övezethatárok e té  az Ev övezete  elül 
legalá   -es szélességű sáv a  azo os leg e  a szo szédos építési övezet re dezett terepszi tjével. 
E e  a sáv a  éretezett övárkokat kell létesíte i, a el  alkal as a sapadékvizek hel e  tartására és 
elszikkasztására.  

(5) A Kis-réte  az Ev jelű övezet eg é  részei  a terepszi t legfelje  :  rézsűhajlással, úg  változtatható eg, 
hog  a rézsű álléko sága a telek területé  elül iztosítható leg e . Tá fal a földtö eg egtá asztására 

e  alkal azható. A feltöltött telekrésze  a feltöltést úg  kell elvégez i, hog  a feltöltött terület véderdő 
létesítésére alkal as leg e . 

 

. Általá os építési előírások, épít é yek kialakítása 

.§ 

 

(1) Az elő- oldal- és hátsókertek éretét az adott övezetre vo atkozó előírások tartal azzák. Övezeti előírások 
hiá á a  az elő- oldal- és hátsókertek éretét a kör ezet e  ár eglévő eépítés ek egfelelőe , 
tová á az eg é  jogsza ál ok előírásait etartva kell eghatároz i. 

(2) Lakó, vag  veg es övezetek e sorolt fekvő telek él a hátsókerti érték akkor sökke thető, ha az épület 
hátsókerti ho lokzatára kiadódó té leges épület agassági érték az övezeti előírások a  szereplő érték él 
kise . E e  az eset e  a hátsókert éret az épület hátsókerti ho lokzatára kiadódó té leges 
épület agassági értéke. 

(3) Té legese  oldalhatáros eépítés alkal azása eseté  az oldalsó telekhatárhoz közele i 
oldalho lokzat ak az adott telek kör ezeté e  ár egvalósult egoldáshoz igazodva kell a telke  
elhel ezked ie. Ha a kör ezet e  egvalósult állapot alapjá  e  határozható eg eg értel űe  az 
oldalho lokzat hel e, akkor az oldalsó telekhatárhoz közele i oldalho lokzat ak az oldalhatártól ért ,  
m-es távolságra kell kerül ie. Ez a sza ál  e  vo atkozik az oldalhatáro  álló eépítésűké t eghatározott 

övezetek e  az eg é  feltételek fe állása eseté  egvalósítható sza ado  álló eépítés alkal azásá ak 
esetére.  



(4) Az oldalhatártól legfelje  ,  -re lévő épület eseté e  az oldalhatáro  álló épületre vo atkozó előírásokat 
kell betartani.  

(5) Sza ado álló eépítés él az oldalkert legkise  szélessége e  lehet kise  ,  - él. 
(6) Hézagosa  zártsorú, vag  zártsorú eépítés alkal azása eseté  az épületek oldalho lokzatai közül az 

oldalhatáro  álló ho lokzata - a saroktelkeke  lévő épületek kivételével - csak tűzfalas kialakításúak lehet. 
 

 

.§ 

 

(1) Ha az építési hel e  elül az építési telek hossz- vag  keresztirá ú átlagos lejtése eléri a %-ot, akkor a 

tárg i övezetre egadott leg ag o  épület agasság értéke legfelje  %-kal eg övelte  vehető 
figyelembe. 

(2) Az építési övezetek e  a té leges ho lokzat agassági értékek e  haladhatják eg az övezetre 
vo atkozó épület agassági érték ,  szeresét. 

(3) Oldalhatáros eépítés eseté  az oldalhatár felé eső ho lokzat agasság értéke e  haladhatja eg az 
övezetre vo atkozó épület agasság értékét. 

(4) Ö álló létesítésű új terepszi t alatti épít é ké t sak az övezete ké t eghatározott elléképít é ek, 
földdel orított pi e és tá falgarázs építhető. Ö álló létesítésű terepszi t alatti létesít é  sak az elő-, 

oldal- és hátsókertre vo atkozó sza ál ok etartásával és legfelje  az adott övezetre eghatározott 
leg ag o  eépítettségi érték %-áig hel ezhető el.  

(5) Tá falgarázs sak akkor létesíthető, ha az adott telek ter észetes terepszi tjé ek agassága az útpál a 
agasság ál legalá  ,  -rel magasabb. 

 

.§ 

 

(1) A HÉSZ eg es övezeti előírásai ak fig ele evételével, a kör ezetéhez igazodó egoldással és az eg é  
általá os előírásokat is etartva legfelje  ,   agas, legfelje    agas lá azattal re delkező, 
legalá  0%-os átláthatóságot iztosító ut ai kerítést sza ad létesíte i. Hátsó telekhatáro  és oldalsó 
telekhatáro  álló kerítés legfelje  ,   agas lehet 

(2) A köz ű- e satlakozási űtárg , a hulladéktartál -tároló, és az - épülettől külö álló - épít é ek 
i ősülő kirakatszekré  kivételével a elléképít é eket sak az építési hel e  elül, vag  az oldalsó és 

hátsó telekhatártól érve legalá    távolságra szabad elhelyezni. 

(3) Gázkészülékek égéster ék elvezetését úg  kell egolda i, hog  az sak a tetősík fölötti kivezetéssel 
valósítható eg. 

(4) Ö álló a te a toro  telepítésre sak a Budapesti út e té  a elterület és az ipari terület közti része , a 
Budapesti út e ti Vt-  jelű övezet e , tová á a Pa ut-tó és a vasút közötti Z- , vag  Ev jelű övezet e  
kerülhet sor. 

 

. Általá os katasztrófavédel i előírások 

 

.§ 

 

Az i gatla oko  törté ő építési tevéke ség végzésé él az ivóvízkészlet i őségét egóvó egoldásokat kell 
alkal az i. A felszí i és felszí  alatti sapadékvíz-elvezető re dszereket fe  kell tarta i.  
 

III. Fejezet 

Részletes övezeti előírások 

 

. A lakóövezetek általá os előírásai 

.§ 

 

(1) A e i e  a lakó építési övezet e tartozó telke  i s, vag  e  épül garázs vag  épülethez satlakozó 
fedett gépko si eálló, akkor az övezetre vo atkozó leg ag o  eépítettségi értéké ől terepszi t felett és 
terepszint alatt is 5-öt le kell vo i. 

(2) A kertvárosias és falusias lakóövezetek e  az övezetre eghatározott leg ag o  eépítettség értéke 
terepszi t felett az adott övezetre eghatározott té leges érték él %-kal ag o , de az összese   %-

ál e  ag o  érték, ha a következő feltételek eg üttese  teljesül ek: 
a) az éri tett építési telek  2- él kise  területű, 



b) a telke  lévő épület té leges épület agassága ,  éter él kise  és 

c) gépko si tároló vag  fedett gépko si eálló létesül. 
(3) A kertvárosias lakóövezetek e  az adott övezet eg edi előírásait is fig ele e véve általá a  elhel ezhető 

épület – a lakó re deltetése  kívül –: 

a) a hel i lakosság ellátását szolgáló kereskedel i, szolgáltató; 
b) hitéleti, evelési, oktatási, egészségüg i, szo iális; 
c) kulturális; 

d) szállás jellegű és 

e) sport 

re deltetést is tartal azhat. 
(4) A kertvárosias lakó építési övezetek e  elhel ezhető épület: 

a) 900 m2-telekterületig telke ké t legfelje  eg , 
b) 901 m2-telekterülettől telke ké t legfelje  két, 
lakó re deltetés tartal azhat. Ettől az előírástól akkor lehet eltér i, ha az adott övezetre vo atkozó 
előírások azt lehetővé teszik. 

(5) A falusias lakóövezetek e  az adott övezet eg edi előírásait is fig ele e véve általá a  elhel ezhető épület 
- a legfelje  kétlakásos lakó re deltetése  kívül: 
a) ező- és erdőgazdaság, vala i t a terület re deltetésszerű hasz álatát e  zavaró gazdasági 

tevéke ségi élú, 
b) kereskedel i, szolgáltató, 
c) szállás jellegű, 
d) igazgatási, iroda, 
e) hitéleti, evelési, oktatási, egészségüg i, szo iális, 
f) kulturális, közösségi szórakoztató és 

g) sport 

re deltetést is tartal azhat. 
(6) Az előírások a  szereplő legkise  telek éret él kise  területű ár egvalósult és lakóépülettel ár 

re delkező építési telek is eépíthető, ha a régi hel ett új lakóépület épül és az összes eg é  előírás 

etartható. 
 

.§ 

 

(1) Ha az adott övezetre vo atkozó sza ál ok ettől eltérőe  e  re delkez ek, akkor az övezetek e  eg  
építési telke  legfelje  eg  lakóépület építhető. Ezt az előírást a eglévő épít é ek re deltetés 

egváltoztatására is alkalmazni kell. 

(2) A lakó építési övezetek e  az előkertek él ségét övezeti előírások hiá á a  elsősor a  az adott építési 
telek kör ezet e  ár egvalósult eépítéshez igazodóa  kell eghatároz i. Az újo a  építési övezetté 
váló területeke , vag  ha i s az adott építési telek kör ezeté e  egvalósult eépítés, akkor az előkert 

él sége legalá  , , legfelje  ,  . Az új épületek eghatározó tö ege az ut a felőli építési 
határvo alra kell kerüljö . 

(3) Fedett gépko si eállót előkert e  e  lehet elhelyezni. 

(4) A kertvárosias és falusias lakóövezetek e  a hátsókert érete: 
a) a soportosa  egvalósuló legfelje   2-es alapterületű, a kerti épít é ek közé tartozó kerti tároló 

pl. szerszá tároló, ter é tároló, lo ka ra  eseté   , 
b) i de  ás eset e  az eg é  sza ál ok alapjá  eghatározott érték. 

(5) Ha ár el  lakóövezet e sorolt építési telkek él az ut ai telekhatártól ért  - él távola  eső 
telekrésze  is építési hel  alakul a ki, akkor a  -e  túli telekrész házi kert  e  építhető e. Ezt az 
előírást az Lke-  és Lke-  jelű övezetek területé  e  kell alkal az i. Meglévő eles telek eseté  ez a 
távolság a él ek a eépíthető telekrészhez való satlakozásától szá íta dó. 

 

.§ 

 

(1) Ha az ut afro ti telekhatáro  e gedél köteles tá fal készül, akkor a tá falra épített kerítés   agasságot 
eghaladó részé ek legalá   %-os átláthatóságot iztosító ak kell le ie. 

(2) A kertvárosias lakóövezetek e  az adott övezetre vo atkozó eltérő előírásokat is fig ele e véve a 
elléképít é ek közül: 

a) köz ű- e satlakozási űtárg ,  
b) köz űpótló űtárg ,  
c) hulladéktartál -tároló,  



d) - épülettől külö álló – épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
e) kerti épít é  

hel ezhető el. 
(3) A falusias lakóövezetek e  az adott övezetre vo atkozó eltérő előírásokat is fig ele e véve a 

elléképít é ek közül: 
a) köz ű- e satlakozási űtárg ,  
b) köz űpótló űtárg ,  
c) hulladéktartál -tároló,  
d) - épülettől külö álló – épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
e) kerti épít é ,  
f) húsfüstölő, jégvere , zöldségvere ; állat ól, állatkifutó, 
g) trág atároló, ko posztáló,  
h) siló, ö lesztetta ag-, fol adék- és gáztároló,  
i) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop  
hel ezhető el. 

 

25. Az Lk-  jelű kisvárosias lakóövezet 

.§ 

 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 400 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  10 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  60 

f) Legnagyobb eépítettség terepszi t alatt %  60 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,5 

h) Leg ag o  épület agasság  6,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Az elhel ezhető épület legfelje  ég lakásos lakó re deltetése  kívül a hel i lakosság ellátását szolgáló 
kereskedel i, szolgáltató re deltetést is tartal azhat. A lakó re deltetéstől eltérő kiegészítő re deletetés 
sak az épületek földszi tjé  telepíthető. 

(3) Ö álló garázs a terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 
(4) A melléképít é ek közül: 

a) köz ű- e satlakozási űtárg ,  
b) köz űpótló űtárg ,  
c) hulladéktartál -tároló,  
d) - épülettől külö álló – épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
e) kerti épít é  

hel ezhető el. 
26. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 550 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  10 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Legnagyobb eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 6,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Az elhel ezhető épület kulturális szállás jellegű és sport re deltetést e  tartal azhat. 
(3) Té legese  oldalhatáro  álló eépítést is eg lehet valósíta i, ha eg idejűleg fe áll, hog  a szükséges 

telek éret iztosított legalá    szélesség , vala i t a szo szédos telkeke  ár egvalósult eépítés 
is lehetővé teszi az oldalhatáro  álló eépítés alkal azását. E e  az eset e  az oldalkert eghatározásá ál 



a jogsza ál ok a  az oldalhatáro  álló eépítésre rögzített sza ál okat kell fig ele e ve i. 
(4) Az épületek ek előkert élkül, az ut ai telekhatáro  kell áll iuk, kivéve, ha a kör ezet e  ár egvalósult 

eépítéshez igazodás ettől eltérő egoldást i dokol á ak. 
(5) A e i e  a telke  e  té legese  zártsorú eépítés valósul eg, ha e  té legese  oldalhatáro  álló, 

vag  té legese  hézagosa  zártsorú, akkor az alkal azható leg ag o  épület agasság értéke  . E e  
az eset e  a szo szédos telekhatártól   távolságot kell tarta i, és ezt az oldalho lokzatot tűzfalas 
kialakítással kell egvalósíta i. 

27. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Oldalhatáro  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 6,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Az építési övezet e  a té legese  sza ado  álló eépítést is eg lehet valósíta i, ha eg idejűleg fe áll, 
hog  a szükséges telek éret iztosított legalá    szélesség , vala i t a szo szédos telkeke  

egvalósult eépítés is lehetővé teszi a sza ado  álló eépítés alkal azását. 
(3) A elléképít é ek közül zászlótartó oszlop is elhel ezhető. 
 

28. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 700 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  18 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  30 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszint alatt (%) 30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) A elléképít é ek közül köz ű- e satlakozási űtárg ; köz űpótló űtárg ; hulladéktartál -tároló; 
ö álló - épülettől külö álló - kirakatszekré ; kerti épít é  hel ezhető el. 

(3) Az általá os sza ál októl eltérőe  az épületeket úg  kell elhel ez i, hog  az oldalkert értéke É-i oldalkert 

eseté   , D-i oldalkert eseté   . 
 

29. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Oldalhatáro  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 550 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Ha a eglévő építési telek területe  2- él kise , akkor a terepszi t feletti és terepszi t alatti 
leg ag o  eépítettség értéke %. Ha a eglévő építési telek területe  2, vag  a ál ag o , de 



550 m2- él kise , akkor a terepszi t feletti és terepszi t alatti leg ag o  eépítettség értéke %. 
(3) Az építési övezet e  a té legese  sza ado  álló eépítést is eg lehet valósíta i, ha eg idejűleg fe áll, 

hog  a szükséges telek éret iztosított legalá    szélesség , vala i t a szo szédos telkeke  
egvalósult eépítés is lehetővé teszi a sza ado  álló eépítés alkal azását. 

 

 

 

30. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 900 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  20 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 7,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Az elhel ezhető épület kizárólag lakó re deltetés tartal azhat. 
 

31. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 800 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  17 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszint alatt (%) 30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  60 

(2) Ö álló garázs a tá falgarázs és terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 
(3) Ha az építési telek legkise  szélessége eghaladja a  -t és az építési telek területe eghaladja az .  

m2-t, akkor a telek leg ag o  eépítettsége  %. 
(4) Ha az adott építési telek területe eghaladja az .  2-t, akkor az alkal azható leg ag o  

épület agasság értéke ,  . 
(5) Az építési övezet e  az építési vo alat sza ál ozási terv rögzíti. 
(6) A elléképít é ek közül zászlótartó oszlop is elhel ezhető. 
 

32. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Oldalhatáro  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 800 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  17 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  60 

(2) Ö álló garázs a tá falgarázs és terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 



(3) Ha az építési telek legkise  szélessége eghaladja a  -t és az építési telek területe eghaladja az .  
m2-t, akkor a telek leg ag o  eépítettsége  %. 

(4) Ha az adott építési telek területe eghaladja az .  2-t, akkor az alkal azható leg ag o  
épület agasság értéke ,  . 

(5) Az építési övezet e  az építési vo alat sza ál ozási terv rögzíti. 
(6) A elléképít é ek közül zászlótartó oszlop is elhel ezhető. 
 

 

33. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 700 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  16 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett (%) 30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Az elhel ezhető épület kizárólag lakó re deltetés tartalmazhat. 

(3) Ö álló garázs a terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 
 

34. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Oldalhatáro  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe (m2) 700 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Legnagyobb szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Az elhel ezhető épület kizárólag lakó re deltetés tartal azhat. 
(3) Ö álló garázs a terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 
(4) Az építési övezet e  a té legese  sza ado  álló eépítést is eg lehet valósíta i, ha eg idejűleg fe áll, 

hog  a szükséges telek éret iztosított legalá    szélesség , vala i t a szo szédos telkeke  
egvalósult eépítés is lehetővé teszi a sza ado  álló eépítés alkal azását. 

 

35. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 360 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  12 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  30 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Az elhel ezhető épület kizárólag lakó re deltetés tartal azhat. 
(3) Ö álló garázs a terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 



 

36. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 400 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  12 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  30 

e) Legnagyobb eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Az elhel ezhető épület kizárólag lakó re deltetés tartal azhat. 
(3) Ö álló garázs a terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 
 

37. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 5.000  

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  16 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  20 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  20 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,6 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 6,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) Az elhel ezhető épület kizárólag lakó re deltetés tartal azhat. 
(3) Ö álló garázs a tá falgarázs és terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 
 

38. Az Lke-  jelű kertvárosias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 700 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  18 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  30 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) A elléképít é ek közül köz ű- e satlakozási űtárg ; köz űpótló űtárg ; hulladéktartál -tároló; 
ö álló - épülettől külö álló - kirakatszekré ; kerti épít é  hel ezhető el. 

 

39. Az Lke-15 jelű kertvárosias lakóövezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 270 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  9 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  30 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 



f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2)   Zártsorú soportházas  eépítés eseté  az elhel ezhető épület kizárólag lakó re deltetés tartal azhat. 
(3) Ö álló garázs a terepszi t alá süll esztett garázs kivételével e  hel ezhető el. 
 

 

40. Az Lf-  jelű falusias lakóövezet  

.§ 

Az építési övezet para éterei: 

a) Beépítési ód: Oldalhatáro  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 800 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  50 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett (%) 30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,6 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  40 

 

41. Az Lf-  jelű falusias lakóövezet  

.§ 

Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Oldalhatáro  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 800 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  12 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  50 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,6 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  40 

 

42. Az Lf-  jelű falusias lakóövezet  

.§ 

Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Oldalhatáro  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 400 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  25 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,6 

h) Leg ag o  épület agasság  5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  40 

 

43. Az Lf-  jelű falusias lakóövezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Oldalhatáro  álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 800 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 



d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  50 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,6 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 7,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  40 

(2) Ha az építési telek területe .  2- él kise , akkor a Leg ag o  épület agasság értéke ,  . 
(3) Ha az építési telek területe .  2- él ag o , akkor: 

a) eg  telke  tö  épület is elhel ezhető, tová á 

b) az épületet e  kötelező oldalhatáro  álló ódo  elhel ez i, sza ado álló eépítés is alkal azható. 
 

. A településközpo t és az i téz é yi vegyes övezetek általá os előírásai 

.§ 

 

(1) A településközpo t övezetek e  az adott övezet eg edi előírásait is fig ele e véve általá a  elhel ezhető 
épület - a lakó re deltetése  kívül -: 
a) igazgatási, iroda, 
b) kereskedel i, szolgáltató, szállás, 
c) a terület azo  részé , a el e  a gazdasági élú hasz álat az elsődleges eg é  közösségi szórakoztató, 
d) hitéleti, evelési, oktatási, egészségüg i, szo iális, 
e) kulturális, közösségi szórakoztató és 

f) sport 

re deltetést is tartal azhat. 
(2) Az i téz é  övezetek e  az adott övezet eg edi előírásait is fig ele e véve általá a  elhel ezhető épület 

- az előzőeke  kívül -: 
a) iroda, 

b) kereskedel i, szolgáltató, szállás, 
c) kulturális, közösségi szórakoztató, 
d) hitéleti és 

e) sport 

re deltetést is tartal azhat. Az a –e  po tok a  felsorolt re deltetést tartal azó épület e  a tulajdo os, a 
hasz áló és a sze él zet szá ára szolgáló lakás legfelje  az épület szi tterületé ek  %-á , tová á ás 
lakás sak ö álló sza ál ozási terv szeri ti szá a  és ódo  alakítható ki. 

(3) A településközpo t veg es övezetek e  a lakó fu k ió kizárólagossága eseté  eg  telke  legfelje  eg  
lakóépület létesítése lehetséges. Ezt az előírást a eglévő épít é ek re deltetés egváltoztatása eseté  
is alkalmazni kell.  

(4) Az előkertek él ségét az övezeti előírásokkal összha g a  az adott építési telek kör ezet e  egvalósult 
eépítéshez igazodóa  kell eghatároz i. Az újo a  építési övezetté váló területeke , vag  ha nincs az 

adott építési telek kör ezeté e  egvalósult eépítés, akkor az előkert él sége legalá  , , legfelje  
,  . Az új épületek eghatározó tö ege , azaz az épülettö eg legalá  %-a  az ut a felőli építési 

határvo alra kell kerüljö . 
(5) A településközpo t veg es építési övezetek telkei  a hátsókerti építési határvo al eghatározása az 

alá iak szeri t törté ik: az ut ai telekhatártól érve a telek hosszá ak %-áig; a . szá ú régészeti 
lelőhel  Fő u-tól DN -ra eső területrészei  a Vt-  és Vt-  övezetek ek pedig az %-áig terjedő része szá ít 
építési hel ek, vag is e ek a rész ek a hátsó vo ala a hátsókerti építési határvo al. Meglévő eles telek 
eseté  ez a távolság a él ek a eépíthető telekrészhez való satlakozásától szá íta dó. Az ebben a 

ekezdés e  az elő iek e  rögzített általá os sza ál ok e  vo atkoz ak azokra az i gatla okra, 
el eke  igazgatási, evelési, oktatási, egészségüg i, szo iális re deltetést tartal azó épület va , vag  épül.  

 

.§ 

 

(1) A településközpo t veg es övezetek e  lakást is tartal azó épületek eseté  a szükséges e iségű 
gépjár ű várakozó hel ek szá á ak eghatározásá ál a következők szeri t kell eljár i. A jogsza ál a  a 
lakásokra vo atkozóa  eghatározott gépjár ű várakozó hel ek e iségét , -del kell megszorozni, 

ajd e ek az érték ek az egész szá ra törté ő kerekítési sza ál ok szeri t kiadódó értékét kell gépjár ű 
várakozó hel ké t egvalósíta i. 

(2) A településközpo t és az i téz é i veg es övezetek e  az adott övezetre vo atkozó eltérő előírásokat is 

fig ele e véve a elléképít é ek közül: 



a) köz ű- e satlakozási űtárg ,  
b) köz űpótló űtárg ; hulladéktartál -tároló,  
c) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
d) kerti épít é , 
e) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop  
hel ezhető el. 

(3) Fedett gépko si eállót előkert e  e  lehet elhel ez i. 
 

45. A Vi-  jelű i téz é yi vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 2.500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  30 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  50 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  75 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt (%) 75 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 3,0 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 11,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Zártsorú eépítés él a kör ezet e  ár korá a  egvalósult eépítés ek egfelelő egoldás 
alkal azható. 

 

46. A Vi-2 jelű i téz é yi vegyes építési övezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 2.500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  30 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  50 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  75 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  75 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 3,0 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 8,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Zártsorú eépítés él a kör ezet e  ár korá a  egvalósult eépítés ek egfelelő egoldás 
alkal azható. 

 

47. A Vi-  jelű i téz é yi vegyes építési övezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 2.500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  30 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  50 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  60 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  60 

g) Legnagyobb szi tterületi utató 2 / m2) 2,2 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 20,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Zártsorú eépítés él a kör ezet e  ár korá a  egvalósult eépítés ek egfelelő egoldás 
alkal azható. 

  



 

48. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet 

.§ 

Az építési övezet para étereit és az építés feltételeit az illetékes kulturális örökségvédel i hatóság a űe léki 
sze po tok alapjá  határozza eg. 
 

49. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

 § 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 1.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Legnagyobb eépítettség terepszi t felett %  55 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  55 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 2,2 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 7,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Telke ké t legfelje  ég  lakás létesíthető. Zártsorú eépítés él a kör ezet e  ár korá a  
egvalósult eépítés ek egfelelő egoldás alkal azható. 

(3) Je Té legese  sza ado  álló eépítés alkal azása is lehetséges, ha eg idejűleg fe áll, hog  a szükséges 
telek éret iztosított legalá    telekszélesség , a szo szédos telkeke  egvalósult eépítés lehetővé 
teszi, vala i t a tervezett létesít é e  tervezett fu k ió is kifejezette  igé li a sza ado  álló eépítést. 

 

50. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 900 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszint felett (%) 55 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  55 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 2,2 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 7,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Telke ké t legfelje  ég  lakás létesíthető. 
(3) Zártsorú eépítés él a kör ezet e  ár korá a  egvalósult eépítés ek egfelelő egoldás 

alkal azható. 
(4) Té legese  sza ado  álló eépítés alkal azása is lehetséges, ha eg idejűleg fe áll, hog  a szükséges 

telek éret iztosított legalá    telekszélesség , a szo szédos telkeke  egvalósult eépítés lehetővé 
teszi, vala i t a tervezett létesít é e  tervezett fu k ió is kifejezette  igé li a sza ado  álló eépítést. 

 

51. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 1.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %) 55 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  55 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 2,2 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 



i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Telke ké t legfelje  ég  lakás létesíthető. 
(3) Zártsorú eépítés él a kör ezet e  ár korá a  egvalósult eépítés ek is egfelelő egoldás 

alkal azható. 
(4) Té legese  sza ado  álló eépítés alkal azása is lehetséges, ha eg idejűleg fe áll, hog  a szükséges 

telek éret iztosított legalá    telekszélesség , a szo szédos telkeke  egvalósult eépítés lehetővé 
teszi, vala i t a tervezett létesít é e  tervezett fu k ió is kifejezette  igé li a sza ado  álló eépítést. 

 

 

 

52. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 400 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  14 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  25 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  55 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  55 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 2,2 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 7,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Zártsorú eépítés él a kör ezet e  ár korá a  egvalósult eépítés ek egfelelő egoldás 
alkal azható. 

(3) Té legese  sza ado  álló eépítés alkal azása is lehetséges, ha eg idejűleg fe áll, hog  a szükséges 
telek éret iztosított legalá    telekszélesség , a szo szédos telkeke  egvalósult eépítés lehetővé 
teszi, valami t a tervezett létesít é e  tervezett fu k ió is kifejezette  igé li a sza ado  álló eépítést. 

 

53. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 900 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  20 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  35 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  50 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  50 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,5 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 6,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  30 

 

54. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 400 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  15 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  25 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  50 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt (%) 50 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 6,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  30 

(2) Zártsorú eépítési ódo  kívül alkal azható hézagosa  zártsorú eépítési ód is. 



 

55. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 10.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  50 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  100 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 15 

i) Legkisebb zöldfelületi ará  %  50 

(2) A úlvá os eles  telek e  alakítható ki. 
(3) Az építési övezete  elül ö álló hel rajzi szá o  útké t ilvá tartott agá út legkise  szélessége  , 

leg ag o  eredeksége  % lehet. Magá útké t kialakított zsákut a leg ag obb hossza 250 m lehet, 

a el  a végé  eg  legalá   -es , vag    át érőjű  végfordulót kell kialakíta i. 
(4) Az övezet e  legfelje   lakásos lakóépület is elhel ezhető. Az elhel ezhető épület lakó re deltetés 

eseté  legfelje  tíz lakásos lakó re deltetést tartal azhat. 
(5) A kialakított lakások összes alapterülete e  haladhatja eg az eg é ké t elhel ezhető re deltetések 

összes alapterületé ek %-át. Lakóépületké t sorház és sortársasház e  építhető. 
(6) Az előkert legkise  érete ,  , a hátsókert legkise  érete legalá  ,  . Az oldalkert legkise  

érete az oldalsó telekhatárok e té  a telepítési távolság fele. Az építési hel  egállapításá ál eze  
túl e őe  az eg é  övezetektől legalá  ,   távolságot kell tarta i. 

 

56. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 750 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  25 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  30 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  55 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  55 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 2,2 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 9,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Az övezet e  lakó re deltetést tartal azó épület e  létesíthető. 
(3) Sza ado  álló eépítés alkal azása is lehetséges, ha a szo szédos telkeke  egvalósult eépítés 

ege gedi a sza ado  álló eépítést. 
(4) Az előkert legkise  érete ,  . 
 

57. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 1500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  40 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  30 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 6,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  30 

(2) Az övezet e  lakó re deltetést tartal azó épület e  létesíthető. 



(3) A e i e  az adott épülete  toro  is épül, akkor az adott épület eseté  az övezetre egsza ott 
leg ag o  épület agasság értékét legfelje   %-kal eg övelte  kell fig ele e ve i. 

(4) Az előkert legkise  érete ,  . 
 

58. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 2.500 

c) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett (%) 55 

d) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  55 

e) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 2,0 

f) Legnagyobb épület agasság (m) 11,0 

g) Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Külö leges eépítési hel zetek e  vala i t eg edi fu k iók eseté  a leg ag o  eépítettség értéke 
terepszi t felett és alatt eg ségese  %. 

 

59. A Vt-  jelű településközpo t vegyes építési övezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 10.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  50 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  100 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  30 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  30 

g) Legnagyobb szi tterületi utató 2 / m2) 1,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 15 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) N úlvá os eles  telek e  alakítható ki. 
(3) Az építési övezete  elül ö álló hel rajzi szá o  útké t ilvá tartott agá út legkise  szélessége  , 

leg ag o  eredeksége  % lehet. Magá útké t kialakított zsákut a leg ag o  hossza   lehet, 
el ek a végé  eg  legalá   -es (, vagy 20  át érőjű  végfordulót kell kialakíta i. 

(4) Az övezet e  legfelje   lakásos lakóépület is elhel ezhető. 
(5) A kialakított lakások összes alapterülete e  haladhatja eg az eg é ké t elhel ezhető re deltetések 

összes alapterületé ek %-át. Lakóépületké t sorház és sortársasház e  építhető. 
(6) Az előkert legkise  érete ,  , a hátsókert legkise  érete legalá  ,  . Az oldalkert legkise  

érete az oldalsó telekhatárok e té  a telepítési távolság fele. Az építési hel  egállapításá ál eze  
túl e őe  az eg é  övezetektől legalá  ,   távolságot kell tarta i. 

 

. Gazdasági kereskedel i szolgáltató, tová á ipari  

építési övezetek általá os előírásai 

.§ 

Az adott övezetre vo atkozó eltérő előírásokat is fig ele e véve a elléképít é ek közül: 
a) köz ű-be satlakozási űtárg ,  
b) köz űpótló űtárg ,  
c) hulladéktartál -tároló,  
d) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
e) kerti épít é ,  
f) siló, ö lesztett a ag-, fol adék- és gáztároló; 
g) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop  
hel ezhető el. 

 

  



61. A Gksz-  jelű kereskedel i-szolgáltató gazdasági építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 2.500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  15 

d) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  60 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  60 

f) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 2,5 

g) Leg ag o  épület agasság  11,0 

h) 3Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Az övezet elsősor a  kör ezetre jele tős hatást e  g akorló gazdasági tevéke ségi élú épületek 
elhel ezésére szolgál. A gazdasági tevéke ségi élú épülete  elül a tulajdo os, a hasz áló és a sze él zet 
szá ára szolgáló lakások szá a telke ké t legfelje  eg  lehet. 

(3) 4Az oldalkert és hátsókert legkise  értéke eg ségese  ,  .” 

 

62. A Gksz-  jelű kereskedel i-szolgáltató gazdasági építési övezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  16 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  25 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  35 

f) Legnag o  eépítettség terepszi t alatt %  35 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,0 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 6,0 

i) 5Legkise  zöldfelületi ará  %  20 

(2) Az övezet elsősor a  kör ezetre jele tős hatást e  g akorló gazdasági tevéke ségi élú épületek 
elhel ezésére szolgál. A gazdasági tevéke ségi élú épülete  elül a tulajdo os, a hasz áló és a sze él zet 
szá ára szolgáló lakások szá a telke ké t legfelje  eg  lehet. 

(3) Az oldalkert és hátsókert legkise  értéke eg ségese  ,0 m. 

 

63. A Gip-  jelű ipari gazdasági építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 5.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  40 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  80 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  50 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  50 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 30,0 

i) Legkisebb zöldfelületi ará  %  25 

(2) Az ipari, az e ergiaszolgáltatási és a településgazdálkodási épít é ek hel ezhetők el. 
 

  

 
3 Módosította a / . IX. .  ö kor á zati re delet . §  ekezdése. Hatál os: . IX. -tól. 
4 Beemelte a / . IX. .  ö kor á zati re delet . § 2  ekezdése. Hatál os: . IX. -tól. 
5 Módosította a / . IX. .  ö kor á zati re delet . § 3  ekezdése. Hatál os: . IX. -tól. 
 



64. A Gip-  jelű ipari-gazdasági építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 2.500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  30 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  50 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  50 

f) Legnagyobb eépítettség terepszi t alatt %  50 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 25 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  25 

(2) A úlvá os eles  telek e  alakítható ki.  
(3) Az övezet e  található, korá i olajkutatás élját szolgáló kút egközelíthetőségét és a kúttól ért 

eépítést eg e  e gedő  -es védőtávolságot iztosíta i kell. 
(4) Az építési övezete  elül ö álló hel rajzi szá o  útké t ilvá tartott, közforgalo  elől el e  zárt 

agá út legkise  szélessége  , leg ag o  eredeksége  % lehet. Magá útké t kialakított zsákut a 
leg ag o  hossza   lehet, a el ek a végé  eg  legalá   -es ,vag    át érőjű  
végfordulót kell kialakíta i. 

(5) Elsősor a  az ipari, az e ergiaszolgáltatási és a településgazdálkodási épít é ek hel ezhetők el.  gazdasági 
tevéke ségi élú épülete  elül a tulajdo os, a hasz áló és a sze él zet szá ára szolgáló lakások szá a 
telke ké t legfelje  eg  lehet. 

(6) Az előkert legkise  érete ,  , a hátsókert legkise  érete a hátsókertre éző té leges 
épület agasság értéke, de legalá  ,  . Az építési hel  egállapításá ál eze  túl e őe  az eg é  
övezetektől legalá  ,   távolságot kell tarta i. 

 

.§ 

 

(1) Elő e  részesül ek a kör ezet arát te h ológiát alkal azó eruházások. 
(2) A jogsza ál ok a  a vo atkozó kör ezetterhelési határértékeket e kell tarta i. Az ezek e  foglalt 

határértékektől való i dokolt eltérés eseté  a HÉSZ- e  eg edi para éterek egállapítása szükséges.” 

 

65. A Gip-  jelű ipari gazdasági építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 2.500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  30 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  50 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  50 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  50 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 15,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  25 

(2) Elsősor a  az ipari, az e ergiaszolgáltatási és a településgazdálkodási épít é ek hel ezhetők el. A 
gazdasági tevéke ségi élú épülete  elül a tulajdo os, a hasz áló és a sze él zet szá ára szolgáló lakások 
szá a telke ké t legfelje  eg  lehet. 

(3) Az oldalkert és hátsókert legkise  értéke eg ségese  ,  . 
 

66. A Gip-  jelű ipari gazdasági építési övezet 

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 1.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  20 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  40 



e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  35 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  35 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,0 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 7,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  25 

(2) Elsősor a  az ipari, az e ergiaszolgáltatási és a településgazdálkodási épít é ek hel ezhetők el. A 
gazdasági tevéke ségi élú épülete  elül a tulajdo os, a hasz áló és a sze él zet szá ára szolgáló lakások 
szá a telke ké t legfelje  eg  lehet. 

(3) Az oldalkert legkise  szélessége ,  éter. A hátsókert legkise  él sége ,  éter. 
 

67. A Gip-  jelű ipari gazdasági építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei:  
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  - 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  - 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  40 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  40 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,8 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  25 

(2) Az övezet e  kizárólag a ter álvízkivétellel és gazdálkodással kap solatos köz űtelephel  épít é ei és a 
hírközlés épít é ei ere dezései hel ezhetők el. 

 

68. A Gip-  jelű ipari gazdasági építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 10.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  60 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  100 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  50 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  50 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,8 

h) Leg ag o  épület agasság  10,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  25 

(2) Kizárólag a térségi sze víztisztító jele tős területigé el író köz űtelephel  épít é ei és a hírközlés 
épít é ei ere dezései hel ezhetők el. 

(3) Az övezet e  kerti épít é  e  hel ezhető el. 
 

. A eépítésre szá t külö leges területek övezetei ek általá os előírásai 

.§ 

A külö leges építési övezetek e  a sak az adott övezetre eghatározott elléképít é eke  túl e őe  
i de  eset e  elhel ezhető elléképít é ek: 

a) köz ű- e satlakozási űtárg ,  
b) köz űpótló űtárg ,  
c) hulladéktartál -tároló,  
d) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
e) kerti épít é ,  
f) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 

. A KEü-  jelű eépítésre szá t külö leges egészségügyi építési övezet  

.§ 



6Hatályon kívül. 
 

/A. A KEü- /a jelű eépítésre szá t külö leges egészségügyi építési övezet7 

 

/A.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: (1) Zártsorú 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe  (2) 2.500 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  (3) 18 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  (4) 22 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  (5) 40 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  (6) 40 

g) Leg ag o  szi tterületi utató  /  (7) 2,0 

h) Leg ag o  épület agasság  (8) 15,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  (9) 40 

(2) Egészségüg i kórház, sza atóriu , g óg szálló, g óg üdülő st .  épület létesíthető, és az azt kiegészítő 
fu k iójú épít é  hel ezhető el. 

(3) A elléképít é ek közül siló, ö lesztett a ag-, fol adék- és gáztároló is elhel ezhető. 
(4) 8Az oldal- és hátsó kert legkise  érete ,  . 
(5) 9Az épület ek a szo szédos telekkel közös határvo alá  vag  attól  étere  elül álló és a telekhatárral 

°- ál kise  szöget ezáró ho lokzati falá a  sza ad ílászárót, ílást létesíte i. 
 

 

71. A KSp-  jelű eépítésre szá t külö leges sportpálya építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 40.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  100 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  100 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  20 

f) Legnagyobb eépítettség terepszi t alatt %  20 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,0 

h) Leg ag o  épület agasság  11,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  60 

(2) Nag kiterjedésű sportolási élú területek létesíthetők és az azt kiegészítő fu k iójú épít é  hel ezhető el. 
 

72. A KSr-  jelű eépítésre szá t külö leges agykiterjedésű sport rekreá iós építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 2.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  80 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  10 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  20 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  20 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,7 

h) Leg ag o  épület agasság  8,0 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  60 

(2) Nag kiterjedésű sportolási élú területek létesíthetők és az azt kiegészítő fu k iójú épít é  hel ezhető el. 

 
6 Hatál o  kívül hel ezte a / . VIII. .  ö kor á zati re delet . §-a. Hatál os: . VIII. -tól. 
7 Bee elte a / . XI. .  ö kor á zati re delet . §-a. Hatál os: . XI. -től. 
8 Beemelte a 17/2020.(VIII.12.  ö kor á zati re delet 3. §-a. Hatál os: 20. VIII. 13-tól. 

 
9 Beemelte a 17/2020.(VIII.12.  ö kor á zati re delet 3. §-a. Hatál os: 20. VIII. 13-tól. 

 



 

73. A KSr-  jelű eépítésre szá t külö leges agykiterjedésű sport rekreá iós építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 10.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  50 

d) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  20 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  20 

f) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,0 

g) Legnagyobb épület agasság (m) 8,0 

h) Legkise  zöldfelületi ará  %  60 

(2) Nag kiterjedésű sportolási és rekreá iós élú területek, kereskedel i, szolgáltatási élú épületek és az 
ezeket kiegészítő fu k iójú épít é ek hel ezhetők el. 

 

74. A KJz-  jelű eépítésre szá t külö leges jele tős zöldfelületet igé ylő építési övezet  

80.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 1.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  20 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  30 

e) Legnagyobb eépítettség terepszi t felett %  10 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  10 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,25 

h) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  60 

(2) Nag kiterjedésű sportolási és rekreá iós élú területek, kereskedel i, szolgáltatási élú épületek 
létesíthetők és az azt kiegészítő fu k iójú épít é  hel ezhető el. 

 

75. A KJz-  jelű eépítésre szá t külö leges jele tős zöldfelületet igé ylő építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 15.000 

c) A kialakítható építési telek legkise  szélessége  100 

d) A kialakítható építési telek legkise  él sége  100 

e) Leg ag o  eépítettség terepszint felett (%) 25 

f) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  25 

g) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 1,5 

h) Leg ag o  épület agasság  15 

i) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) A úlvá os eles  telek e  alakítható ki. 
(3) Az építési övezete  elül ö álló hel rajzi szá o  útké t ilvá tartott agá út legkise  szélessége  , 

leg ag o  eredeksége  % lehet. Magá útké t kialakított zsákut a leg ag o  hossza   lehet, 
a el  a végé  eg  legalá   -es (, vagy 20 m át érőjű  végfordulót kell kialakíta i. 

(4) Egészségüg i épület kórház, sza atóriu , g óg szálló, g óg üdülő, g óg fürdő idősottho  st . ; szo iális 
épület; ag kiterjedésű sportolási élú létesít é ; ag  zöldfelületet igé lő eg é  i téz é , lakóépület, 
szolgáltató épület, iroda, igazgatási épület; ve déglátó, szálláshel  szolgáltató épület, eg é  közösségi 
szórakoztató épület létesíthető és az azokat kiegészítő fu k iójú épít é  hel ezhető el. 

(5) A kialakított lakások összes alapterülete e  haladhatja eg az eg é ké t elhel ezhető re deltetések 
összes alapterületé ek %-át. Lakóépület leg ag o  épület agassági értéke ,  . Lakóépületké t 
sorház sortársasház e  építhető. 

(6) Az előkert legkise  érete ,  , a hátsókert legkise  érete legalá  ,  . Az oldalkert legkisebb 

érete az oldalsó telekhatárok e té  a telepítési távolság fele. Az építési hel  egállapításá ál eze  



túl e őe  az eg é  övezetektől ,  , és az övezet e  húzódó ag közép o ású gázvezetéktől legalá  
  távolságot kell tarta i.  

.§ 

 

(1) A kötelező építési vo alat a sza ál ozási terv rögzíti. Az új épületek ut a felőli ho lokzati hosszá ak legalá  
50%-a kötelezőe  az építési vo alra kell kerüljö . 

(2) Haszo állattartó épület építése tilos. 
(3) A elléképít é ek közül: siló, ö lesztett a yag-, fol adék- és gáztároló is elhel ezhető. 
 

 

76. A KOkr-  jelű eépítésre szá t külö leges oktatási és rekreá iós építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 10.000 

c) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  15 

d) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  15 

e) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,45 

f) Leg ag o  épület agasság  8,0 

g) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) N úlvá os eles  telek e  alakítható ki. 
(3) Az építési övezete  elül ö álló hel rajzi szá o  útké t ilvá tartott agá út legkise  szélessége  , 

leg ag o  eredeksége  % lehet. Magá útké t kialakított zsákut a leg ag o  hossza   lehet, 
a el ek a végé  eg  legalá   2 alapterületű és legalá    i i ális szélességű végfordulói 
területet kell kialakíta i. 

(4) Oktatási, evelési létesít é ek pl. erdei iskola, KRESZ park, játszótér ; ag kiterjedésű sportolási élú 
létesít é ek; ve déglátó, szálláshel  szolgáltató épületek; ter álfürdő és parkoló; létesíthető és az azokat 
kiegészítő fu k iójú épít é  hel ezhető el. 

(5) A e i e  az adott épülete  toro  is épül, akkor az adott épület eseté  az övezetre egsza ott 
leg ag o  épület agasság értékét legfelje   %-kal eg övelte  kell fig ele e ve i. 

(6) Az előkert legkise  érete ,  , a hátsókert legkise  érete legalá  ,  . Az oldalkert legkise  
érete az oldalsó telekhatárok e té  a telepítési távolság fele. 

(7) A elléképít é ek közül: siló, ö lesztett a ag-, fol adék- és gáztároló is elhel ezhető. 
 

. A KGyáf-  jelű eépítésre szá t külö leges gyógyászati élú állatfar  építési övezet  

.§ 

(1) Az építési övezet para éterei: 
a) Beépítési ód: Sza ado álló 

b) A kialakítható építési telek legkise  területe 2) 5.000 

c) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  15 

d) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  15 

e) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,6 

f) Leg ag o  épület agasság  8,0 

g) Legkise  zöldfelületi ará  %  50 

(2) N úlvá os eles  telek e  alakítható ki. 
(3) Az építési övezete  elül ö álló hel rajzi szá o  útké t ilvá tartott agá út legkise  szélessége  , 

leg ag o  eredeksége  % lehet. Magá útké t kialakított zsákut a leg ag o  hossza   lehet, 
a el ek a végé  eg  legalá    alapterületű és legalá    i i ális szélességű végfordulói 
területet kell kialakíta i. 

(4) Elsősor a  a g óg ászati hu á  és állati  élú agrárturiz us épít é ei, szálláshel -szolgáltató az azt 
kiegészítő fu k iójú épít é ek hel ezhetők el és lakóépület létesíthető. A kialakítható lakóépület e  a 
tulajdo os szá ára legfelje  eg  lakás, eze  felül legfelje  tová i két szolgálati lakás létesítése 
lehetséges. Szálláshel  szolgáltató, tová á a ezőgazdasági ter elés és feldolgozást szolgáló létesít é  
sak akkor hel ezhető el, ha a g óg ászati hu á  és állati  élú agrárturiz us épít é ei az adott telke  
ár egvalósultak, tová á a telepítés jellege a kör ező telkek elsődleges hasz álatát e  korlátozhatja. 

(5) Az előkert legkise  érete ,  , a hátsókert legkise  érete legalá  ,  . Az oldalkert legkise  
érete a telekhatár i dkét irá á a  a telepítési távolság fele. 



(6) A elléképít é ek közül: 
a) húsfüstölő, jégvere , zöldségvere , 
b) állat ól, állatkifutó, 
c) trág atároló, ko posztáló, 
d) siló, ömlesztettanyag-, fol adék- és gáztároló, 
is elhel ezhető. 

(7) Az állattartáshoz szükséges gazdasági épít é ek létesítéséhez és az alkal azott állattartási te h ológia 
űködtetéséhez legalá  a kör ezetvédel i, a közegészségüg i, állategészségüg i és a vízüg i hatóság 

hozzájárulását e kell szerez i. 
 

. A KÖu-  jelű közúti közlekedési és köz űövezet  

.§ 

(1) Az övezet para éterei: 
a) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  5 

b) Leg ag o  épület agasság  8,0 

(2) Elsősor a  közlekedési, köz űvesitési és kör ezetvédel i re deltetésű épít é ek, tová á a ás 
jogsza ál a  eghatározott külö féle eg é  re deltetésű épít é ek, ut a útorok hel ezhetők el, 
ut afásítás övé zet  telepíthető. Az elhel ezhető épület a közlekedést kiszolgáló, a területet igé e 
vevők ellátását szolgáló kereskedel i, szolgáltató re deltetést tartal azhat. 

(3) A elléképít é ek közül: 
a) köz ű- e satlakozási űtárg , 
b) köz űpótló űtárg , 
c) hulladéktartál -tároló, 
d) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekrény, 

e) kerti épít é , 
f) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop  
hel ezhető el. 

 

. A KÖk-  jelű kötöttpályás közlekedési és köz űövezet  

.§ 

(1) Az övezet para éterei: 
a) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  5 

b) Legnagyobb eépítettség terepszi t alatt %  5 

c) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) 0,175 

d) Leg ag o  épület agasság  11,0 

(2) Elsősor a  a közlekedési létesít é ek pl. vasúti pál a, egállók, állo ások, utasvárók épületei, 
vasútüze i épületek, a vasúti közlekedéshez, szállításhoz tartozó te h ológiai, utasforgal i és raktározási 
épít é ek , az utasforgal at kiszolgáló kereskedel i, ve déglátó létesít é ek, a köz űvek 
létesít é ei és ere dezései, kör ezetvédel i létesít é ek, ut a útorok hel ezhetők el, tová á az 
ezeket az elsődleges élokat szolgáló épít é ek eg é  kiegészítő fu k ióit efogadó épít é ek 
alakíthatók ki. 

(3) Az épületek az i gatla  teljes területé , az eg é  sza ál ok etartásával árhol elhel ezhetőek. Az előkert, 
oldalkert és hátsókert legkise  érete eg ségese   . 

(4) A elléképít é ek közül:  
a) köz ű- e satlakozási űtárg , 
b) köz űpótló űtárg ; hulladéktartál -tároló,  
c) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
d) kerti épít é ,  
e) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop  
hel ezhető el. 

 

  



. Zöldterületi övezetek általá os előírásai 

.§ 

(1) Az zöldterületi övezetek e  az övezeti előírások a  felsoroltako  túl a pihe ést és testedzést szolgáló 
épít é  sétaút, pihe őhel , tor apál a, g er ekjátszótér st . , vala i t a terület fe tartásához 
szükséges épület hel ezhető el.  

(2) A zöldterületek fe tartásáról és a ere dezési tárg ak kar a tartásáról fol a atosa  go doskod i kell. 
(3) A zöldterületi övezetek e  állattartás éljára szolgáló épít é  e  hel ezhető el. 
(4) A elléképít é ek közül: 

a) köz ű- e satlakozási űtárg , 
b) köz űpótló űtárg , 
c) hulladéktartál -tároló, 
d) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekré , 
e) kerti épít é , 
f) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

hel ezhető el. 
 

81. A Zkk-  jelű közkert -zöldterületi övezet  

.§ 

(1) Az övezet para éterei: 
a) A legkise  eépíthető telek területe 2) 3.000 

b) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  3 

c) Leg ag o  épület agasság  3,5 

d) Legkise  zöldfelületi ará  %  60 

 

82. A Zkk-  jelű közkert - zöldterületi övezet 

 

.§ 

Az övezet e  épület és elléképít é  e  hel ezhető el. 
 

83. A Zkp-1 jelű közpark - zöldterületi övezet 

.§ 

(1) Az övezet para éterei: 
a) A legkise  eépíthető telek területe 2) 10.000 

b) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  3 

c) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  3 

d) Leg ag o  épület agasság  7,5 

e) Legkise  zöldfelületi ará  %  70 

(2) Az övezet e  ve déglátó re deltetést tartal azó épület elhel ezhető és az ehhez szükséges parkoló 
kialakítható. 

 

. Az erdő övezetek általá os előírásai 

.§ 

(1) Az erdő övezetek telkei elsősor a  a re deltetésük ek egfelelő erdőgazdálkodási tevéke ségek éljára 
szolgáló területek.  

(2) Az erdő övezetek e  erdészeti létesít é ek sak az erdőterület ilvá tartás a  lévő területeke  
létesíthetők. A kialakítható erdészeti létesít é ek: erdészeti agá út, erdei vasút, vala i t az 
erdőgazdálkodási tevéke séget, íg  külö öse  az erdő védel ét, és az erdei haszo vételek g akorlását, az 
erdő re deltetését szolgáló űtárg , kerítés.  

(3) Új védel i élú erdősávok kialakítása eseté  az erdősítéshez sak ősho os, a ter őhel i és táji 
adottságok ak egfelelő fajok alkal azhatók. 

(4) Erdőterület igé evételével járó tevéke ség sak az erdészeti hatóság előzetes e gedél e alapjá  
törté het. 

(5) Azo  erdőterületek erdőtörvé  hatál a alá tartozó területek  eseté e , ahol az övezeti esorolás ás 



tevéke séget tesz lehetővé, ott is az erdőterület igé evétele sak az erdészeti hatóság előzetes 
e gedél ével valósulhat eg. 

 

 

. Az Ev jelű védel i erdő övezet 

.§ 

(1) Az övezet e  épület és elléképít é  e  hel ezhető el. 
(2) Az övezet e  kerítés sak vadvédel i éllal létesíthető. 
 

. Az Eg jelű gazdasági erdő övezet 

.§ 

(1) Övezeti para éterek: 
a) A legkise  eépíthető telek területe 2) 20.000 

b) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  0,5 

c) Leg ag o  épület agasság  6,0 

(2) Az övezet e  elsősor a  erdőgazdálkodási élokat szolgáló épít é ek, vala i t a ter észetvédele  és 
vadgazdálkodás épít é ei hel ezhetők el. Az övezet e  ás jellegű, e  erdőgazdasági élú épület e  
hel ezhető el. Az építési hel e  elül az épületet úg  kell elhel ez i, hog  az az értékes erdőállo á t, 
ter észeti területet, illetve erdészetileg értékes ter őhel et e  éri theti és e  zavarhatja. 

(3) A 20.000 m2- él kise  területű eglévő telkeke  a ár eglévő eépítés fe tartható, újjáépíthető, de 
tová i övelése alapterület ővítés, e eletráépítés, tetőtér eépítés  e  lehetséges.  

 

. Az Ek jelű közjóléti erdő övezet 

.§ 

(1) Övezeti para éterek: 
a) A legkisebb eépíthető telek területe 2) 10.000 

b) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  2 

c) Leg ag o  épület agasság  4,5 

(2) Az övezet e  elsősor a  az erdei turiz ust, kirá dulást, egészségüg i-rekreá iós élokat szolgáló 
épít é ek, vala i t a ter észetvédele  és vadgazdálkodás épít é ei hel ezhetők el. Az övezet e  ás 
jellegű, e  erdőgazdasági élú épület e  hel ezhető el. Az építési hel e  elül az épületet úg  kell 
elhel ez i, hog  az az értékes erdőállo á t, ter észeti területet, illetve erdészetileg értékes ter őhel et 

e  éri theti és e  zavarhatja. 
(3) A 10.000 m2- él kise  területű eglévő telkeke  a ár eglévő eépítés fe tartható, újjáépíthető, de 

tová i övelése alapterület ővítés, e eletráépítés, tetőtér eépítés  e  lehetséges.  
 

88. A ezőgazdasági övezetek általá os előírásai 

.§ 

(1) A ezőgazdasági övezetek telkei a övé ter esztési, állatte észtési tevéke ségek területei, ezért a 
ezőgazdasági övezetek e  elsősor a  e ezőgazdasági tevéke ségekkel kap solatos ter ékfeldolgozás 

és tárolás épít é ei hel ezhetők el, azo a  eg es esetek e  az övezeti előírások a  foglalt feltételek 
fe állása eseté  kivételese  lakóépület, tová á a ezőgazdasági tevéke séghez kap solódó szállás 
jellegű épület, ve déglátó épület is építhető. 

(2) Ha egy beépíthető éretű telek re delkezik erdő, g ep rét, legelő  vag  ádas űvelési ágú alrészletekkel 
is, ezek a telekrészek sak akkor építhetők e, ha a telek ás kivett, vag  űvelés ől kivehető résszel e  
rendelkezik. 

(3) Az övezet e  a telek ek sak a kivett űvelési ágú része keríthető le. A eépítetle  telek, vag  telekrész 
e  keríthető le. 

(4) Az övezetek területé  épület, épít é  kivétel a kerítés  sak sza ado  állóa  hel ezhető el. Az épületek 
elhel ezésé él legalá    él ségű előkertet és a szo szédos telekhatártól i i u   éter széles 
oldalkertet és   él ségű hátsókertet kell iztosíta i. 

(5) Az épületek földszi ti padlószi tje legfelje  az eredeti terepszi thez képest  -rel nagyobb 

agasság a  alakítható ki. 
(6) A ezőgazdasági övezetek ár el iké e eső, ezőgazdasági űvelési ág a  ilvá tartott terület igé e 



vehető a irtoktest összterületé e törté ő eszá ításá ál, függetle ül attól, hog  az övezet e  
irtokközpo t kialakítása e gedél ezett, vag  se . 

 

 

. Az Má-k jelű korlátozott hasz álatú általá os ezőgazdasági övezet  

.§ 

Épület e  építhető. 
 

. Az Má-f jelű far gazdasági általá os ezőgazdasági övezet  

.§ 

(1) Az övezet e  eépíthető legkise  irtoktest és lehetséges eépítés fő para étereit az alá i tá lázat 
előírásai tartal azzák. 

a) A legkise  kialakítható irtoktest összterülete 2) 100.000 

b) A irtoktest telkei ek összterülete alapjá  alkal azható 
eépíthetőség %   1,0 

c) A legkise  kialakítható és eépíthető irtokközpo t területe 2) 10.000 

d) A irtokközpo t telké  alkal azható leg ag o  eépítettség 
terepszint felett (%) 

15,0 

e) A irtokközpo t telké  alkal azható leg ag o  eépítettség 
terepszint alatt (%) 

15,0 

f) A legkise  eépíthető irtoktest részét e  képező  ö álló telek 
területe 2) 

30.000 

g) Birtoktest részét e  képező, ö álló telek eépítés él 
alkal azható leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  

5,0 

h) Birtoktest részét e  képező, ö álló telek eépítés él 
alkal azható leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  

5,0 

i) A eépítés él alkal azható leg ag o  épület agasság  8,0 

(2) A irtoktest összterületére vo atkoztatott eépítettség sak a irtok eg ik, legalá  .  2 ag ságú, 
irtokközpo tké t kialakított telké  vehető igé e.  

(3) A irtokközpo t telké  az újo a  kialakíta dó épít é ek ek legalá   -re kell le ie a eglévő, 
vag  a szerkezeti terve  á rázolt tervezett elterület határtól. 

(4) A irtokközpo t telké  a eépítettség e  haladhatja eg a %-ot. 

(5) Birtoktest és irtokközpo t  részét e  képező telke , ha területe legalá  .  2, a lehetséges 
eépítés %.  

.§ 

 

(1) Az övezet e  elsősor a  a ezőgazdasági ter elés és az agrárturiz us épít é ei hel ezhetők el, azo a  
a jogsza ál ok a  és a HÉSZ- e  eghatározott általá os eépítési  feltételek teljesülése eseté  
lakóépület, tová á a ezőgazdasági tevéke séghez kap solódó szállás jellegű épület, ve déglátó épület 
is létesíthető. A kialakítható lakóépület e  a tulajdo os szá ára legfelje  háro  lakás, eze  felül legfelje  
tová i eg  szolgálati lakás létesítése lehetséges.  

(2) Az övezet kialakításá ak elsődleges élja a ezőgazdálkodás lehetőségé ek iztosítása, ezért az övezet e 
tartozó telke  sak akkor hel ezhető el lakóépület, ha: 
a) a ezőgazdálkodási élú gazdasági épít é  ár egépült és hasz álat a vételi e gedéll el is 

rendelkezik, 

b) a ezőgazdálkodási élú gazdasági épít é el eg idejűleg épül eg, e e  az eset e  a lakóépület 
ö állóa  e  vehető hasz álat a. 

(3) A elléképít é ek közül: 
a) köz ű- e satlakozási űtárg , 
b) köz űpótló űtárg , 
c) hulladéktartál -tároló, 
d) kerti épít é . 
e) húsfüstölő, jégvere , zöldségvere , 
f) állat ól, állatkifutó, 
g) trág atároló, ko posztáló, 
h) fol adék- és gáztároló, 
i) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop 



hel ezhető el. 
(4) Az 100.000 m2- él kise  területű irtoktest eglévő telkei , vag  a .  2- él kise  területű ö álló 

telke , a ár eglévő eépítés fe tartható, újjáépíthető, de tová i övelése alapterület ővítés, 
e eletráépítés  e  lehetséges.  

 

91. A V-  jelű vízgazdálkodási övezet  

.§ 

(1) Övezeti para éterek: 
a) A eépíthető telek legkise  területe 2) - 

b) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  1,0 

c) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  0 

d) Leg ag o  szi tterületi utató 2 / m2) -  

e) Leg ag o  épület agasság  5,5 

f) Legkise  épület agasság  - 

g) Legkise  zöldfelületi ará  %  - 

(2) Csak a vízgazdálkodással kap solatos területhasz álat ak egfelelő létesít é ek hel ezhetők el. 
(3) A kisvízfol ások és tavak fe tartási sávja a külterülete  sak g epterületké t alakítható ki.  
(4) A vízfol ások, víz edrek területét éri tő eavatkozások vízjogi e gedél  alapjá  végezhetők. 
(5) A záportározó ól kivezető vízfol ás, zárt sapadék sator a éretezését úg  kell elvégez i, hog  az a vizeket 

izto ságosa  el tudja vezet i. A efogadó vízfol ások vízszállító kapa itását a vég efogadó Du áig 
elle őriz i kell. 

 

92. A KbT-  jelű eépítésre e  szá t külö leges te ető övezet  

.§ 

(1) Az övezet para éterei: 
a) A kialakítható telek legkise  területe 2) 15.000 

b) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  10 

c) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  10 

d) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

e) Legkise  zöldfelületi ará  %  40 

(2) Te ető létesíthető és az azt kiegészítő fu k iójú épít é  hel ezhető el. 
(3) A elléképít é ek közül:  

a) köz ű- e satlakozási űtárg , 
b) köz űpótló űtárg , 
c) hulladéktartál -tároló, 
d) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekré , 
e) kerti épít é ,  
f) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

hel ezhető el. 
 

. A K Srá -  jelű eépítésre e  szá t külö leges sport rekreá iós állat e hely 

építési övezet  

.§ 

(1) Az övezet para éterei: 
a) A kialakítható telek legkise  területe 2) 4.000 

b) Legnagyobb eépítettség terepszi t felett %  10 

c) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  10 

d) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

e) Legkise  zöldfelületi ará  %  65 

(2) Nag kiterjedésű sportolási és rekreá iós élú területek, sportépít é ek; állatkert állat e hel  
létesíthető és az azt kiegészítő fu k iójú épít é  hel ezhető el. 

(3) A elléképít é ek közül:  
e) köz ű- e satlakozási űtárg ,  
f) köz űpótló űtárg ,  
g) hulladéktartál -tároló,  



h) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
i) kerti épít é ,  
j) húsfüstölő, jégvere , zöldségvere , 
k) állat ól, állatkifutó, 
l) trág atároló, ko posztáló, 
m) siló, ö lesztetta ag-, fol adék- és gáztároló, 
n) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop  
hel ezhető el. 

 

94. A KbSr-  jelű eépítésre e  szá t külö leges agykiterjedésű sport rekreá iós övezet  

.§ 

(1) Az övezet para éterei: 
a) A kialakítható telek legkise  területe 2) 5.000 

b) A kialakítható telek legkise  szélessége  50 

c) A kialakítható telek legkise  él sége  35 

d) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  10 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  10 

f) Legnagyobb épület agasság (m) 5,5 

g) Legkise  zöldfelületi ará  %  70 

(2) Nag kiterjedésű sportolási és rekreá iós élú területek, sportépít é ek; legfelje  ég lakásos 
lakóépületek; a hel i lakosság ellátását szolgáló kereskedel i, szolgáltató épületek; szálláshel -szolgáltató 
épületek, ve déglátó épületek létesíthetők és az ezeket a fu k iókat kiegészítő fu k iójú épít é ek 
helyezhetők el. 

(3) A elléképít é ek közül:  
a) köz ű- e satlakozási űtárg ,  
b) köz űpótló űtárg ,  
c) hulladéktartál -tároló,  
d) - épülettől külö álló - épít é ek i ősülő kirakatszekré ,  
e) kerti épít é ,  
f) épít é ek i ősülő a te atartó szerkezet, zászlótartó oszlop  
hel ezhető el. 

 

95. A KbJz-  jelű eépítésre e  szá t külö leges jele tős zöldfelületet igé ylő övezet  

.§ 

(1) Az övezet para éterei: 
a) A kialakítható telek legkise  területe 2) 15.000 

b) A kialakítható telek legkise  szélessége  100 

c) A kialakítható telek legkise  él sége  100 

d) Leg ag o  eépítettség terepszi t felett %  10 

e) Leg ag o  eépítettség terepszi t alatt %  10 

f) Leg ag o  épület agasság  15 

g) Legkisebb zöldfelületi ará  %  50 

(2) A úlvá os eles  telek e  alakítható ki. 
(3) Az övezete  elül ö álló hel rajzi szá o  útké t ilvá tartott agá út legkise  szélessége  , 

leg ag o  eredeksége  % lehet. Magá útké t kialakított zsákut a leg ag o  hossza 250 m lehet, 

a el  a végé  eg  legalá   -es , vag    át érőjű  végfordulót kell kialakíta i. 
(4) Egészségüg i épület kórház, sza atóriu , g óg szálló, g óg üdülő, g óg fürdő idősottho  st . ; szo iális 

épület; ag kiterjedésű sportolási élú létesít é ; ag  zöldfelületet igé lő eg é  i téz é , lakóépület, 
szolgáltató épület, iroda, igazgatási épület; ve déglátó, szálláshel  szolgáltató épület, eg é  közösségi 
szórakoztató épület létesíthető és az azokat kiegészítő fu k iójú épít é  hel ezhető el. 

(5) A kialakított lakások összes alapterülete e  haladhatja eg az eg é ké t elhel ezhető re deltetések 
összes alapterületé ek %-át. Lakóépület leg ag o  épület agasság i értéke ,  . Lakóépületké t 
sorház és sortársasház e  építhető. 

(6) Az előkert legkise  érete ,  , a hátsókert legkise  érete legalá  ,  . Az oldalkert legkise  
érete az oldalsó telekhatárok e té  a telepítési távolság fele. Az építési hel  egállapításá ál eze  

túl e őe  az eg é  övezetektől ,  , és az övezet e  húzódó ag közép o ású gázvezetéktől legalá  
  távolságot kell tarta i.  





RAJZI MELLÉKLET 

 

 

 

 

RM-  szá ú elléklet a 6/2019.(III.5.) ö kor á yzati re delethez:10 11 

Sza ályozási tervlap Háro  szelvé y  

Rajzszá  Rajz eg evezése 
Szerkesztési 

éretará  

SZT/1-2m Sza ál ozási terv 2. ódosítása m=1:4.000 

SZT/2 Sza ál ozási terv m=1:4.000 

SZT/3 Sza ál ozási terv m=1:4.000 

 

 

  

 
10 Módosította a / . XI. .  ö kor á zati re delet . §-a. Hatál os: . XI. -től. 
11 Módosította a / . VIII. .  ö kor á zati re delet . §-a. Hatál os: . VIII. -tól. 



SZÖVEGES FÜGGELÉKEK 

 

SZF-  szá ú függelék a 6/2019.(III.5.) ö kor á yzati re delethez: 

A HÉSZ-hez kap solódó egyé  hatályos ö kor á yzati re deletek listája. 

Re deletszá : Té akör: 
11/2008. (IV.30.) Az i gatla ok és közterületek tisztá tartásáról szóló re delet 

28/2017 (XII. 21.) Vereseg ház Településképé ek védel éről szóló re delet 

14/2008. (V. 21.) Vereseg ház Város kör ezetvédel éről szóló re delet 

27/2017. (XII.8.) A közterületek hasz álatáról szóló re delet 

28/2017 (XII. 21.) Vereseg ház Településképé ek védel éről szóló re delet 

14/2008. (V. 21.) Vereseg ház Város kör ezetvédel éről szóló re delet 

28/2017 (XII. 21.) Vereseg ház Településképé ek védel éről szóló re delet 

14/2008. (V. 21.) Vereseg ház Város kör ezetvédel éről szóló re delet 

 

SZF-  szá ú függelék a 6/2019.(III.5.) ö kor á yzati re delethez: 

Régészeti lelőhelyek listája. 

Nyilvá
n-

tartási 
azono-

sító 

Lelőhely eve Nyilvá tartott helyrajzi szá  

   

   

   

   

   

   

 

SZF-  szá ú függelék a 6/2019.(III.5.) ö kor á yzati re delethez: 

Országos űvi értékvédele  alatt álló épít é yek listája. 

Meg evezés Cí , hrsz 

Ró ai katolikus Te plo  Sze tlélek tér .          hrsz.: 1520/1 

R. K. te plo . te plo  kertjé e  Golgota 
szoborcsoport 

Sze tlélek tér .          hrsz.: /  

Dlauchy villa Ráda  ut a .            hrsz.:  

 

SZF-  szá ú függelék a 6/2019.(III.5.) ö kor á yzati re delethez: 

A helyi értékvédele  alatt álló űvi és ter észeti értékek listája. 

Helyi űvi értékvédele  alá vo t i gatla ok: 
Meg evezés  Cí , hrsz 

Városi úzeu  Lá g ház  épülete  Sze tlélek tér .           hrsz.: /  

Eg kori A a gőz alo  épülete  Csokonai utca 5/C        hrsz.: 613 

Refor átus te plo   Kálvi  tér .                  hrsz.:  

 

Helyi ter észeti értékvédele  alatt álló területek: 
Meg evezés Cí , hrsz 

Or hideás rét hrsz.: /  i s közig í e  

 



SZF-  szá ú függelék a 6/2019.(III.5.) ö kor á yzati re delethez: 

A övé ytelepítési távolságokra vo atkozó előírások 

(1) A övé ek telke  való elhel ezését, a szo szédjogok fig ele evételével, a ,  - él ala so a ra övő 
serjék eseté e  a telekhatártól legalá  ,  -re, a 3,0 m- él agasa ra övőket legalá  ,  -re, a 

fákat legalá  ,   távolságra kell tervez i, elsősor a  várostűrő, lehetőleg ősho os övé ek 
alkal azásával. Szo szédos telek tűzfalá ak, kerítésé ek kúszó övé el való efuttatását sak a 
tulajdo os e gedél ével, lehetőleg tartószerkezet alkal azásával lehet egvalósíta i. 

(2) A legkise  ültetési telepítési  távolság az i gatla  határától: 
a) elterülete : 

- szőlő, vala i t  éter él agasa ra e  övő g ü öl s- és eg é  okor élő sövé  eseté e  
,  éter, 

- 3 éter él agasa ra e  övő g ü öl s és eg é  fa eseté e  ,  éter, 
-  éter él agasa ra övő g ü öl s- és eg é  fa, vala i t g ü öl s- és eg é  okor élő 

sövé  eseté e  ,  éter 

b) külterülete : 
- g ü öl sfaiskolai evelés alatt álló övé , tová á szőlő, kösz éte, ri izke- és ál a okor 

eseté e  ,  éter, 
- i de  eg é  g ü öl s okor og oró st .  eseté e  ,  éter 

- irs, aspol a, irsala ra oltott körtefa eseté e  ,  éter , 
- törpeala ra oltott al afa, tová á egg -, szilva- és a dulafa eseté e  ,  éter, 
- vadalanyra oltott alma- és körtefa, tová á kajszifa eseté e  ,  éter, 
- seresz efa eseté e  ,  éter, 
- dió- és geszte efa, tová á i de  fel e  sorolt g ü öl sfa eseté e  ,  éter, 

c) külterülete , a e i e  a szo szédos földterület szőlő, g ü öl sös vag  zártkert, szőlőt és 
g ü öl sfát a  po t a  foglalt ültetési távolságok egtartásával, eg é  okrot, vag  fát az alá i 
ültetési távolságok egtartásával lehet ültet i: 

-  éter él agasa ra e  övő okor élő sövé  eseté e  ,  éter, 
-  éter él agasa ra e  övő okor élő sövé  eseté e  ,  éter, 
-  éter él  agasa ra övő okor élő sövé  eseté e  ,  éter, 
- fa eseté e  ,  éter. 

(2) Közút és vasút területé  szőlőtől, g ü öl söstől i de  g ü öl s- és eg é  fát, vala i t okrot, legalá  
,  éter,  éter él agasa ra övő g ü öl sfát legalá  ,  éter távolságra sza ad ültet i 
telepíte i . 

 

SZF-  szá ú függelék a 6/2019.(III.5.) ö kor á yzati re delethez: 

Az állattartó épít é yek védőtávolsági igé yei 

 Kistestű állat ólja, kifutója, trág a, vag  
trág alé tárolója és kedvtelés ől tartott 

állat ólja, ke elje, kifutója  

Nagy- és közepes állat ólja, 
istállója, kifutója trág a, vag  

trág alé tárolója 

1- 

100 

állatig 

100- 

500 

állatig 

501- 

1000 

állatig 

1001- 

4000 

állatig 

1- 

5 

állatig 

6- 

10 

állatig 

11- 

50 

állatig 

Lakó, vag  üdülő épülettől 8 10 15 20 10 15 20 

Ásott, vag  él fúrású kúttól, 
vag  is ert, védett rétegtől 10 10 15 20 15 15 50 

Ásott, vag  él fúrású kúttól, 
vag  is ert, védett rétegtől 
külterülete  

20 20 20 20 20 20 50 

Fúrt, telepített kúttól 5 5 10 10 5 5 10 

Vízvezetéktől 1 1 1 1 2 2 2 

Kerti saptól 1 1 1 1 3 3 3 

Külterületi pihe ő épülettől 8 8 10 15 10 15 20 

 


