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Kisapostag Község Önkormányzata képviselő-testületének 
14/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelete  

Kisapostag község helyi építési szabályzatáról 
 

Kisapostag Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban : Étv.) 7. § (3) c) pontja felhatalmazása alapján  

megalkotja a Kisapostag Helyi Építési Szabályzatát, és elrendeli azok kötelező alkalmazását. 

 
ELSŐ RÉSZ  

 
Általános rendelkezések 

 

I. Fejezet 

1.  A rendelet hatálya 

1. § (1) A jelen rendelet hatálya Kisapostag Község igazgatási területére terjed ki. A helyi építési 
szabályzat az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a 
település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet 
természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, valamint az egyes telkekhez 
kapcsolódó sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket előírásokat fogalmazza meg. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltozatni (továbbiakban együtt 
építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni, 

a) az érvényes építési jogszabályok (törvény és rendelet), 

b) az érvényes környezetvédelmi, természetvédelmi jogszabályok (törvény és rendelet), 

c) a szakági szabványoknak, 

d) Kisapostag Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) előírásainak együttes 
alkalmazásával lehet. 

(3) A HÉSZ-ban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell eljárni. 
 

2. A szabályzat tartalma 

2. § (1) Jelen rendelet részét képezik az alábbi mellékletek: 

a) 1. számú melléklet: Szabályozási Tervlap (az 1. §-ban lehatárolt terület szabályozási terve) 

b) 2. számú melléklet: Zajvédelmi tervlap 

c) 3. számú melléklet: Védelmi és korlátozási előírásokkal érintett területek tervlapja 

d) 4. számú melléklet:  Fogalom meghatározások 

(2) A HÉSZ nem normatív tartalmú részei a függelékek. 

 



 6 

 

3. Alkalmazási előírások 

3. §  (1) Építési engedélyköteles tevékenység a szükséges szabályozott építési-telek és a kiszolgáló 
úttelek kialakítása és a végrehajtott szükséges vízrendezés esetén kezdhető meg. 

(2) Ahol az HÉSZ övezetei a kialakult állapotra utalnak, ott az övezeti előírásokat a kialakult állapotra 
figyelemmel kell alkalmazni. 

 

4. A szabályozás elemei 

4. § (1) A szabályozás a kötelező elemei: a HÉSZ teljes előírásrendszere és a Szabályozási Terven 
jelölt alábbi kötelező szabályozási elemek: 

a) szabályozási terv határa, 

b) közterületi telekhatár, szabályozási vonal – közterület, illetve közhasználatú terület (részleges 
közhasználatra átengedett magántulajdonú terület) és telekalakítással létrehozott építési 
telek területe közötti határvonal  

c) szabályozási szélesség, 

d) övezetek és építési övezetek határa,  

e) az övezetek, az építési övezetek jele és a hozzájuk rendelt szabályozási tartalmak,  

f) építési vonal, 

g) a mindenkori telekhatárhoz viszonyított terepszint alatti és feletti építési hely, 

h) zöldfelületek fejlesztésére, megőrzésére irányuló rendelkezések:  

ha) megtartandó/kialakítandó zöldfelület,  

hb) fasor telepítés. 

i) közterület környezetrendezését biztosító közlekedési, közmű és kertépítészeti terv 
készítésének /KKKT/ területe, 

j) sajátos jogintézmények által érintett területek lehatárolása: 

ja) építési tilalom területe  

jb) elővásárlási joggal terhelt terület határa,  

jc) beépítési kötelezettségű terület határa,  

(2) A (1) bekezdésben, illetve a Szabályozási Terven szereplő kötelező szabályozási elemek 
megváltoztatása csak a jelen rendelet módosításával lehetséges. 

(3) A szabályozásnak az Szabályozási Terven jelölt irányadó szabályozási elemei: 

a) irányadó telekhatár, 

b) telekhatárt megszüntető jel, 

c) közhasználat céljára átadott terület, 

d) kerékpárút, gyalogút, 

e) felszíni vízrendezés szüksége, 

f) magánút, 

g) az épített környezet javasolt helyi védelmével kapcsolatos területi- és tárgyi elemek, a helyi 
épített értékvédelem. 

(4) Az Szabályozási Terv az alábbi, egyéb jogszabály alapú, építési korlátozással járó elemeket 
tartalmazza: 

a) régészeti terület határa, 

b) régészeti érdekű terület, 

c) helyi védelem alatt álló művi érték, 

d) ökológiai hálózat, 

e) Natura 2000 terület, 
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f) térségi jelentőségű tájképvédelmi terület, 

g) hidrogeológiai védőövezet külső övezete, 

h) hidrogeológiai védőövezet belső övezete, 

i) termelő kutak külső védőidoma, 

j) vízbázis hidrogeológiai védőidoma, 

k) csúszásveszélyes terület, 

l) elsőrendű árvízvédelmi vonal, 

m) nagyvízi meder, 

n) védőterület, védőtávolság, védősáv határa, 

na) vízfolyás, patak, állóvíz kezelősávja, 

nb) repülőtér védőtávolsága, 

nc) gyorsforgalmi út, elsőrendű főút védőtávolsága, 

nd) közművezetékek védőtávolsága 

ne) temető védőtávolsága 

nf) állattartó telep védőtávolsága 
 

MÁSODIK RÉSZ  

 
Részletes rendelkezések 

 

II. Fejezet 

5. A kialakult állapot általános szabályai 

5. § (1) A telekalakítás szempontjából kialakult állapot esetén – az HÉSZ és az Szabályozási 
Terv eltérő rendelkezése hiányában – új telket osztani illetve a telek határát rendezni a  6. § (4)-
ben rögzítettek kivételével csak akkor lehet, ha: 

a) az új kialakuló telek mindegyike eléri az övezetre meghatározott legkisebb telekterületet, 

b) Az új telek utcai telekszélessége a kialakult tömb utcaszakaszán az átlagos telekszélességtől 
maximum ± 50 %-kal tér el. 

(2) Azokban az övezetekben, ahol a legkisebb kialakítandó telekterületnél a „kialakult” telekméret 
szerepel, a jelenleg meglévő telket illetően csak olyan telekhatár-rendezés engedélyezhető, 
melynek következtében a változás mértéke nem haladja meg az érintett telkek együttes 
területének 15 %-át. 

(3) Beépítés szempontjából kialakult telektömbben ha: 

a) Az előkert mérete a tömb érintett útszakaszán a kialakult állapothoz, a szomszédos telkek 
beépítéséhez, illetve a telek geometriájához igazodó kell, hogy legyen.  

b) Az oldalkert mérete a – beépítési módtól függően – a tényleges építménymagasság, vagy 
annak fele kell, hogy legyen, amely az előírt távolság 2/3-ra csökkenthető de nem lehet 
kisebb 3 m-nél, ha ahhoz a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárul. 

c) A hátsókert mérete a tényleges építménymagasság mértéke kell, hogy legyen, mely a 
tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával az előírt érték 2/3-ra csökkenthető, de nem lehet 
kisebb 6 m-nél. 

d) Két oldalán is közterülettel határos nem saroktelken a hátsó telekhatárnak számít a 
házszámozott telekhatárral szemközti telekhatár, melynek mentén az Szabályozási Terv 
rendelkezése szerint lehet építeni. 

(4) A beépítés szempontjából kialakult telektömbben az utcai építési vonalat a következők szerint 
kell meghatározni: 
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a) Az Szabályozási Terv eltérő rendelkezése hiányában, előkert nélküli beépítésnél a közterületi 
telekhatár az építési vonal. 

b) A kötelező építési vonaltól, építészeti tagolást szolgálva,  

ba) általános esetben előkert nélküli beépítésnél a telekbelső felé legfeljebb 1,0 m mélységig 
lehet eltérni, a homlokzati vetületi hossz felén,  

bb) ha az építési vonal nem a közterületi telekhatáron van (előkertes beépítés) a telekbelső 
felé a homlokzati hossz harmadán legfeljebb 50 cm mélységig lehet eltérni.  

c) Foghíj és saroktelek esetében: az építési vonal illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telkek 
beépítésének közterületi építési vonalaihoz, kivéve, ha a szabályozási terv ettől eltérően 
rendelkezik. 

d) Az Szabályozási Terv eltérő rendelkezése hiányában az előkertes beépítésnél az építési vonal 
az utcára jellemző helyen, a 2-2 szomszédos beépült telek által kijelölt építési vonalhoz 
igazodva állapítandó meg. 

 
6. A telekalakítás általános helyi szabályai 

6. § (1)Telket alakítani, telekhatárt rendezni – a (2)-ben foglaltak kivételével – csak úgy lehet, ha 
valamennyi érintett telek: 

a) a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, 

b) alakja, terjedelme, beépítettsége és beépíthetősége az övezeti előírásoknak és a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelel, 

c) beépítettsége és beépíthetősége a szomszédos ingatlanok használatát, beépítését nem 
korlátozza. 

d) közúti vagy magánúti kapcsolattal rendelkezik, és a közművekkel történő ellátása biztosított 
vagy biztosítható.  

(2) Kötelező telket alakítani 

a) a szabályozási vonallal metszett telkek esetében a szabályozási vonal mentén, 

b) egyéb jogszabályban meghatározott esetekben, 

az ingatlant érintő építési, rendeltetés-változási vagy fennmaradási engedélyezést 
megelőzően. 

(3) A telekalakítással egy időben, a szabályozással érintett telekrészt közterületként vagy közútként 
kell az ingatlan nyilvántartásba bejegyezni.  

(4) A már meglévő, az övezeti előírásokban meghatározottaknál kisebb telkek esetében a 
telekhatárok változására csak akkor kérhető engedély, ha a telekhatárok megváltoztatása 
szabályozási vonal vagy övezeti határvonal miatt szükséges, vagy a telekhatárok 
megváltoztatásával az érintett telkek az előírt telekméretekhez közelítenek, vagy azoknak 
megfelelnek. 

(5) Lk, Lke, Lf és Vt övezetekben az előírt minimális telekméret kétszeresét meghaladó telkek 
kialakítására vonatkozó igény esetén, a telekalakítás feltételeit és módját az illeszkedés 
szabályainak betartásával, valamint a városépítészeti követelmények és jellemzők 
mérlegelésével. 

(6) A közterület növelése/átalakítás során visszamaradó töredéktelkek (a közterület részévé nem 
váló telkek) hasznosulása érdekében az Lke, Lf és Vt övezetekben a kialakítható telekméret 
minimális korlátaitól el lehet térni. 

(7) Közterület növelése/átalakítása során a Vt, Lk övezetekben visszamaradó beépíthető telek 
minimális területe 600 m2. 
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(8) Új nyúlványos telek csak abban az esetben alakítható ki, ha meglévő zárványtelek közútról 
történő megközelítését szolgálja, úgy hogy az építési telek nyúlványa lakótelek esetén 2 db 
lakásig legalább 3 m, 6 db lakásig legalább 6 m széles. 

(9) Új nyúlványos telek vegyes, ipari, kereskedelmi és gazdasági területen nem lehetséges. 

(10)Egymás mellett legfeljebb két teleknyél vagy két magánút létesíthető. 

(11)A telekalakítás során magánút céljára az alábbi minimális szélességi méretek tartandók be: 

a) lakóterületi kiszolgáló magánút, ha csak lakófunkció létesül a kiszolgált területen: 

aa) min. 6 m, ha legfeljebb 6 db lakást szolgál ki, 

ab) min. 8 m, ha 6-nál több lakást szolgál ki. 

b) gazdasági területen magánút szélessége 

ba) min. 10 m lehet egy telek kiszolgálása esetén, 

bb) min. 12 m, ha legfeljebb 4 db telket szolgál ki, 

bc) min. 14 m, ha 4 db teleknél többet szolgál ki. 

c) ha a közterület növelése magánút kialakítással biztosítható, akkor a fentiektől eltérően a 
szabályozási terven szabályozási vonallal jelölt szükséges mértékű telek is létrehozható. 

 

III. Fejezet 

7. A közterületekre vonatkozó általános követelmények 

7. § (1) A közterületeket csak a legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A 
burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelülettel 
kell kialakítani. 

(2) A közterületek burkolatát – a kialakult, meglévő anyag-használathoz igazodóan – a 
fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítésével, a káros környezeti hatásokat (zaj, rezgés, 
por stb.) mérséklő megoldással kell kialakítani. 

(3) A járdák vagy utak felújítása, átalakítása, helyreállítása keretében a mozgáskorlátozottak számára 
feljárókat kell kialakítani az előírásos módon. 

(4) Az út- és járdaburkolatok rekonstrukcióját – jogszabály eltérő előírása hiányában – a közművek 
rekonstrukciójával egyidejűleg kell elvégezni. A járda-burkolatok kialakítása során – legalább a 
közművekkel érintett felületek felett – elemes burkolatot kell alkalmazni. 

(5) Új létesítésű transzformátorház, felszíni gáznyomás-szabályozó, konténer-kazán felépítményként 
közterületen nem helyezhető el. 

(6) A belső – célforgalmú – feltáró utakat, továbbá a vegyes használatú lakóutcákat, illetve a KRESZ 
alapján lakó- és pihenőövezetként kijelölt közterületek burkolatát a terület jellegéhez illeszkedő 
burkolattal és forgalomcsillapító műszaki megoldások alkalmazásával kell kialakítani. 

(7) Közhasználat céljára átadott területrész használatára vonatkozóan az önkormányzat és a 
tulajdonos külön szerződést köt. A közhasználat céljára átadott területeket az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyezni. 

(8) Parkoló építése kizárólag fásítva, 3 db gépjármű-állásonként legalább egy db, legalább kétszer 
iskolázott nagy lombkoronát növelő fa telepítésével történhet. 

(9) A 20 db, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolót csak szilárd burkolattal, kiemelt szegéllyel 
lehet megépíteni, melynek felületéről az összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető a befogadóba. 
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8. Közterület környezetrendezése – KKKT 

8. § (1) A közterületeken a közterület átalakítása és felújítása előtt együttes „közlekedési, közmű és 
kertépítészeti terv”-ben (a továbbiakban KKKT) kell meghatározni a közterület egységes 
kiépítésének feltételeit:  

a) úgymint magassági és vízszintes csatlakozások, 

b) tereprendezés,  

c) vízelvezetés,  

d) gyalogos-, kerékpáros- és gépjármű-közlekedés egységes műszaki megoldásai, 

e) területlehatárolás,  

f) kapubehajtók, átereszek, 

g) összehangolt anyaghasználat megjelenései,  

h) utcaberendezés, köztárgyak, 

i) növények kihelyezése. 

(2) Közterület környezetrendezését a Testület döntése alapján a jogszabályok keretei között 

a) új, vagy használatot váltó közterület kialakításának igénye esetén (pl: közterületen történő 
parkolási igény  

b) a településszerkezetileg, forgalom-technikailag vagy településképi szempontból együtt 
kezelendő szabályozási vonalak közötti területre,  

c) a közterületek kialakítása, felújítása, átalakítása esetében 

 kell megvalósítani. 

(3) A KKKT-ra vonatkozó részletes előírások: 

a) A KKKT készítésének helyét a Szabályozási Terv tartalmazza.  

b) A KKKT helyszínrajzának méretaránya minimum M= 1:500 léptékű kell, hogy legyen, illetve 
indokolt esetben ennél részletesebb lépték. 

c) A KKKT területe legalább az érintett közterületszakaszra és az azzal határos telkekre kell, 
kiterjedjen. 

d) A KKKT részeként közlekedési, közmű-, és vízrendezési tervvel összehangolt kertépítészeti 
tervet kell készíteni.  

e) A forgalomtechnikai megoldás figyelembe vételével a tervben rögzíteni kell: 

ea) a helyszínrajzi kialakítást, magassági méreteket, keresztmetszeteket, 

eb) a gépjármű, a gyalogos, a kerékpáros közlekedés felületeit, burkolati terveit, 

ec) a behajtók, személy-bejárók felületeit, 

ed) a parkolás rendjét, 

ee) a településképi megjelenés követelményeit, az utcabútorokat, 

ef) a köz- és díszvilágítás megoldását, 

eg) a közműkiváltások és a létesítendő közművek, a felszíni vízelvezetés terveit, 

eh) a közlekedési zöldfelület, zöldsávok kertépítészeti terveit. 

f) A közterület alakítást, felújítást a környező beépítés és építési lehetőséggel összhangban kell 
megtervezni és megvalósítani, melynek során az akadálymentes használatot biztosítani kell. 

g)  
IV. Fejezet 

9. Elvi építési engedélyezési kötelezettség 

9. § (1) A HÉSZ eltérő rendelkezése hiányában a szabályzat keretei között a (3) bekezdésben említett 
esetekben elvi engedélyezési tervet kell készíteni. 

(2) Az Elvi Engedély a vonatkozó jogszabály előírásain túl a helyi sajátosságokra tekintettel meg kell, 
hogy határozza: 

a) a kialakítandó telek alakját, 
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b) elvi építési engedély részeként  

ba) a telken elhelyezhető építmények számát, 

bb) az épület, építmény építési helyen belüli elhelyezkedését, 

bc) a környezethez való csatlakozás, illetve környező beépítéshez történő illeszkedés módját. 

bd) a kerítésépítés helyét, módját, 

be) az épület felújítása során alkalmazható építészeti megoldást. 

(3) Az építési engedélyezési eljárást megelőzően, elvi építési engedélyt kell kérni az alábbi 
esetekben: 

a) ha jelen szabályzat az adott helyen ezt előírja, 

b) Lf, Lk, Lke és Vt övezetekben, ha kettőnél több telek kerül összevonásra, vagy az összevonás 
révén kialakuló telek mérete meghaladja az övezetben előírt minimális telekterület 
kétszeresét. 

c) parkoló-telek létesítésekor, 

d) közterület alá nyúló építményrész építése, átalakítása esetén, 

e) bármely lakó- (L), és vegyes használatú (Vt) építési övezetekben a telken kettőnél több 
főépület elhelyezése esetén, 

f) különleges (K), és gazdasági (G) építési övezeteken belül (kivéve temető) bármely építmény 
építésekor, átépítésekor 

g) temető átépítésekor, a telek zöldfelületi kialakítása, felújítása esetében is 

h) olyan telek beépítésénél, ahol a telek beépítésre igénybe vett területének több mint 30 %-
án a lejtés meghaladja a 10 %-ot, 

i) A 750 m2-t elérő bármely Vt területi telken létesülő legalább 4 lakást tartalmazó épület, 
közösségi vagy szolgáltató építmény, irodaház építésekor. 

j) Az Lk és Vt övezetek telkein létesülő építmény építésekor, vagy meglévő építmény 
átépítésekor. Kivéve lakó funkciójú, nem társasházi építménnyel bíró, a 750 m2-t el nem érő 
telek esetében. 

 
10. Belterületi határ, belterületbe vonás 

10.§  (1) Belterületbe vonni telket, csak a meglévő belterületekhez közvetlenül csatlakozóan lehet. 

(2) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek közül csak azok a telkek csatolhatók a 
belterülethez, amelyek a szabályozási terven a tervezett belterületi határon belül helyezkednek 
el. 

 
HARMADIK RÉSZ  

 
A területfelhasználási egységek övezeteinek előírásai 

 
V. Fejezet 

11. Területfelhasználási egységek 

11.§  (1) Kisapostag közigazgatási területére vonatkozó szabályzat hatálya alá tartozó terület, építési 
szempontból 

a) beépítésre szánt, vagy 

b) beépítésre nem szánt  

területbe tartozik. 

(2) A terület általános és sajátos építési használata szerint a terv területén a beépítésre szánt 
területek területfelhasználási egységei: 
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a)  Lakóterületek 

aa) Kisvárosias lakóterület (Lk) 

ab) Kertvárosias lakóterület (Lke) 

ac) Falusias lakóterület (Lf) 

b) Vegyes területek 

ba) Településközpont vegyes terület (Vt) 

bb) Központi vegyes terület 

c) Gazdasági területek 

ca) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 

cb) Ipari gazdasági terület (Gip) 

d) Különleges területek 

da) Temető különleges terület (Kte) 

db) Sportrepülőtér különleges terület (Krt) 

dc) Sport- és szabadidő eltöltését szolgáló terület (Ksp) 

(3) A terület általános és sajátos építési használata szerint a terv területén a beépítésre nem szánt 
területek területfelhasználási egységei: 

a) Közlekedési- és közmű területek (KÖ) 

aa)  Közúti közlekedési terület (KÖu) 

ab) Közmű terület 

b) Zöldterületek (Z) 

ba) Közparkok (Zkp) 

bb) Közkertek (Zkk) 

c) Erdőterületek (E) 

ca) Védelmi erdőterület (Ev) 

cb) Egészségügyi-szociális-turisztikai erdőterület(Ee) 

cc) Gazdasági erdőterület (Eg) 

d) Mezőgazdasági területek (M) 

da) Általános mezőgazdasági terület. (Má) 

db) Kertes mezőgazdasági területek (Mk) 

dc) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) 

e) Vízgazdálkodási területek (V) 

ea) Folyóvizek medre, közcélú nyílt csatornák és parti sávjuk. (V-1) 

eb) Álló vizek medre és parti sávja. (V-2) 

ec) Vízbeszerzési terület, és védőterületeik övezete (V-3) 

ed) Nyílt ártéri közösségi rekreációs terület, kemping strand. (V-4) 

ee) Nyílt ártéri kikötő területe. (V-5) 

ef) Nyílt ártéri egyéb terület. (V-6) 
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VI. Fejezet 

 
Beépítésre szánt területek 

 

12. Lakóterületek 

12.§   (1)Lakóterületek területfelhasználási egységei a terv területén: 

a) Lk – kisvárosias lakóterület; 

b) Lke – kertvárosias lakóterület. 

c) Lf – falusias lakóterület. 

 

 
13. Kisvárosias lakóterület 

13.§  (1) Kisvárosias lakóterület (Lk) építési övezeteit az 1. sz. táblázat tartalmazza: 

ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Lk-1 Z 40+20 4,5-6,5 700 25 30 40 

Lk-2 Sz 40 4,5-7,5 1000 16 30 40 

Lk-3 Sz 40 4,5-9,5 2500 30 40 40 
 kizárólag zártsorúság biztosítása érdekében saroktelek esetén            1. sz. táblázat 

(2) A kisvárosias lakóterület beépítési jellemzők alapján és a szabályozási terv szerint az alábbi 
övezetekre tagolódik: 

a) Lk-1 jelű építési övezet, a kialakult zártsorú, többnyire földszintes beépítésű építési övezet 

b) Lk-2 jelű  építési övezet, elsősorban a településközpont bővítésének építési övezete 

c) Lk-3 jelű építési övezet, elsősorban az idegenforgalom kiszolgálását szolgáló és ahhoz 
kapcsolódó panzió, szállásférőhely beépítés övezete 

(3) Az Lk-2, Lk-3 jelű kisvárosias lakó építési övezetek területén elhelyezhető jellemzően több 
rendeltetési egységet magába foglaló épület, mely lehet: 

a) lakóépület, amennyiben a földszinten lakófunkciótól eltérő kereskedelmi, szolgáltató vagy 
igazgatási rendeltetési egység is kialakításra kerül, 

b) igazgatási épület, 

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

d) a helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású, elsősorban kézműipari javító-
karbantartó, szolgáltató épület illetve rendeltetési egység max. 100 m2 hasznos 
szintterülettel, 

e) egyéb közösségi szórakoztató épület, 

f) egyházi, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális épület, 

g) sportépítmény, 

h) terepszint alatti közmű-szolgáltató létesítmények és egyéb közműtárgyak, 

i) új trafó terepszint alatt vagy egyéb funkciójú épülethez rendelten alakítható ki, (a meglévő 
trafóházak rekonstrukció során korszerű lemezházas trafóra cserélendők, vagy épülethez 
rendelve alakítandók ki). 
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(4) Az Lk jelű övezetek területén nem helyezhető el:  

a) termelő kertészeti építmény, 

b) üzemanyagtöltő, 

c) állattartó épület, 

d) lakóépületet helyettesítő lakókocsi, 

e) feszített, vagy felfújt sátor,  

f) üvegház, fóliaborítású növényház, fóliasátor, 

g) közterületről látható terepfelszínen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés. 

(5) Lk jelű építési övezetben 

a) Az építhető rendeltetési egységek számának maximuma, amennyiben az előírt gépkocsi 
mennyiség elhelyezése jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően telken belül biztosítható, 
400 m2-ként egy rendeltetési egység. 

b) A kialakult építménymagasság növelése – szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – 
csak az épületek magastetős kialakítása érdekében lehetséges, plusz 1,0 m maximális 
mértékben.  

c) Épületbővítés az építési övezetben csak a megengedett mértékben lehetséges, kivéve a 
tetőtér beépítésének eseteit. 

d) Az épületeken beépített tetőtér létesíthető az illeszkedés szabályait figyelembe véve, ha a 
bővítéshez szükséges gépkocsi-tárolók, parkolók kialakítása a külön megállapodásban 
foglaltak szerint a bővítéssel egyidejűleg megtörténik, vagy ha a felső szinten elhelyezkedő 
lakások bővítését szolgálja. 

e) Az épületek homlokzati átalakítása, felújítása részlegesen nem, csak az egész épületre 
kiterjedően történhet. 

f) Tetőfelépítmény csak a kialakult állapothoz történő illeszkedés, alapján létesíthető. 

g) A gépjárművek tárolásáról mindig – szabadon álló, hézagosan zártsorú beépítés, illetve 
gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni. 

h) A gépjárműtároló a főépületben, illetve a térszint alatt helyezendő el. 

i) A gépjárműtároló illetve udvar megközelítésére telkenként és közterületi kapcsolatonként 
egy, 5000 m2 feletti telekméret esetén 2 gépkocsibejáró létesíthető. Földszinten kialakított 
második gépkocsi tároló csak az udvar felől közelíthető meg. 

j) Zártsorú beépítésnél közterületi telekhatáron kialakított garázs, támfalgarázs, kapubehajtó 
összes hossza legfeljebb 6,0 m lehet. 

k) Előkert nélküli Lk jelű építési övezetekben utcai homlokzat mentén, a földszinten 
lakófunkciót befogadó helyiség (lakószoba, hálószoba, nappali) nem létesíthető. 

(6) Lk-1 jelű építési övezetekben telkenként legfeljebb 1 db épület helyezhető el, mely lehet: 

a) lakóépület,  

b) továbbá, ahol a gépkocsi forgalom számára a telek előtt min. 8 m-es közlekedési felület 
rendelkezésre áll: 

ba) szálláshely-szolgáltató épület, 

bb) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

bc) a helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású, elsősorban kézműipari javító-
karbantartó, szolgáltató épület illetve rendeltetési egység max. 100 m2 hasznos 
szintterülettel, 

bd) egyházi, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális célú épület, 

be) iroda épület, 
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bf) a lakófunkciót nem zavaró vegyes funkciójú épület. 

(7) Lk-1 jelű építési övezetekben 

a) Kereskedelmi, szolgáltatói funkciójú épület esetében épületet bővíteni csak a bővítéshez 
szükséges gépkocsi parkolók telken belüli külön megállapodásban rögzítettek szerinti 
kialakítása esetén lehetséges.  

b) Gazdasági célú, termelő tevékenység céljára rendeltetési egység nem alakítható ki. 

c) Szálláshely szolgáltató rendeltetési egység szobaszáma maximum 5-tel haladhatja meg az 
övezetben számított megengedett rendeltetési egységszámot. 

d) Előkert nélküli beépítésnél előlépcső, előtető nem létesíthető. 

e) A zártsorú beépítésű építési övezetekben új beépítés Szabályozási Terv eltérő rendelkezése 
kivételével csak zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítési móddal engedélyezhető, csak az 
övezeti paraméterek és az illeszkedési szabályok figyelembe vételével. 

 

14. Kertvárosias lakóterület 

14.§ (1)Lke jelű kertvárosias lakóterület építési övezeteit a 2. sz. táblázat tartalmazza: 

ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG 

(m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Lke-1 O 30 4,5-6,5 600 14 40 40 

Lke-2 O 30 4,5-6,5 720 16 30 40 

Lke-3 O 30 4,5-6,5 800 16 40 40 

Lke-4 O 30 4,5-6,5 800 18 40 40 

Lke-5 Sz 30 4,5-6,5 600 18 40 40 

Lke-6 Sz 30 4,5-6,5 720 18 30 40 

Lke-7 Sz 30 4,5-6,5 800 18 40 40 

Lke-8 Sz 20 4,5-6,5 1000 20 30 60 

Lke-9 Sz 20 4,5-6,5 1500 20 40 60 
 kizárólag zártsorúság biztosítása érdekében saroktelek esetén            2. sz. táblázat 

(2) Az Lke jelű kertvárosias lakóövezetben elhelyezhető telkenként legfeljebb 2 db épület: 

a) lakóépület, 

b) szálláshely-szolgáltató épület1 

c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális célú épület, 

e) a helyi lakosság igényeit szolgáló, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 
egyéb gazdasági célú vagy kézműipari épület. 

(3) Az Lke jelű kertvárosias lakóövezetben nem helyezhető: 

a) sportépítmény, 

b) üzemanyagtöltő, 

c) önálló parkolóház, garázsépület, 

d) lakóépületet helyettesítő lakókocsi, 

e) feszített, vagy felfújt sátor,  

                                                
1 az OTÉK 13. § (4) szerint 



 16 

f) üvegház, fóliaborítású növényház, 

g) közterületről látható terepfelszínen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés, 

h) siló, 

i) felszín feletti, vagy terepszint alatti fedetlen: ömlesztett anyag-, folyadék-, vagy gáztároló, 

j) állatkifutó, húsfüstölő, jégverem, trágyatároló. 

(4) Lke jelű építési övezetekben: 

a) telkenként maximum 2 db lakás, vagy 1 db lakás plusz 1 db más rendeltetési egység építhető, 

b) kisüzemi gazdasági célú (kézműipari) rendeltetési egység legfeljebb 100 m2 hasznos 
szintterülettel engedélyezhető. 

c) az épületek csak magastetős kialakítással engedélyezhetők. 

ca) Szabadonálló beépítési módú építési övezetben úgy, hogy a tetőnek legalább a 
főhomlokzata kontyolt legyen. 

cb) Oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben úgy, hogy az épületek tetőgerince az 
utcára merőleges kialakítású legyen. 

d) Szabadonálló beépítés esetén két lakás vagy két rendletetési egység kialakításakor 
„ikerházas” beépítési móddal épült épület esetében a csatlakozó épület(rész)ek homlokzatát 
és tetőterét úgy kell kialakítani, hogy az épület(ek) külső megjelenése egységes legyen, egy 
épület hatását keltse. Ennek érdekében az elsőnek felépülő/átépülő házrész, építési 
engedélyének megadásához az építési hatóság előírhatja a csatlakozó ház(rész) tulajdonosa 
egyetértő nyilatkozatának beszerzését. 

e) A gépjárművek tárolásáról telken belül kell gondoskodni. 

f) A telek közterületi kapcsolataként csak egy gépjárműbehajtó, illetve az utca felöli 
homlokzaton legfeljebb egy garázskapu/bejárat létesülhet. Több gépkocsi fedett 
elhelyezésének igénye esetén azok bejáratait az udvar felől kell megközelíteni. 

g) Előkertben gépjárműtároló nyitott-fedett formában sem helyezhető el. 

h) Új épület esetén a gépjárműtároló a főépülethez csatlakozóan, annak részeként vagy 
terepszint alatt helyezendő el.  

i) Meglévő épület esetén a gépjárműtároló elhelyezhető: 

ia) szabadonálló beépítésnél, mint új épület esetében  

ib)  oldalhatáron álló beépítés esetében oldalhatáron, a főépülethez csatlakozóan, annak 
folytatásaként, a főépület vonalához igazodva. 

j) Állattartásra szolgáló építmény a területen az Önkormányzat állattartásra vonatkozó 
rendelete alapján helyezhető el. 

 

15. Falusias lakóterület 

15.§  (1) Lf jelű falusias lakóterület építési övezetei a 3. sz. táblázat tartalmazza: 

ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG(m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Lf-1 O 15 4,5-6,5 1200 16 40 70 

Lf-2 O 10 4,5-6,5 2000 18 60 70 
                    3. sz. táblázat  

(2) Az Lf jelű falusias lakóövezetben elhelyezhető telkenként legfeljebb 2 db épület: 

a) lakóépület, 
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b) szálláshely-szolgáltató épület2 

c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális célú épület, 

e) a helyi lakosság igényeit szolgáló, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 
egyéb gazdasági célú vagy kézműipari épület. 

(3) Az Lf jelű falusias lakóövezetben nem helyezhető: 

a) sportépítmény, 

b) üzemanyagtöltő, 

c) önálló parkolóház, önálló garázsépület, 

d) lakókocsi, 

e) feszített, vagy felfújt sátor,  

f) közterületről látható terepfelszínen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés, 

g) siló, 

h) felszín feletti, vagy terepszint alatti fedetlen: ömlesztett anyag-, folyadék-, vagy gáztároló, 

i) trágyatároló. 

(4) Lf-1, Lf-2 jelű építési övezetekben: 

a) telkenként maximum 2 db lakás, vagy 1 db lakás plusz 1 db más rendeltetési egység építhető, 

b) kisüzemi gazdasági célú (kézműipari) rendeltetési egység legfeljebb 100 m2 hasznos 
szintterülettel engedélyezhető. 

c) az épületek csak magastetős kialakítással engedélyezhetők az illeszkedés szabályainak 
figyelembe vételével úgy, hogy az épületek tetőgerince az utcára merőleges kialakítású 
legyen. 

d) A gépjárművek tárolásáról telken belül kell gondoskodni. 

e) A telek közterületi kapcsolataként csak egy gépjárműbehajtó, illetve az utca felöli 
homlokzaton legfeljebb egy garázskapu/bejárat létesülhet. Több gépkocsi fedett 
elhelyezésének igénye esetén azok bejáratait az udvar felől kell megközelíteni. 

f) Előkertben gépjárműtároló nyitott-fedett formában sem helyezhető el. 

g) Új épület esetén a gépjárműtároló a főépülethez csatlakozóan, annak részeként vagy 
terepszint alatt helyezendő el.  

h) Állattartásra szolgáló építmény a területen az Önkormányzat állattartásra vonatkozó 
rendelete alapján helyezhető el. 

 

16. Vegyes területek 

16.§ Vegyes területek területfelhasználási egységei a településen: 

a) Vt jelű – településközpont vegyes terület; 

b) Vk jelű – központi vegyes terület 
 

                                                
2 az OTÉK 13. § (4) szerint 
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17. Településközpont vegyes terület 

17.§ (1) Vt jelű településközpont vegyes építési övezeteket a 4. sz. táblázat tartalmazza: 

ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 

(SZT 
szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 

(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 

(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 

(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 

(%) 

Vt-1 Sz 30 4,5-6,5* 600 16 40 40 

Vt-2 Sz 45 4,5-6,5* 600 16 40 30 
*kivéve templomtorony                4. sz. táblázat 

(2) A településközpont vegyes terület beépítési jellemzők alapján és a szabályozási terv szerint az 
alábbi övezetekre tagolódik: 

a) Vt-1 jelű építési övezet, a többnyire földszintes beépítésű környezethez, vagy hagyományos 
beépítéshez igazodó építési övezet. 

b) Vt-2 jelű építési övezet a többnyire közintézmények számára kialakított övezet, ahol a  
hagyományos beépítéshez igazodva intenzívebb beépítésre van szükség. 

(3) Vt jelű településközpont vegyes építési övezetek területén elhelyezhető jellemzően több 
rendeltetési egységet magába foglaló épület, mely lehet: 

a) lakóépület, 

b) igazgatási épület, 

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

d) a helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású, elsősorban kézműipari javító-
karbantartó, szolgáltató épület illetve rendeltetési egység max. 100 m2 hasznos 
szintterülettel, 

e) egyéb közösségi szórakoztató épület, 

f) egyházi, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális épület, 

g) sportépítmény, 

h) terepszint alatti közmű-szolgáltató létesítmények és egyéb közműtárgyak, 

i) új trafó terepszint alatt vagy egyéb funkciójú épülethez rendelten alakítható ki, (a meglévő 
trafóházak rekonstrukció során korszerű lemezházas trafóra cserélendők, vagy épülethez 
rendelve alakítandók ki). 

(4) Vt jelű településközpont vegyes építési övezetek területén nem helyezhető el:  

a) termelő kertészeti építmény, 

b) üzemanyagtöltő, 

c) állattartó épület, 

d) lakókocsi, 

e) feszített, vagy felfújt sátor,  

f) üvegház, fóliaborítású növényház, fóliasátor 

g) közterületről látható terepfelszínen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés. 

(5) Vt jelű építési övezetben: 

a) Az építhető rendeltetési egységek számának maximuma, amennyiben az előírt gépkocsi 
mennyiség elhelyezése jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően telken belül biztosítható, a 
telekméret és az alkalmazott beépítési paraméterek alapján számítható bruttó szintterület a 
terepszint alatti összes (bruttó) területtel csökkentett szintterületi érték 100-zal történő 
osztásából adódó lefelé kerekített érték. 
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b) A kialakult építménymagasság növelése – szabályozási terv eltérő rendelkezése, hiányában – 
csak az épületek magastetős kialakítása érdekében lehetséges, plusz 1,0 m maximális 
mértékben.  

c) Épületbővítés az építési övezetben csak a megengedett mértékben lehetséges, kivéve a 
tetőtér beépítésének eseteit. 

d) Az épületeken beépített tetőtér létesíthető az illeszkedés szabályait figyelembe véve, ha a 
bővítéshez szükséges gépkocsi-tárolók, parkolók kialakítása a külön megállapodásban 
foglaltak szerint a bővítéssel egyidejűleg megtörténik, vagy ha a felső szinten elhelyezkedő 
lakások bővítését szolgálja. 

e) Az épületek homlokzati átalakítása, felújítása részlegesen nem, csak az egész épületre 
kiterjedően történhet. 

f) Tetőfelépítmény csak a kialakult állapothoz történő illeszkedéssel létesíthető. 

g) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – szabadon 
álló, hézagosan zártsorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – 
telken belül kell gondoskodni. 

h) Új építés esetén a gépjárműtároló a főépületben, illetve a térszint alatt helyezendő el. 
 

18. Gazdasági területek 

18.§ (1) Gazdasági területek területfelhasználási egységei a Kisapostag területén: 

a) Gksz – kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület; 

b) Gip – ipari gazdasági terület 

(2) A gazdasági területekre vonatkozó általános előírások: 

a) Az M8-tól 

aa) északra lévő gazdasági területeken nem megengedett a logisztikai és készletezési 
funkció megvalósítása, 

ab)  délre található Gksz övezetekben csak mikro- és kisvállalkozások hozhatók létre. 

b) A kialakítható legkisebb telekméret figyelembevételével – a jelenlegi, illetve az Szabályozási 
Tervben javasolt telekhatárok a szabályozási terv módosítása nélkül – a következő esetekben 
változtathatók meg: 

ba) telekegyesítés esetén, ha az érintett telkek azonos övezetbe tartoznak, 

bb) telekhatár-rendezés esetén, ha a változás az érintett telkek területének legfeljebb 15 
%-ára terjed ki, vagy az előírásoknak megfelelő állapot létrehozására irányul, 

bc) ha a változás következtében kialakuló telkek közterületről, vagy külön hrsz-on 
bejegyzett, legalább 10 m széles magánútról közvetlenül megközelíthetők, 

c) A gazdasági övezetek területén meglévő épületeket bővíteni, vagy új épületet létesíteni csak 
akkor lehet, ha a fejlesztéshez szükséges gépkocsitárolás és szállítási forgalom telken belül, 
vagy a parkolási rendeletben rögzített egyéb módon megoldott. 

d) A Gksz és Gip építési övezeteiben, valamint az építési övezeteket határoló közlekedési és 
közmű területen öt beálló helynél nagyobb kapacitású felszíni személygépkocsi-parkoló csak 
fásítottan létesíthető. Minden megkezdett 4 hely után 1-1 nagy lombkoronájú, környezettűrő 
fa ültetése kötelező. 

e) Az övezetben valamennyi újonnan kialakítandó közműlétesítményt elhelyezésére 
elsődlegesen a meglévő és tervezett utak, közműnyomvonalak területét kell igénybe venni. 
Ettől eltérni csak külön megindokolt esetben lehet. 

f) A terepszint alatti beépíthetőségének mértéke: 
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ea) 3000 m2-es teleknagyságig legfeljebb 20 %-kal haladhatja meg az egyes építési 
övezetekre előírt legnagyobb beépítettséget. 

eb) 3000 m2-t meghaladó teleknagyság esetén nem haladhatja meg az egyes építési 
övezetekre előírt legnagyobb beépítettséget. 

g) A fejlesztések során megvalósuló épületek tető kialakítását – az utak melletti 30 m-es sávban 
– tájképi és településképi illeszkedéssel kell megvalósítani elvi építési engedély alapján. 

h) A zöldfelület kialakítására kertépítészeti szakági munkarész készítése szükséges. 

(3) A G övezetekben a telekhatár menti kötelező növénytelepítés beszámítható a minimális 
zöldfelületbe: 

a) közterülettel határos telekhatár mentén zárt cserjesáv és legalább 2 fasor telepítendő 3-as 
kötésben a tájegység potenciális fafajaihoz tartozó, – előnevelt, legalább kétszer iskolázott, 
minimum 8-10 cm-es törzskörmérettel rendelkező – egyedekkel, 

b) nem közterülettel határos telekhatár mentén zárt cserjesáv és legalább 1 fasor a tájegység 
potenciális fajainak egyedeivel, melyek legalább kétszer iskolázott, minimum 8-10 cm-es 
törzskörmérettel rendelkeznek. 

 
19. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek 

19.§ (1) A Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezeteket az 5. sz. táblázat 
tartalmazza: 

ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHAT

Ó LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Gksz-1 Sz 40 4,5-5,0 (9,0)* 3000 50 60 30 

Gksz-2 Sz 40 4,5-7,5(9,0)* 3000 50 60 30 

Gksz-3 Sz 40 4,5-20,0 3000 50 60 20 
*Csak a technológiához szükséges berendezés, építmény             5. sz. táblázat 

(2) A vonatkozó általános előírások: 

a) Nyeles telek nem hozható létre. 

b) A Gksz övezetekben zárt (tömör) kerítés nem létesíthető. 

(3) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteiben elhelyezhető: 

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület 

b) igazgatási, egyéb iroda épület, 

c) parkolóház, 

d) sportépítmény, 

e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

f) egyéb közösségi szórakoztató épület, 

g) üzemanyagtöltő 

(4) A Gksz-3 jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetben a papírgyár raktározási és 
logisztikai építményei helyezhetők el. 

(5) A Szabályozási tervlapon jelölt területen véderdő megtartása illetve kialakítása szükséges a Gksz-
3 övezet beépítéséhez. 
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20. Ipari gazdasági területek 

20.§  (1) Az egyéb ipari gazdasági, Gip jelű építési övezeteket a 6. sz. táblázat tartalmazza: 
ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Gip-1 Sz 15 4,5-6,0 25 000 200 80  40 

Gip-2 Sz 20 4,5-6,0 15 000 80 80 30 
6. sz. táblázat 

(2) Az egyéb ipari gazdasági területekre vonatkozó általános előírások: 

a) Az egyéb ipari gazdasági területen elsősorban nem jelentősen zavaró hatású ipari építmény, 
valamint az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.  

b) Az övezetekben elhelyezhetők még, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások is. Terepszint alatti 
építmények az övezetben, a településkép-védelem szempontját is figyelembe véve, 
elhelyezhetők legfeljebb a telek területének 30 %ig.  

c) Az egyéb ipari gazdasági terület építési övezeteiben elhelyezhető: 

ca) egyházi épület, 

cb) igazgatási, egyéb iroda épület, 

cc) parkolóház, 

cd) technikai sport zárt építménye, 

ce) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

cf) egyéb közösségi szórakoztató épület, 

cg) üzemanyagtöltő 

d) Az egyéb jogszabályok szerinti környezeti feltételeket funkció szerint, egyedi elbírálás 
alapján, az illetékes környezetvédelmi szakhatóság véleményét figyelembe véve kell 
meghatározni. 

21. Különleges területek 

21.§ (1) Kisapostag területen a különleges területfelhasználási egység területén belül a szabályozási 
terv: 

a) Temető különleges területet (Kt) 

b) Jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területeket (Krt, Ksp), 

különböztet meg. 

(2) Jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területek az Szabályozási Terv területén belül: 

a) A sport repülőtér (Krt) 

b) A temetők területe (Ksp) 

(3) A temetők befogadására szolgáló különleges terület (Kt) építési övezeteit és azok általános  
előírásait a 7. sz. táblázat tartalmazza: 

ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Kt-1 Sz 10 4,5-7,5* K 50 –  50 

Kt-2 Sz 10 4,5-7,5* 3000 50 50  50 
* Kivétel kápolna, harangtorony,   K: kialakult             7. sz. táblázat 
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a) A Kt különleges területfelhasználási egység építési övezetében elhelyezhető: 

aa) egyházi épület, 

ab) kegyeletet szolgáló építmények, a működtetéshez szükséges kiszolgáló épület, 
építmény, 

ac) működéshez szükséges gazdasági célú épület/építmény. 

ad) kertépítészeti építmény 

b) A Kt különleges területfelhasználási egység építési övezeteiben nem helyezhető el:  

ba) lakóépület, 

bb) temetés funkciójával össze nem függő gazdasági épület, 

bc) kegyeletet sértő bármilyen építmény. 

c) A Kt jelű építési övezetben: 

ca) Az egyházi épületen kívül, a további épületek egy épülettömegben helyezendők el. 

cb) A lakótelekkel közös oldalkerti telekhatár mentén, 2,5 m magas tömör kerítés, vagy 3 m 
széles zárt sövény létesítendő. 

cc) A 30 m-es védőtávolságon belül lakóterületi éjszakai zajhatárértéket meghaladó funkció 
nem létesíthető. 

cd) Temető bővítése, átalakítása, felújítása kizárólag – tájépítész mérnök által készített – 
kertépítészeti terv alapján végezhető. 

ce) A Szabályozási Terven jelölt helyen a beültetési kötelezettség a temető kertépítészeti 
felújításakor végrehajtandó. 

(4) A sportrepülőtér építési övezete: Krt  

a) A Krt jelű különleges sportrepülőtér építési övezeteit a 8. sz. táblázat tartalmazza 
ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Krt Sz 10,0 
4,5-7,5 
(9,0)* 

K K K 90 

*Csak a sporttevékenységhez szükséges berendezés, építmény            8. sz. táblázat 

b) A Krt jelű különleges sportrepülőtér építési övezetében elhelyezhető lakásfunkció 
megjelenése nélkül: 

ba) a repülőteret kiszolgáló építmény, (pl.: hangár, öltözők, lelátó) 

bb) parkoló felület, 

bc) vendéglátó építmény (szállásférőhelyek és kivételével), 

bd) szabadidő eltöltését szolgáló építmények. 

be)  a sportolási funkcióhoz kapcsolódó kiskereskedelmi létesítmények (sportszer áruda). 

c) Az építési munka feltétele a teljes közművesítés; a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen 
közműpótlóként zárt szennyvízgyűjtő megengedett csak a környezetvédelmi hatóság 
engedélye alapján. 

d) A telkeken belüli vízelvezetés elégtelensége következtében a szomszédos létesítmények, 
telkek nem károsodhatnak. Szerelt külső kéményt elhelyezni nem lehet.  

e) Csak igényesen tervezett és kialakított, környezetbe illő, a helyi építészeti hagyományokhoz 
igazodó épület helyezhető el. Az épületek fedésére azbeszt sík- és hullámpala nem 
alkalmazható. 

f) A parkolók csak a telken belül és a telek szélén, csak fásítva alakítandók ki: 3 
parkolóhelyenként 1 nagy lombkoronát növelő fa telepítése szükséges. 

g) Az építési övezetben a zöldfelület számításába csak a füves sportpályák és a tényleges 
zöldfelületek számíthatók be 100 %-os mértékben. 
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ga) bővíthető, alakítható át és bontható meglévő épület, 

gb) valósítható meg funkcióváltás. 

(5) A Ksp beépítésre nem szánt különleges terület övezete a sport- és szabadidő eltöltését szolgálja 

a) A Ksp jelű különleges sport- és szabadidő eltöltését szolgáló övezeteket a 9. sz. táblázat 
tartalmazza: 

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, 
ÖVEZET JELE 

(SZT szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍ-TÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Ksp-1 Sz 5 
4,5-7,5 
(10,0)* 

10 000 100 – 85 

*Csak a sporttevékenységhez szükséges berendezés, építmény         9. sz. táblázat 

b) A Ksp jelű különleges beépítésre nem szánt sportterület övezetben elhelyezhető 

ba) sportpályák 

bb) pihenést, testedzést szolgáló építmény, és kiszolgáló létesítményei, (pl.: öltözők, 
sportépítmény, lelátó, szállásférőhelyek), 

bc) parkoló felületek, 

bd) vendéglátó építmény  

be) szabadidő eltöltését szolgáló építmény. 

c) A Ksp jelű különleges sportterület építési övezetben nem helyezhető el 

ca) önálló lakóépület, 

cb)  önálló parkolóház, 

cc)  Szabadtéri, technikai sportra alkalmas létesítmény.  

d) Az építési munka feltétele a teljes közművesítés; a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen 
közműpótlóként zárt szennyvízgyűjtő megengedett csak a környezetvédelmi hatóság 
engedélye alapján. 

e) A telkeken belüli vízelvezetés elégtelensége következtében a szomszédos létesítmények, 
telkek nem károsodhatnak. Szerelt külső kéményt elhelyezni nem lehet.  

f) Csak igényesen tervezett és kialakított, környezetbe illő, a helyi építészeti hagyományokhoz 
igazodó épület, építmény helyezhető el. Az épületek fedésére azbeszt sík- és hullámpala nem 
alkalmazható. 

g) Az övezet területe körül legalább 75 %-ban áttört kerítés létesíthető.  

h) A gépkocsi parkolókat csak telken belül lehet elhelyezni. 

i) Zárt épületben elhelyezhető technikai sportlétesítmény elhelyezhető ha 

ia) a környezetre vonatkozó zajkorlátozás folyamatosan biztosítható, 

ib a környezetre vonatkozó levegőminőségi paraméterek folyamatosan biztosíthatók. 

j) A zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:  

ja) A telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű (gyep-, cserje és 
lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani.  

jb)  A felszíni parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 3 parkolóhelyenként 1 nagy 
lombkoronát növelő fa telepítése szükséges. 

jc)  Az engedélyezési tervnek kertépítészeti szakági munkarészt is tartalmaznia kell.  

jd) A sportpályák, sportolási célú területek telekhatára mentén többszintű  növényzetből 
álló (fasor, alatta cserjesávval) növénysáv létesítendő. A sportpályák burkolati 
anyagaként csak talajszennyezést nem okozó anyagok alkalmazhatók. 

je) Az építési övezetben a zöldfelület számításába csak a füves sportpályák és a tényleges 
zöldfelületek számíthatók be 100 %-os mértékben. 
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VII. Fejezet 

Beépítésre nem szánt területek 
 

22. Közlekedési- és közműelhelyezési- hírközlési területek 

22.§ Az 1. § (1)-ben meghatározott tervezési terület közlekedési- és közmű területek övezeteit a 10. 
sz. táblázat tartalmazza: 

ÖVEZET JELE 
(SZT szerint) 

RENDELTETÉS SZAB-I SZÉLESSÉG / VÉDŐTÁVOLSÁG* 
 (M) 

Köu-1 gyorsforgalmi út,  60/100-100 

Köu-2 országos főút//mellékút  40/100-100//30/50-50 

Köu-3 települési főút  30/- 

Köu-4 települési gyűjtőút  22/- 

Köu-5 kiszolgáló út  14-16/- 

Köu-6 
egyéb közlekedési közterületek, vegyes használatú utak, 
kerékpárutak, önálló gyalogutak  

8-12/- 

10. sz. táblázat 

(2) A közlekedési területek pontos szabályozási szélességét a Szabályozási Terv tünteti fel. 

(3) A közterületeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk. 

(4) Magánút csak közúthoz csatlakoztatható. 

(5) Az utak (közutak, kerékpár- és gyalogutak) terepszint magassági elrendezését úgy kell kialakítani, 
hogy: 

a) azokról a telkek biztonságos megközelítése, 

b) az ott összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése, 

c) a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, továbbá 

d) a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek, jellemzők megvalósítása biztosított legyen. 

(6) A közterületi parkolókat KKKT alapján, esztétikus, a környezethez illeszkedő burkolattal, 
minimum a vonatkozó országos építési követelményeket tartalmazó jogszabály előírásai szerinti 
fásítással kell kialakítani. 

(7) A vonatkozó országos építési követelményeket tartalmazó jogszabály általános előírásaitól 
eltérően szabályozott közlekedési területek esetén, az ebből adódó kártérítési igény az 
útkezelővel szemben nem érvényesíthető. 

(8) Az útkereszteződésekben a rálátási háromszöget a közlekedés biztonsága érdekében szabadon 
kell hagyni. 

(9) A gyorsforgalmi utak tengelyétől számított 200-200 m-es távolságon belül a vonatkozó jogszabály 
szerint nem helyezhető el olyan világítást biztosító építmény, eszköz vagy kivilágított létesítmény, 
ami a gyorsforgalmi út közlekedési biztonságát veszélyeztetheti.  

(10)A tervezett új gyűjtő utak létesítéséhez szükséges földrészletek tulajdonjogát –amennyiben nem 
közhasználatra megnyitott magánútként jön létre –, az önkormányzat településrendezési 
szerződés alapján vagy adásvétel útján vagy ingatlancserével biztosítja, illetve – megegyezés 
hiányában, kivételesen, azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás ellenében –  kisajátítja. 

(11)A gyalogosforgalmú közterületeket akadálymentes használatra alkalmas módon kell kialakítani 
KKKT alapján. 
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(12)A közlekedési zöldfelületre vonatkozó előírások: 

a) A közlekedési zöldfelületen közlekedési táblán kívül terepszint alatt közmű, terepszint felett 
kertberendezési tárgyak (utcabútorok) és a kerti építmények közül pergola helyezhetők el. 

b) A közlekedési zöldfelületen minimum 2 szintes növényállományt kell megvalósítani. 

c) A közlekedési utak menti fasorok telepítése során honos fafajokból álló, fajtaszelekcióval 
válogatott fafajokat kell alkalmazni. A fák telepítési távolsága minimum 6 m, maximum 12 m 
legyen. A telepítendő fák legalább 2-szer iskolázottak legyenek, 15 cm törzskörmérettel és 
legalább 2,2 m törzsmagassággal kell, hogy rendelkezzenek. 

d) A település útjai mentén legalább egyoldali fasor telepítését kell biztosítani, a közművek 
elhelyezkedésétől függően. Ettől eltekinteni csak a 8 m-nél keskenyebb utcák esetében lehet. 
Útfelújítás és közműfelújítás esetében a közművek áthelyezésével biztosítani kell a fasor 
telepítésének helyét.  

e) Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban, 20 cm törzskörméretet elérő, meglévő fa 
védelméről gondoskodni kell. 

f) Csak KKKT alapján lehet növénytelepítést, térburkolást végezni. 

g) Az utak, sétányok menti jellegzetes, idős fasorokat látványértékük miatt meg kell őrizni, 
folyamatos rekonstrukciójukról tervszerűen gondoskodni kell. 

h) Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, illetve 
fakivágásra van szükség, úgy a fák pótlásáról, vagy átültetésről gondoskodni kell a 55. § (3) 
szerint. 

(13)Közműterületekre vonatkozó előírások:  

a) Az új közműhálózatokat közterületen kell megépíteni a szakági szabványok előírásai szerint. 

b) A meglévő közműhálózatról leágazást (csatlakozást) csak a közmű üzemeltetőjének, az összes 
érintett üzemeltető (pl.: keresztezések), valamint az építésügyi hatóság előzetes 
hozzájárulásával, az érvényes építési és szakmai előírások betartásával szabad építeni. 

c) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 
energiaellátás (villamosenergia ellátás, távhő- és földgázellátás) és elektronikus hírközlés 
(vezetékes és vezeték nélküli) hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások 
szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet 
biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja – a közművek és 
biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi (vezeték-) jogi bejegyzéssel kell fenntartani. 

 

 

23. Zöldterületek 

23.§ (1) Zöldterület a „szabályozási terv”-en Z szabályozási jellel jelölt övezetek területei. 

(2) Közkert (Zkk) övezet az 1 ha-nál kisebb felületű zöldterület. 

(3) Közpark (Zkp) övezet a legalább 1 ha felületű zöldterület. 

(4) A szabályozási terv zöldterület övezeteit a 11. sz. táblázat tartalmazza: 

ÖVEZET JELE 
(SZT szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK   

BEÉPÍTÉSI MÓD 
LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG (%) 

LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Zkp SZ 1,0* 3,5 5 000 70 

Zkk - 0 - 1000 80 
* csak 0,5 ha-nál nagyobb területű Zkp esetén       11. sz. táblázat 
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(5)  A „Z” övezetekben 

a) pihenést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, gyermekjátszótér stb.), 

b) sportlétesítmények, 

c) vendéglátás épületei, létesítményei, 

d) köztárgyak, műtárgyak (szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút stb.) 

e) a terület gondozását szolgáló építmények  

helyezhetők el.   

(6)  A közpark zöldfelülettel borított területének legalább 1/3-át háromszintű növényzet (gyep-, 
cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet 
(gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/3-át boríthatja.  

(7) Szilárd vagy szilárdított burkolat a zöldterület legfeljebb 15 %-át boríthatja. 

(8) Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése kizárólag tervezési jogosultsággal 
rendelkező kerttervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet. (A kertépítészeti 
tervnek kertrendezési tervet, növénykiültetési tervet, finom tereprendezési tervet, kitűzési 
tervet, és az ezekhez tartozó szöveges munkarészeket kell tartalmaznia.) 

(9) Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, illetve 
fakivágásra van szükség, úgy a fák pótlásáról, vagy átültetésről gondoskodni kell a 55. § (3) 
szerint. 

(10)A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját (pl.: a térségben honos fajok alkalmazásának 
előnyben részesítése), a telepítés helyét és idejét a fentiekben említett jogszabályok alapján az 
építési hatóság meghatározhatja. 

(11)A meglévő zöldterületek növényzettel fedett parkterülete nem csökkenthető, a burkolt felületek 
arányának csökkentéséről a készítendő kertépítészeti tervekben gondoskodni kell. 

(12)A tájkarakter megőrzése érdekében zöldterületek kialakítása, növénytelepítés során 50 %-ban 
honos, az ökológiai adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajok alkalmazandók. 

(13)Az övezetek zöldfelületeinek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és 
használhatónak kell lennie. 

(14)A fenntartás során, ill. természetes úton keletkezett növényi hulladék részére tároló, terület nem 
jelölhető ki. 

(15)A közparkok területén az épületek homlokzataira, tetőzetére, a meglévő vagy később 
kihelyezendő köztárgyakra önálló, vagy szerelt reklámhordozót, reklámfelületet kialakítani, 
fényreklámot elhelyezni nem lehet. Ez alól kivétel a kiállítások, előadások alkalmával időszakosan 
kihelyezett reklámhordozó. 

 

24. Erdőterületek 

24.§ (1) Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából a településen: 

a) védelmi (Ev) 

aa) védő – környezetminőség javító – rendeltetésű (Ev-1) 

ab) természetvédelmi oltalom alatt álló, védett erdő (Ev-2) 

b) egészségügyi-szociális turisztikai (Ee) 

c) gazdasági erdő (Eg) 

övezet lehet. 
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(2) Az erdőterületek övezeteit a 12. sz. táblázat tartalmazza: 

ÖVEZET JELE 
(SZT szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK   

BEÉPÍTÉSI MÓD 
LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG (%) 

LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET (m2) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Ev-1 - - - - 80 

Ev-2 - - - - 80 

Ee-1 Sz 5,0 3,0-7,5 25 000* 80 

Eg-1 Sz 0,5 3,0-7,5 25 000* 80 
*Minimálisan beépíthető terület: 100 000 m2 (10 ha)      12. sz. táblázat 

(3) Ev-1 védő rendeltetésű erdőterületen kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, 
létesítmények (pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak) 
helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Az 
övezet területén kialakíthatók továbbá a közlekedési eredetű zajterhelés mérséklését szolgáló 
zajgátló létesítmények (pl.: zajvédő domb, zajvédő fal) is.  

(4) Ev-2 védett (természetvédelmi oltalomban lévő) erdőterületen a táji, természeti értékek 
megőrzése, a természetes, ill. természet közeli ökoszisztémák megóvása biztosítandó. 
Erdőtelepítés, erdőfelújítás kizárólag az illetékes hatóság (Állami Erdészeti Szolgálat) által 
jóváhagyott tervek alapján végezhető. Védett erdőterületen kizárólag az ismeretterjesztést, és a 
turizmust szolgáló nem épület jellegű építmények, illetve tanösvény helyezhetők el.  

(5) Eg, Ee erdő területen: 

a) A 100 000 m2-t meghaladó területnagyságú telken az erdő rendeltetésének megfelelő 
építmények helyezhetők el.  

b) A beépített terület nem lehet nagyobb egy egységben 500 m2-nél. 

c) A beépített területekhez legfeljebb 2-szer nagyobb közhasználat elől elzárt terület tartozhat. 
Az így igénybevett telekrészen kívüli területek tulajdoni állapottól függetlenül a közhasználat 
elől nem zárhatók el. 

(6) Erdőterületen erdőgazdálkodás kizárólag az erdőtörvény, az erdőterv, ill. a különböző tulajdonú 
erdők kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erdőbirtokossági társulás) előírásai szerint 
történhet. 

(7) Az erdőterületek létesítéséhez (fásításhoz és erdőtelepítéshez), fakitermelési munkák 
végzéséhez, az erdőterületek igénybevételének minősülő tevékenységekhez (kivonás, időleges 
kivonás, rendeltetésszerű használatot akadályozó létesítmény elhelyezése), erdőterületek 
megosztásához az erdészeti hatóság engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulása szükséges. 

 

25. Mezőgazdasági területek 

25.§. (1) A mezőgazdasági területek területfelhasználási egységei: 

a) általános mezőgazdasági terület (Má) 

b) korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület (Mko) 

c) kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

(2) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, 
természeti értékek megőrzése érdekében a mezőgazdasági rendeltetésű terület a telekalakítás és 
az épületek, építmények elhelyezése szempontjából a következő övezetekre tagolódik: 

a) Má-1: nem beépíthető általános mezőgazdasági terület,  

b) Má-2: állattartásra alkalmas üzemi jellegű általános mezőgazdasági terület,  
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c) Mko-1: talaj- és vízminőségvédelmi okokból korlátozottan használható mezőgazdasági 
terület, 

d) Mko-2: védendő tájhasználatú, közművezetékek miatt korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

e) Mk-1: kertes mezőgazdasági terület, 

f) Mk-2: hagyományos gazdálkodást őrző kertes mezőgazdasági terület. 

(3) A mezőgazdasági területen elhelyezhető létesítmények: 

a) Gazdasági épületek: 

aa) a mezőgazdasági termeléshez szükséges építmények, 

ab) állattartó épületek a HÉSZ és az állattartásra vonatkozó helyi rendelet szerint, 

ac) terménytárolók, 

ad) szerszám- és géptárolók, 

ae) vegyszertároló a szükséges hatósági engedélyekkel, 

af) terményfeldolgozó, 

ag) termékvezetékek és műtárgyaik, 

ah) komposztáló telepek építményei, 

ai) mezőgazdasági tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolására 
szolgáló építmények a szükséges hatósági engedélyekkel. 

b) Lakóépület, ha a telekméret megengedi. 

(4) A lakóépületének alapterülete legfeljebb az adott övezetben megengedett beépítési % fele, de 
legfeljebb 200 m2 lehet. Tanyagazdaság lakóépülete csak akkor helyezhető el, ha a vonatkozó 
jogszabályban felsorolt feltételek biztosíthatók. A szükséges feltételek biztosításának módját az 
építési engedélynek tartalmaznia kell. A használatbavételi engedély az előírt feltételek 
teljesülését követően adható ki. 

(5) Az egyes építmények csak az e rendeletben és az egyéb építésre vonatkozó jogszabályokban 
előírt távolságok betartásával helyezhetők el. 

(6) Az Má, Mko, és Mk-2 mezőgazdasági területek övezeteiben kizárólag a helyi építési 
hagyományoknak megfelelő, tájba illő épületek helyezhetők el. Épületek feltöltésen nem 
helyezhetők el. Az épületek kialakítására az alábbiak vonatkoznak:  

a) csak hagyományos szerkezet alkalmazható (tégla, mészkő, fa), 

b) a falfelület mészkő, vagy vakolt lehet, 

c) 35-45°-os hajlásszögű nyeregtető, kontyolt nyeregtető, vagy  

d) csonka kontyolt nyeregtető alkalmazható,  

e) lapostető nem alakítható ki, 

f) a tető héjazata cserép, nád vagy bordó, barna, esetleg zöld pala, zsindely lehet. 

(7) Mezőgazdasági területen kerítés fából, vagy sövénnyel takart drótfonatból készíthető. Tömör 
kerítés nem létesíthető.  

(8) Az egyes övezetekben a már beépített telkeken a beépítettség az adott övezetben meghatározott 
mértékig növelhető. Ha a telek beépítettsége az övezetben megengedett mértéket meghaladja, a 
meglévő épület felújítható, a korábbi beépítettség mértékéig átépíthető, de tovább nem 
bővíthető. 

(9) Állatok tartása az önkormányzat állattartási rendeletében előírt környezetvédelmi, 
közegészségügyi előírások betartásával történhet. 

(10)A jelentősebb külterületi feltáró utak mentén fasorok telepítését, hiányos fasorok pótlását az 
Szabályozási Terv és a HÉSZ szerint kell megvalósítani. 

(11)A kertes mezőgazdasági övezetekben településrendezési szerződés alapján a lakófunkciót is 
befogadó telekméret 10 %-al csökkenthető, ha a telektulajdonos a telkéből a hatályos 
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Szabályozási Terv szerinti közút vagy közhasználatra megnyitott magánút céljára biztosít 
területet. 

 

26. Általános mezőgazdasági területek 

26.§. (1) Az Má általános mezőgazdasági övezetek előírásait a 13. sz. táblázat tartalmazza:  

ÖVEZET JELE 
(SZT szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK   

BEÉPÍTÉSI MÓD 
LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG (%) 

LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG 

(m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB ÚJ 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Má-1 Sz 0,01 3,0-4,5 30 000 80 

Má-2 Sz 2,0 
3,0-5,5 
(7,5*) 

300 000 80 

*csak technológiához szükséges építmény       13. sz. táblázat 

(12)Má-1 övezetben tájképvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi korlátozó okok miatt a 
terület mezőgazdasági művelése nem korlátozott, de új épületet elhelyezni csak 50 ha-nál 
nagyobb telek esetén lehet.  

(13)A legkisebb újonnan kialakítható telek: 30 000 m2 (3 ha). 

(2) Nyitott gazdasági építményként szénatároló 30 000 m2 telek esetében is létesíthető maximálisan 
a telek méretének 1 %-áig, de nagyobb telek esetén sem haladhatja meg az 1000 m2-t. Egy 
szénatároló maximálisan 500 m2 alapterületű lehet, amelynek magassága nem haladhatja meg a 
4,5 m-t. A szénatároló csak fa szerkezettel létesíthető. 

(14)Az állattartásra is hasznosítható Má-2 területek jellemzően az ún. mezőgazdasági majorok 
területei. A területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el. Az övezetekben elhelyezhetők még, a 
gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 
szolgáló lakások, igazgatási és egyéb irodaépületek is. Terepszint alatti építmények az övezetben 
elhelyezhetők, legfeljebb a beépítettség 30 %-ig.  

(15)Terményszárító, silótorony, takarmánykeverő, és víztorony az Má-2 üzemi jellegű általános 
mezőgazdasági területen magassági korlátozás nélkül elhelyezhető, azonban a 7,5 m-nél 
magasabb építmények környezetbe illesztését az engedélyezési tervhez mellékelendő 
látványtervvel kell igazolni. 

(16)Meglévő telephely, major jelenlegi beépítettségének növelése, funkcionális átalakítása, 
lakóépület elhelyezési szándéka esetén meg kell vizsgálni a Környezeti hatásvizsgálat 
kötelezettséget. Amennyiben a hatályos rendelet szerint környezeti hatásvizsgálat elkészítése 
kötelező, vagy az illetékes környezetvédelmi hatóság elrendelheti a készítését, az engedélyezési 
eljárásba be kell vonni a környezetvédelmi hatóságot. 

(17)Má-2 övezetben a zöldfelület kialakítására az alábbiak vonatkoznak: 

a) az egyes telkek területének legalább 5 %-át, vagy az építmények 20 m-es környezetét 
zöldfelületként kell kialakítani. 

b) az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű (gyep- cserje- és 
lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani.  

c) Az övezetekben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén 
egybefüggően kell kialakítani. Az oldal és a hátsókertben legalább 5 m széles, többszintű 
növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv, az előkertben legalább kétszintű 
növényzetből (gyep- és cserjeszint együttesen) álló növényzet létesítendő. 
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d) A felszíni parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: négy parkolóhelyenként legalább egy, 
legalább kétszer iskolázott nagy lombkoronát növelő, potenciális erdőalkotó fajú, jó 
környezet-terhelési tulajdonsággal bíró lombos fa telepítendő. 

(18)Az egyes kialakítandó telephely belső elrendezését, konkrét beépítését minden egyes esetben a 
pontos funkció ismeretében, az adott telekre készítendő építési engedélyezési tervben kell 
meghatározni, a meglévő beépítés és burkolt felület feltüntetésével, a jelen rendelet és a 
szabályozási terv által szabott keretek között. Új épületet tartalmazó beépítés esetén az építési 
engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell tájépítészeti munkarészt, amit csak okleveles 
tájépítész szakember készíthet.  

(19)Amennyiben a földrészleten kizárólag gazdasági épület (egy vagy több) kerül elhelyezésre, az 
maximum 150 m2-es lakórészt is magában foglalhat. 

(20)A gazdasági épületek magassága, ha a technológia megkívánja, elérheti a 7,5 m-t. A gazdasági 
épületek hagyományos homlokzati elemekkel, magastetővel épülhetnek. 

(3) Az övezetbe eső telkeken a telek beépítettsége nem haladhatja meg az 3 %-ot, de maximum az 
1000 m2-t.  

(21)Birtokközpont telkén a 10 %-ot nem haladhatja meg a beépítés. Önálló lakóépülettel a 
telekterület legfeljebb 0,2 %-a, de max. 500 m2 építhető be. Az 1000 m2-t meghaladó épület csak 
a beépítés feltételeit tisztázó elvi építési engedély alapján helyezhető el. 

(22)Egy telken újonnan csak egy tanyaudvar alakítható ki, amelynek területe (lakóépület, gazdasági 
építmények és a hozzátartozó udvar által elfoglalt terület) nem lehet nagyobb, mint 2000 m2. 
Meglévő tanyaudvar utólag sem alakítható át önálló telekké, ha a megosztás következtében az 
újonnan kialakuló telek nem felel meg a telekkialakítás feltételeinek.  

(23) Az Mko korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági övezetek előírásait a 14. sz. táblázat 
tartalmazza: 

ÖVEZET JELE 
(SZT szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK   

BEÉPÍTÉSI MÓD 
LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG (%) 

LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG 

(m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB ÚJ 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Mko-1 Sz 1,0 3,0-4,5 3 000 80 

Mko-2 Sz 0,001 3,0-4,5 10 000 80 
 14. sz. táblázat 

(4)  Az Mko övezetekben nem létesíthető állattartó épület, vagy építmény (pl.: ól, ketrec), présház, 
vegyszertároló, kerítés.  

(5)  Az Mko-1 övezetben a gazdálkodás során, a kemikáliák használatakor a vízminőség-védelmi 
szempontok betartására fokozott figyelmet kell fordítani. Az övezetben a biogazdálkodási 
módokat kell alkalmazni.   

(6)  Az Mko-1 övezetben nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhető el olyan 
létesítmény, amely a jelenlegi természeti állapotot rontja, a meglévő növényállományt, 
ökoszisztémákat és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti.  

a) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés 
érdekében szabad.  

b) Az övezet területén ösztönözni kell az extenzív jellegű, természet-, ill. környezetkímélő 
gazdálkodást.  

(7)  Az Mko-2 övezetben épület csak a művelési ág fenntartása érdekében helyezhető el.  
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27. Kertes mezőgazdasági területek 

27.§ Az Mk kertes mezőgazdasági övezetek előírásait előírásait a 15. sz. táblázat tartalmazza: 

ÖVEZET JELE 
(SZT szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK   

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (M) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB ÚJ 

TELEKTERÜLET (M2) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

Mk-1 Sz 3,0 3,0-4,5 
2 000 

6 000* 
80 

Mk-2 Sz 2,0 
3,0-4,5 

 
6 000 

20 000* 
80 

* lakóépületet is befogadó beépíthető telek minimális mérete     15. sz. táblázat 

(2) Az övezetben növénytermesztés céljára szolgáló fóliasátor csak a vegetációs időszak elején, 
maximum júniusig helyezhető el. Azt követően a fóliasátrakat le kell szerelni. 

(3) Nyitott gazdasági építményként telkenként 1 db szénatároló létesíthető maximálisan a telek 
méretének 1 %-áig, de nagyobb telek esetén sem haladhatja meg az 1000 m2-t.  

a) Egy szénatároló maximálisan 500 m2 alapterületű lehet, amelynek magassága nem haladhatja 
meg a 4,5 m-t.  

b) A szénatároló csak fa szerkezettel létesíthető, a helyi építészeti hagyományokhoz igazodva. 

(4) Mk övezet építési helyének határvonalai: 

a) építési határvonal az előkertben: a telek szélétől 10 m-re,  

b)  építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétől 5 m-re,  

c) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 20 m-re húzódik. 

(5)  Mk övezetben az épületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:  

a) a falfelület mészkő, vagy vakolt lehet, 

b) 35-45°-os hajlásszögű nyeregtető, kontyolt nyeregtető, vagy csonka kontyolt nyeregtető 
alkalmazható, 

c) a tető héjazata cserép, nád vagy bordó, barna, esetleg zöld pala, zsindely lehet, 

d) az épületeken műanyag, fém és szürke eternitlemezek, hullámlemezek nem alkalmazhatók. 

e) az építménymagasság min 3,0 m maximum 4,5 m, de épületek utcai homlokzata nem lehet 
kevesebb 3,6 m-nél. 

f) háztartással kapcsolatos épületek magassága min. 2,6 m max.3,6 m lehet 

g) homlokzatszínezés: új építés, illetve felújítás esetén az épületek homlokzatát pasztel színek 
árnyalataiban (kivéve a piros és kék) lehet színezni.  

 

28. Vízgazdálkodási területek 

28.§ (1) Vízgazdálkodási terület az vonatkozó jogszabály előírásaival összhangban: 

a) V-1: folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávjának övezete, 

b) V-2: állóvizek medre és parti sávjának övezete, 

c) V-3: a vízbeszerzési terület és védőterületeik övezete, 

d) V-4: nyílt ártéri közösségi rekreációs terület övezete, 

e) V-5: nyílt ártéri kikötő övezete, 

f) V-6: egyéb nyílt ártéri terület. 

(2) Az állami kezelésű állóvíz, vízfolyás partélétől 6-6 m, a Duna mentén 10-10 m, az egyéb 
kezelésűek partélétől min. 3-3 m szélességű sáv karbantartása számára szabadon hagyandó. A 
karbantartó számára, ha a karbantartási sáv nem közterület, akkor szolgalmi jog biztosítandó. A 
szolgalmi joggal terhelt területrészen mindennemű tevékenység csak a szolgalmi joggal 
rendelkező hozzájárulásával kérhető  
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(3) Az övezetekben kizárólag a vízügyi jogszabályoknak megfelelő és a vízügyi hatóság által 
jóváhagyott létesítmények helyezhetők el.  

(4) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (pl. árok, vízfolyás, vízmosás.) egyéb célra 
hasznosítani, annak bármilyen megváltoztatását csak vízjogi létesítési engedély alapján, a 
mindenkori illetékes hatóság engedélyével lehet. 

(5) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény értelmében természeti területen a 
jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével 
tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül új építmények elhelyezése. 

(6) A V-1 folyóvizek, közcélú nyílt csatornák és a V-2 állóvizek medre és parti sávja övezetek előírásai: 

a) Az övezetbe a Duna-folyam, és a Kisapostagi vízfolyás, a halastavak vízmedre és parti sávja 
tartozik. A partélektől számítva a vízfolyások parti sávja 6-6 m, a horgásztó parti sávja 10-10 
m. 

b) Az övezetben létesítmények kizárólag a természetvédelmi és a vízügyi hatóság 
hozzájárulásával helyezhetők el. A parti sávban épületek nem helyezhetők el. A patak medrek 
mentén a karbantartás és az esetleges rendezés céljára 6-6 m, illetve 10-10 m széles sávot 
szabadon kell hagyni SZT szerint. 

c) A parti sávban kizárólag gyep vagy nádas művelés folytatható. Új fa telepítése a jelenlegi 
partéltől 6 m-es távolságon túl telepíthető. 

(7) A V-3 vízbeszerzési területek és védőterületeik övezetben építmény csak a vízbeszerzési területek 
kezelői hozzájárulásával helyezhetők el.  

(8) A V-4 nyílt ártéri közösségi rekreációs terület övezetének előírásai: 

a) Az övezet legfontosabb előírásai az illetékes vízügyi hatóság előírásain túl a 16. sz. táblázat 
tartalmazza: 

ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉ-LESSÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

V-4 Sz 5 5,0-6,5* 20 000 100 – 75 
* a mentesített padlószinthez képest (97,50 mBf).          16. sz. táblázat 

b) A V-4 övezetben az illetékes vízügyi hatóság engedélyével és feltételeivel elhelyezhetők: 

ba) a gyógyidegenforgalom építményei, 

bb) a vízisportok építményei, 

bc) a pihenést, rekreációt szolgáló építmények, 

bd) a pihenéssel, rekreációval összeegyeztethető szolgáltató építmények. 

c) A V-4 jelű vízgazdálkodási övezetben az illetékes vízügyi hatóság engedélyével sem 
helyezhető el 

ca) lakóépület, 

cb) parkolóház, 

cc) üzemanyagtöltő, 

cd) egyéb gazdasági célú építmény. 

d) Az övezetben vízi eseménypark, strand jellegű, szabadidő eltöltésére alkalmas vendéglátási, 
szolgáltatási, szálláslehetőséget biztosító létesítmények helyezhetők el, de kialakíthatók még 
sportpályák és zöldfelületek, játszóterek és pihenőhelyek is.  
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e) Az övezetben az épületeket legalább 5 m-es oldal- és hátsókerként kialakított zöldfelülettel 
kell elhelyezni.   

f) Az elhelyezendő épületek igényes kialakítással, magas tetővel épüljenek. Az építőanyagok 
megválasztásánál a hagyományos, természetes anyagokat kell előnyben részesíteni.  

g) Az építménymagasság min 3,0 m maximum 6,0 m lehet, de épületek főhomlokzata nem lehet 
kevesebb 3,6 m-nél a mentesített padlószinthez képest (97,50 mBf). 

h) Az övezet nem beépített felületét tájrendezési-kertépítészeti terv szerint kell berendezni, 
burkolni, kialakítani. 

i) Az övezet teljes területét a közbiztonságnak megfelelő közvilágítással kell ellátni, a környező 
területek optikai zavarása nélkül. 

j) Az övezetben minden építmény csak a kötelező engedélyezési eljárás lefolytatása után 
építhető meg, illetve csak a vonatkozó előírások szerint üzemeltethető. 

k) Az övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:  

ka) A telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű (gyep-, cserjés 
lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag 
egyszintű (gyep szint) növényzet a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb l/3-át 
boríthatja. 

kb) A felszíni parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 2 parkolóhelyenként legalább 1, 
legalább kétszer iskolázott, a potenciális erdőtársuláshoz tartozó fafaj ültetendő. 

l) A V-4 jelű övezetben épületet építeni, bővíteni csak a szabályozási terven jelölt kötelező 
telekalakítást követően, illetve a bővítéshez szükséges gépkocsi parkolók telken belül 
történő, illetve a parkolási rendelet előírásainak megfelelő kialakítása esetén lehet. 

(9) A V-5 kikötő övezet előírásai: 

a) Az övezetben csak a hajóállomás és kikötő működését biztosító építmények helyezhetők el az 
illetékes vízügyi hatóság engedélyével.  

b) Az övezet legfontosabb építési előírásait a 17. sz. táblázat tartalmazza: 
ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG (m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m

2
) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉ-
LESSÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

V-5 Sz 5** 3,0-6,0* 2000   70 
* a mentesített padlószinthez képest (97,50 mBf).          17. sz. táblázat 
**de nem haladhatja meg a 200 m2-t 

c) Az épületek főhomlokzata nem lehet kevesebb 3,6 m-nél. 

d) Csak tájbaillesztett hagyományos építészeti stílust követő építmények helyezhetők el.  

(10)A V-6 egyéb nyílt ártéri terület övezet előírásai: 

a) Az övezetben csak a meder és a vízfolyás használatával, fenntartásával összefüggő közösségi 
célokat szolgáló új építmény helyezhető el az illetékes vízügyi hatóság engedélyével. 

b) Az övezetben az építmény terepszinthez csatlakozó szintje: 

ba) legfeljebb gépkocsibeállásra használható szerkezeti építmény lehet, 

bb) minimálisan 2,5 m magas,  

bc) legalább két oldala nyitott legyen,  

bd) legfeljebb fém, áttört kapuval lezárható lehet, 
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c) Az övezetet legfontosabb előírásait a 18. sz. táblázat tartalmazza: 
ÉPÍTÉSI 

ÖVEZET, 
ÖVEZET 

JELE 
(SZT 

szerint) 

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
TELEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

(%) 

LEGKISEBB-
LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG(m) 

KIALAKÍTHATÓ 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 
(m2) 

LEGKISEBB 

TELEKSZÉLESÉG 
(m) 

LEGKISEBB 

TELEKHOSSZ 
(m) 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
(%) 

V-6 Sz 5 4,5-5,5* 800 14 30 70 

* a mentesített padlószinthez képest (97,50 mBf).      18. sz. táblázat 

 

d) Az építmény a Szabályozási Terven jelölt, építési helyen belül legalább 5 m-es előkertet tartva 
építhető meg. 

e) Az épületek egymáshoz képest, az elő- vagy hátsókert irányában legalább 5 m-re eltolva, nem 
egy vonalban helyezhetők el. 

f) Az utcai homlokzat nem lehet kevesebb 5,0 m-nél. 

g) Csak a térség építési hagyományaihoz igazodó, magastetős épület építhető.  

h) Az épületek csak magastetős kialakítással engedélyezhetők. 

i) A gépjárművek tárolásáról telken belül kell gondoskodni. 

j) A telek közterületi kapcsolataként csak egy gépjárműbehajtó, illetve az utca felöli 
homlokzaton legfeljebb egy garázskapu/bejárat létesülhet. 

k) Állattartásra szolgáló építmény a területen az Önkormányzat állattartásra vonatkozó 
rendelete alapján sem helyezhető el. 

l) Terepszint alatti építmény nem helyezhető el. 

m) A meglévő épületek felújíthatók, de nem bővíthetők, a terepszinthez csatlakozó szint 
funkciója a (2) b) szerint átalakítandó.  

 
VIII. Fejezet 

Az építmények elhelyezésének előírásai 
 

31. Épületek elhelyezésének általános követelményei 

29.§ (1) Építési övezetekben építmény csak teljes közművesítéssel helyezhető el. A települési 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig ideiglenes közműpótlóként zárt gyűjtő létesíthető a hatályos 
jogszabályok alapján szakhatósági hozzájárulással. Az övezetek kialakult beépítésű területén a 
felszíni vizek nyílt árkos elvezetése – szakhatósági hozzájárulással – a zárt, közcsatornás 
csapadékvíz elvezető csatorna kiépítéséig átmenetileg megengedett. 

(2) A Szabályozási Terven „csúszásveszély elhárításának feltételével beépíthető terület”-ként jelölt 
településrészen, és az azon kívül lévő 15º-nál meredekebb lejtésű telken az építési engedélyezési 
eljárásba az illetékes Geológiai Szolgálatot is be kell vonni. Az építési engedélyezési 
dokumentációnak részét kell képezze a talajmechanikai és geotechnikai szakvélemény. 

 
32. Alkalmazható beépítési módok 

30.§ (1) A telkek beépítésének módját az építési övezetek előírásai határozzák meg. 

(2) A telkek építési módja az vonatkozó jogszabály alapján, a következő lehet: 

a) szabadonálló, 

b) oldalhatáron álló, 

c) zártsorú. 
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33. Az építési hely; az elő-, oldal- és hátsókert előírásai 

31.§ (1) A Szabályozási Terv eltérő rendelkezésének hiányában – előkertet kialakítani csak a kialakult 
állapothoz történő igazodás érdekében lehet. 

(2) A V-9 övezetet kivéve az előkert mérete a kialakult állapothoz, a szomszédos telkek előkertjeinek 
méretéhez igazodó kell legyen. Kialakult kertes utcaszakaszoknál a csatlakozó szomszédos 3-3 
telek előkertmélysége a meghatározó. 

(3) Az előkertnek a közterület felőli 5 m-es sávjában az alábbi építmények helyezhetők el: 

a) kertberendezési tárgy,  

b) kerti építmények közül  

ba) támfalak, lépcsők (kerti szabadlépcső/tereplépcső), lejtő 

bb) szökőkút, kerti tó, kerti patak, csobogó, vízesés, fürdésre nem alkalmas vízmedence, 

bc) kerti lugas, pergola, szaletli, virágrács, 

bd) sziklakert, kőkert, 

be) kerti utak, járdák, burkolatok, tipegők 

c) terepszint alatti háztartási tüzelőolaj-tároló, 

d) közmű-becsatlakozás építménye, 

e) közműpótló építmény kivéve szennyvízülepítő, szennyvízszikkasztó, 

f) a kerítéssel egybeépített hulladéktartály-tároló, 

g) a kerítéssel egybeépített trafóház, ha a meglévő, illetve tervezett kerítés helyi építészeti 
értékvédelmi szempontból azt lehetővé teszi. 

(4) A szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában az építési hely közterület felőli építési 
határvonala egyben kötelező építési vonal. Jellemzően előkert nélküli utcaszakaszokon a kötelező 
építés vonal a közterületi telekhatár. 

(5) Az oldalkert legkisebb szélessége 

a) Szabadon álló beépítési mód esetén az építési övezetekben megengedett legnagyobb 
építménymagasság mértékének fele, de legalább 3 m. 

b) Zártsorú beépítési mód esetén  

ba) saroktelken vagy hátsókert irányú épületszárny esetén az oldalkert nem lehet kisebb 
sem az építési övezetekre előírt legnagyobb építménymagasság 1/3-ánál, sem az 
oldalkertre néző épületrész tényleges homlokzatmagasságának 1/3-ánál, de legalább 
3 m kell, hogy legyen. 

bb) Szomszédos telken álló épületek párhuzamos udvari szárnyainak homlokzatai közötti 
legkisebb távolság nem lehet kisebb sem az építési övezetekre előírt 
építménymagasság 2/3-ánál, sem a szembenéző homlokzatok közül a magasabb 
homlokzat tényleges magasságának 2/3-ánál. 

(6) Melléképítmények  

a) az előkertben csak közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló helyezhetők el, 

b) az oldalkertben a melléképítmények közül nem helyezhető el háztartási célú kemence, 
húsfüstölő, jégverem zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett 
anyag-, folyadék- és gáztároló. 

(7) A hátsókert mérete szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában 

a) nem lehet kisebb az övezetben meghatározott maximális építménymagasságnál, 

b)  sem az épület, épületrész hátsókertre néző homlokzatának tényleges magasságánál,  

c) legalább 6,0 m kell, hogy legyen. 

(8) 40 m feletti telekmélység esetén az építési hely mélysége a közterületi határtól mérten legfeljebb 
25 m lehet. A 25 m mélységen túli telekterület hátsókertnek tekintendő. 
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34. A beépítettség meghatározása 

32.§ (1) Az övezetek beépítési jellemzőit az övezeti előírások tartalmazzák. 

(2) Abban az esetben, ha az építési hely – a szabályzat vagy a szabályozási terv alapján – kisebb a 
megengedett övezeti határértéknél az építési hely által kijelölt terület nagyságát kell figyelembe 
venni. 

 

35. Az építési telkek kötelező – legkisebb – zöldfelület meghatározásának szabályai 

33.§ (1) A burkolt felület az alábbiak szerint vehető figyelembe a legkisebb zöldfelületek 
számításánál: 

a) gyephézagos burkolatok esetében: 5 %, 

b) gyepráccsal kialakított gyepfelület (stabilizált gyepfelület): 15 %. 

(2) A vízfelületek az alábbiak szerint vehetők figyelembe a legkisebb zöldfelület számításánál: 

a) a természetes vízfelületek, és a legalább 1 m-t elérő vízmélységű medencék: 100%-kal, 

b) közcélú fürdő és úszómedence 100 %-kal, 

c) egyéb fürdő és úszómedencék: 50 %-kal. 

(3) Építési övezetek telkeinek zöldfelületére vonatkozó előírások: 

a) A minimális zöldfelület nagyságához mérten 100 m2-ként legalább 1 db nagy vagy közepes 
lombkoronát növelő fa, és 1 db cserje kerüljön telepítésre. 

b) Az építési telkek minimálisan kialakítandó zöldfelületén a melléképítmények közül: 

ba) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

bb) hulladéktartály-tároló, 

bc) kerti építmény, 

bd) szabadon álló és legfeljebb 6,00 m magas antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető 
el. Ezen építmények elhelyezése bármely védelem alá eső területen az illetékes 
szakhatóság hozzájárulásával lehet. 

c) Az építési övezetekben, övezetekben előírt zöldfelületet a beruházással egy időben kell 
kialakítani. Vegyes építési övezetben intézmény és legalább négylakásos társasház  
építésekor; kereskedelmi-gazdasági, ipari-gazdasági építési övezetben minden esetben a 
használatba vételig meg kell valósítani. 

(4) Közterületen terepszint alatt: 

a) KKKT alapján, 

b) a terület tulajdonosával megkötött megállapodás szerint 

építhető gépjárműtároló, közmű létesítmény.  
36. A terepszint alatti beépítés előírásai 

34.§ (1) Az építési telken a terepszint alatti új beépítés 

a) szabadon álló vagy oldalkertes beépítési mód esetén a felszín feletti beépítési mértékig 
létesíthető, 

b) zártsorú beépítési mód esetén a felszín alatti beépítés mértéke az építési övezetekben, 
illetve az övezetben megengedett beépítésnek legfeljebb 1,2-szerese lehet. 

(2) A felszín alatti új beépítés is csak az építési helyen belül létesítendő – ha erről a Szabályozási Terv 
másként nem rendelkezik –, úgy, hogy a hátsókerti telekhatárok legfeljebb 3 m-ig közelíthetők 
meg. Az oldalsó telekhatár egyikén a csapadékvíz, illetve rétegvíz elvezetését biztosítani kell. 
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(3) Vt építési övezetekben az 600 m2-nél kisebb meglévő telkeken kötelező zöldfelületi arány 
megtartása és egyéb vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vétele mellet kizárólag 
gépjárműtárolás céljára a telek teljes területén alkalmazható a térszint alatti építés. 

(4) Terepszint alatti gépkocsi tároló rámpája közterületen nem alakítható ki, közvetlenül a 
közterületről nem indítható. 

(5) A terepszint alatt beépíthető területet úgy kell kialakítani, hogy: 

a) az előkertben – a jogszabályban megengedett építményeken túlmenően – csak terepszint 
alatt kialakított gépkocsitároló megközelítéséhez szükséges építmény kerülhet elhelyezésre, 

b) a hátsó telekhatártól mért 3 m-es sávban fás növényzet telepítésére alkalmas területsáv 
maradjon, amely előírástól eltérni ott szabad, ahol: 

ba) a kialakult beépítés 

bb) az illeszkedési szabályok alkalmazása 

nem teszi lehetővé az előírás érvényesítését. 

(6) Közterületen terepszint alatt KKKT alapján és a terület tulajdonosával kötött megállapodás szerint 
építhető gépjárműtároló, közműlétesítmény a HÉSZ egyéb előírásait figyelembe véve. 

 

37. A melléképítmények elhelyezésének előírásai 

35.§ (1) Állattartás céljára szolgáló építményt, melléképítményt csak az állattartásról szóló helyi 
önkormányzati rendeletben megjelölt helyen és előírásai szerint lehet létesíteni. 
Melléképítményként állattartó épület 

a) előkertben nem helyezhető el,  

b) oldalkertben csak akkor helyezhető el, ha a szomszéd telken lévő főépülettől legalább 15 m 
távolság biztosítható. 

(2) Télikertet (üvegházat), a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább 1,5 m 
távolságra szabad elhelyezni, ha az övezeti előírások lehetővé teszik. 

(3) Medencék elhelyezése 

a) 5 m3-t meghaladó hasznos térfogatú kerti, valamint épületen belüli víz- és fürdőmedence 
csak olyan építési telken belül létesíthető, ahol a szennyvízelvezetés zárt közcsatorna 
hálózattal, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással (korszerű szennyvíztisztító 
kisberendezés) biztosított.  

b) 10 m3-nél nagyobb térfogatú kerti tó vagy medence csak olyan területen létesíthető, ahol 
teljesülnek a teljes közművesítettség feltételei. 

(4) Védelem alatt álló területen 2 m2-es vízfelületet meghaladó szabadtéri kistó, kerti medence, 
fürdőmedence csak elvi építési engedély alapján létesíthető. 

 

38. Építmények elhelyezése közterületen 

36.§ (1) A közterületen elhelyezhető építmények számára telek alakítható. 

a) A közutak építményei céljára építési területet, 

b) egyéb építmények számára – kivételt képeznek a közterületen egyébként is elhelyezhető 
építmények – építési telket kell alakítani. 

(2) Nem kell építési telket kialakítani olyan építmények elhelyezése céljára, amelyek a nyomvonal 
jellegű építmények használatához kapcsolódnak, és azok építési területén belül helyezkednek el. 

(3) Közterületen elhelyezhető építmények: 

a) közterület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 

b) köztárgyak (szobor, emlékmű, kút, utcabútor hulladékgyűjtő), 
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c) a megfigyelést, regisztrálást, adatrögzítést és -közvetítést szolgáló létesítmények építményei 
(az üzemi jellegűek kivételével), 

d) a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló építmények (az önálló terület, illetve 
védőterületet igénylő építmények kivételével), 

e) a nyomvonal jellegű vezetékek a külön jogszabályok keretei között, 

f) távközlés, telekommunikáció és informatika vezetékei (GSM és egyéb hírközlő-, hírtovábbító 
torony kivételével), 

g) terepszint alatti műtárgy, illemhely 

h) mobil árusító hely (a szabályzat keretei között), 

i) közterületi terasz (a szabályzat keretei között), 

j) reklámhordozók (a helyi önkormányzati rendelet előírásai szerint), 

k) pavilonok (a (4)-ben részletezett feltételekkel). 

(4) Közterületeken pavilon jellegű építmény alkalmi rendezvényektől eltérő esetekben: 

a) a vonatkozó jogszabály rendelkezésein túl, csak a határoló közterületekre kiterjedő 
közterület alakítási terv (KKKT) szerint, 

b) csak meghatározott időre szóló, vagy feltételes engedély alapján helyezhető el. 

(5) Több pavilon jellegű építmény egymásmelletti elhelyezése esetén:  

a) a pavilonok csak azonos építészeti kialakításúak lehetnek, 

b) a pavilonok max. 3 elemből sorolva, vagy közökkel létesíthetők, de a közöket legalább 2 m-re 
kell kialakítani, 

c) utcaszakaszonként legfeljebb egy pavilon-csoport, vagy 3 db önálló pavilon helyezhető el. 

(6) Pavilon jellegű építmény a közterületen akkor helyezhető el, ha a határos építési övezet földszinti 
és a földszint feletti helyiségeinek, illetve rendeltetési egységeinek rendeltetésszerű használatát 
nem zavarja. 

(7) Pavilon jellegű építmény legnagyobb szélességét, hosszúságát, magasságát korlátozhatja az 
építésügyi hatóság a vonatkozó közterülrendezésre vonatkozó terv (KKKT) alapján. 

(8) Pavilon csak abban az esetben helyezhető el, ha: 

a) az utca szélessége legalább 14 m, 

b) a járda teljes szélessége legalább 5 m, 

c) a visszamaradó összefüggően kialakított gyalogos sáv szélessége – a biztonsági- és 
berendezési sávok megtartásával – legalább 3 m. 

(9) Vendéglátó terasz közterületen, vagy közterület céljára átadott magánterületen csak közterület 
alakítási terv (KKKT) alapján, és abban az esetben létesíthető, ha: 

a) a visszamaradó összefüggően kialakított gyalogos sáv szélessége – a biztonsági- és 
berendezési sávok megtartásával – legalább 3 m, 

b) a terasz oldalról 1,0 m-nél nem magasabb növényzettel vagy növényzettel kombinált 
szerkezettel, továbbá felülről mobilárnyékoló szerkezettel határolható le. 

c) Vendéglátó terasz szomszédos, vagy más épület elé csak akkor telepíthető, ha 

ca) az érintett épületek földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése 
biztosított, 

cb) az ingatlan tulajdonosa ehhez hozzájárulását adja, 

cc) az érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zavarja. 

(10)Közterületen új önálló üzemanyagtöltő állomás és gyorsétkezde nem helyezhető el. 

(11)Önálló távközlési építmény (antenna, beleértve GSM tornyot is) nem helyezhető el. Az építmény 
más építményhez rögzítésére csak elvi építési engedélyben meghatározott feltételekkel adható 
engedély. (lásd 44. §-t is) 
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(12)Átfeszítés, illetve épületre kihelyezett transzparens, továbbá árusító illetve bemutató asztal, 
állvány, csak idegenforgalmi, tudományos és kulturális, illetve nemzeti eseményekhez kötötten, 
csak ideiglenes jelleggel (meghatározott időre – legfeljebb 3 hónap időtartamra – szóló engedély 
alapján), helyezhető ki, a településképi szempontok érvényesítésével. 

(13)Sátor, ponyva közterületen csak engedélyezett közterületi rendezvényekhez, ideiglenes jelleggel, 
(meghatározott időre – legfeljebb 3 hónap időtartamra – szóló engedély alapján) állítható fel. 

 

39. Gépjárművek elhelyezése 

37.§ (1) Új funkcionális egységekhez és a meglévők bővítéséhez tartozó gépkocsik elhelyezéséről 
telken belül, terepszint alatti garázsban és/vagy az épületek tömegén belül, illetve az övezetek 
részletes előírásai alapján kell gondoskodni. 

(2) Az előírások szerint számított gépjármű elhelyezési kötelezettségtől eltérni (pl.: csökkenés, 
megváltás stb.) a helyi önkormányzati parkolási rendeletben előírtaknak megfelelően lehet. 

(3) Közterületi telekhatáron, illetve közterületre nyílóan (kettőnél több gépkocsibehajtót igénylő) 
sor/teremgarázs sem önállóan, sem épületben nem helyezhető el. 

(4) Parkolóház – közlekedési hatásvizsgálatra alapozottan – csak a (Gksz) gazdasági építési övezetek 
területén létesíthető.  

(5) A terepszint alatti parkoló-építmény feletti térszintet, ha az zöldfelületi kialakítású, kertépítészeti 
tervben meghatározott feltételekkel és módon kell kialakítani. 

 

40. Kerítés, támfal létesítése, terepalakítás 

38.§ (1) Az utcavonalon a kerítés helye a közterületi határon van, kivéve  

a) a megállapodásban rögzített közhasználat céljára átadott telekrész esetében, amikor a 
szabályozási terv jelöli ki a kerítés helyét, 

b) topográfiai adottságokat igazoló terepmetszet birtokában az építéshatóság mérlegelheti az 
épített kerítés helyét. 

(2) A Lakó- és a Vegyes építési övezetek telekhatárai között az épített, vagy a zárt sövényt képező 
kerítések magassága nem haladhatja meg a 2,20 m-es magasságot. 

(3) Szabadon álló beépítési mód esetében, ha 

a) a beépítés előkert nélküli, a tömbben kialakult módon, tömör-, illetve áttört kerítés is 
létesíthető, 

b) a beépítés előkertes, a közterületi határon áttört kerítés építendő, max. 1,50 m magassággal, 
legfeljebb 50 cm magas tömör lábazattal. 

(4) Utcakertes területeken az utcakertek legfeljebb nyírt sövénnyel választhatók le, kerítés nem 
építhető. 

(5) Amennyiben a telek határvonalán támfal építése szükséges: 

a) a kerítés magasságát a támfalhoz csatlakozó magasabb terepszinttől kell mérni, de a támfal 
és a kerítés együttes magassága – az eredeti terepszinttől mérve – nem haladhatja meg a 
megengedett kerítésmagasság 1,0 m-rel növelt értékét,  

b) a támfal magassága ha eléri, vagy meghaladja a megengedett kerítésmagasságot, akkor a 
támfal tetején kerítés, lebukásgátló mellvéd legfeljebb 1 m magasságú lehet, 

c) támfal mentén a támfalmagassággal együtt mérten a kerítésmagasságot meghaladó 
zártsövényt képező növényzet nem telepíthető 

(6) Az épületek terepszintre való illesztésekor tilos a természetes terepszint +/- 1 m-nél nagyobb 
méretű megváltoztatása. 
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(7) Ha a szükséges támfalmagasság a lebukást gátló mellvéddel együtt meghaladja a 3,0 métert, 
akkor legfeljebb 1,5 m magas egységenként teraszolva, az egységek között legalább 1 m széles 
növénybeültetésre alkalmas sávval, kő-, vagy támfalépítő elem-burkolattal alakítható ki. 

(8) Az erózió elleni védelem és a tájkarakter megőrzése érdekében új rézsűk legfeljebb 1:1 arányú 
meredekséggel alakíthatók ki. 

(9) Az építéssel érintett 10 %-ot meghaladó eredeti tereplejtésű területeken az építési 
tervdokumentáció szakági munkarészeként szükséges a kert-, és tereprendezési terv is. 

 
41. Vízellátás, vízelvezetés közműhálózata és létesítményei 

39.§ (1) Ha a közhálózatról a tüzivíz igény nem biztosítható, akkor helyi tüzivíz tározó létesítése 
szükséges.  

(2) Beépítésre szánt területen építési engedély csak a település szennyvíz közhálózatára történő 
rácsatlakozás esetén, kérhető.  

(3) A település beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket 
ha:  

a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 3 m3-t, és a közcsatorna 
hálózathoz csatlakozni 100 m-en belül nem tud, 

aa) akkor a térség közcsatorna hálózatának kiépítéséig, átmenetileg (az építési 
engedélyben is rögzítve) a szennyvizeket szigorúan – ellenőrzötten – zárt 
szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt 
lerakóhelyre szállítani, ha ezt egyéb előírás, ágazati rendelkezés nem tiltja;  

ab) építési engedély addig nem adható, ameddig a szennyvízgyűjtő medence 
szippantókocsival történő megközelítési lehetősége nem biztosítható.  

ac) ha a közcsatornahálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területet 100 m távolságon 
belülig megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat kötelezni kell a közcsatornára való 
rákötésre. 

b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 3 m3-t, és a közcsatorna hálózathoz 
csatlakozni 200 m-en belül nem tud, továbbá megfelelő befogadó rendelkezésre áll, az 
illetékes hatóságok hozzájárulásával a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető 
helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása.  

ba) A kisberendezés védőtávolság igénye nem nyúlhat túl az engedélyt kérő telkén. 

bb) A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz 
igazítva az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 
meghatároz.  

c) a keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi 3 m3-t, de bármelyik illetékes nem ad 
hozzájárulást, akkor ki kell építtetni a közcsatorna csatlakozást. 

(4) Vállalkozási, gazdasági területről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is) a 
kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell 
felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – a 
megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.  

(5) A szennyvízelvezető törzshálózatba csak olyan összetételű szennyvíz vezethető be, amely a külön 
jogszabályokban előírtaknak megfelel. A szennyvízelvezető és -tisztítómű állagát nem károsítja, 
és berendezéseinek működését nem akadályozza. 

(6) Gazdasági üzemek csak akkor köthetnek rá a település szennyvízhálózatára, ha a kibocsátott 
szennyvíz szennyezettsége nem haladja meg a jogszabályban előírt határértéket, amit megfelelő 
előtisztítással kell biztosítani. 



 41 

(7) Megfelelő szagtalanítóval kivitelezett szennyvízátemelő 20 m-es, szagtalanító nélkül 150 m-es 
védőtávolság biztosítását igényli, amelyen belül a területhasznosítási lehetőség korlátozott. A 
védőtávolságon belül  

a) élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető,  

b) élelmiszer, gyógyszer nem állítható elő, nem tárolható, nem csomagolható és nem 
forgalmazható.  

c) lakó-, vegyes-, gazdasági – (jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), és különleges (a 
hulladéklerakók, hulladékkezelők területének kivételével) területek nem jelölhetők ki.  

Ezen tevékenységek, területek védőtávolságon belül való megvalósításának feltétele a 
védőtávolság igényének csökkentése. 

(8) A csapadékvíz elvezetésére: 

a) Elválasztott rendszerű zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a 14 m-nél keskenyebb 
burkolt utakkal feltárt beépített, illetve beépítésre javasolt területen.  

b) A beépített, illetve a beépítésre szánt területen a meglevő nyílt árkos felszíni vízelvezetés, 14 
m-nél kisebb szabályozási szélességű utak esetén is a szilárd útburkolat kiépítéséig, illetve a 
már burkolt utak soron következő rekonstrukciójáig fennmaradhat. A szilárd burkolat 
építésével egyidejűleg kell a zárt csapadékvíz csatornát kiépíteni.  

c) Elválasztott rendszerű zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni az utak szabályozási 
szélességétől függetlenül, gazdasági hasznosítású területek feltáró útján. 

(9) Az időszakos, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt, a település védelme érdekében 
záportározó építése szükséges vízrendezési tanulmány és – az illetékes szakhatóság véleményét 
követően – előzetes környezeti hatásvizsgálat alapján a csapadék fokozatos fogadóba való 
juttatása érdekében, 

a) a Kisapostagi vízfolyás 6. sz. út és M8 közötti szakaszán, 

b) az M8-tól délre fekvő gazdasági területen,  

c) az M8-tól északra, 6. sz úttól keletre fekvő gazdasági területen. 

(10)A csapadékvíz élő vízfolyásba, tóba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése 
kötelező.  

(11) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig 
ellenőrizni kell minden nagyobb területigényű (fél ha-t meghaladó telekterületű) beruházás 
engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor kérhető, ha a többlet felszíni 
víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. (A szűk keresztmetszetű helyek 
kapacitásbővítésének tényleges megvalósítását, vagy a nagyobb mennyiségű víz gyorsabb 
lefutását megakadályozó helyi záportározó létesítésének megvalósítását követően kérhető csak a 
használatba vételi engedély.) 

(12)Nyílt árkos csapadékvízelvezetés esetén: 

a) a vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják.  

b) az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az, víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a 
vízszállítás akadálymentes legyen.  

c) egy telekre maximum egy kizárólag gépkocsi bejutást biztosító és egy gyalogos beközlekedést 
biztosító áteresz létesíthető.  

d) a gépkocsi; illetve a gyalogos és gépkocsi bejutását biztosító áteresz szélessége telkenként 
nem lehet 3,5 m-nél nagyobb. A kocsi behajtó kerékfogó szegélye 10 cm-nél jobban nem 
emelkedhet ki a kocsi behajtó felszínéről és 6 cm-nél nem lehet szélesebb a szegély, 

e) a gyalogos közlekedést biztosító áteresz szélessége maximum1,5 m lehet. 

f) új nyílt árok fenekét és maximum 50 cm magasságig az oldalát szint-, medertartás és a 
karbantarthatóság érdekében burkolni kell, 
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g) a talajminőség függvényében 1-3 %-ot meghaladó lejtésű árkot csak teljes szelvényében 
burkolt árokként szabad kialakítani a meder erózió elkerülése érdekében. Ezt meghaladó 
lejtésű terepen kialakítandó árok csak lépcsőzéssel alakítható ki.  

(13)Nyílt árkos felszíni vízelvezetésű területen az árok telkenkénti 3,5 m-nél hosszabb szakaszon 
történő lefedése, illetve zárt csatornás elvezetéssé alakítása sem parkolási, sem 
közlekedésfejlesztési cél érdekében nem lehetséges. 

(14)Beépítetlen területek beépítése esetén a felszíni vízelvezetést a beépítéssel egyidejűleg a 
megfelelő befogadóig kell megoldani. 

(15)A telek, építési terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen 
és az építményekben, valamint a közterületeken kárt (pl.: átázást, kimosást, korróziót stb.) ne 
okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. 

(16)Csapadékvíz telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek, valamint a szomszédos telkek, továbbá 
az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

(17)Telekről a csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben, és 
az utcai járdaszint alatt lehet kivezetni az árok üzemeltetőjének előzetes engedélye alapján. 
Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – 
csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének előzetes engedélye alapján történhet. 

 

42. Villamosenergiellátás közműhálózata és létesítményei 

40.§ (1) Új villamosenergia ingatlan bekötést csak földalatti csatlakozás kiépítésével történhet ott is, 
ahol a közhálózat földfeletti kivitelezésű. 

(2) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak 
energiatakarékos lámpatestek helyezhetők el. 

(3) Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan 
használatát zavarni, korlátozni nem lehet. 

(4) Beépítésre szánt fejlesztési területen új (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) 
villamosenergia ellátási hálózatot építeni, meglevő hálózat átépítésével járó rekonstrukcióját 
engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel szabad.  

(5) Belterület beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a 
villamosenergia ellátás hálózatai, az ingatlanok bekötése föld feletti fektetésű, új villamosenergia 
elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő 
oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra lehet fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen 
akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(6) Beépítésre nem szánt területen meglévő oszlopsor esetén egy oldali közös oszlopsoron kell a 
villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre 
egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. Meglévő oszlopsor hiánya esetén új 
vezeték építését a föld alatt kell megvalósítani. 

(7) A már meglévő közparkok és közkertek rekonstrukciója során a légkábeleket földalattira kell 
cserélni.  

(8) Új transzformátor és áramátalakító csak építési telken, ideiglenes épületbe foglaltan helyezhető 
el. 
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43. Földgáz közműhálózata és létesítményei 

41.§ (1) Középnyomású földgázzal ellátott területen telkenként egyedi, házi nyomásszabályozókat 
kell elhelyezni.  

(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek előkert nélküli utcai homlokzatára nem 
helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb 
homlokzatára szerelhetőek. 

(3) Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 

(4) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.  

(5) Vízműgépház és gáznyomás szabályozó csak épületben, vagy épületbe foglalva helyezhető el.  

 
44. Elektronikus hírközlés közműhálózata és létesítményei 

42.§ (1) Beépített és beépítésre szánt új fejlesztésű területen, a burkolt utakkal rendelkező területen, 
illetve utak szilárd burkolatának kiépítésekor új vezetékes hírközlési hálózatot építeni ill. meglevő 
rekonstrukcióját engedélyezni csak földalatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad a 
vonatkozó szabványoknak, ágazati előírásoknak és eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői 
előírásoknak megfelelően. 

(2) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a 
villamosenergia ellátás hálózatai, az ingatlanok bekötése föld feletti fektetésű, új elektronikus 
hírközlési hálózatot meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös 
oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti 
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(3) A már meglévő közparkok és közkertek rekonstrukciója során a légkábeleket földalattira kell 
cserélni.  

(4) A közmű-, távközlési- és adatátviteli hálózatok felújítása vagy telepítése esetén az ott található, 
meglévő, használaton kívüli vezetékeket el kell távolítani. 

(5) Közszolgálati, iparági hírközlési antennák, létesítmények csak az Önkormányzattal történő 
egyeztetéssel helyezhetők el. 

(6) A nyilvános távbeszélő állomást a nagyobb közönséget vonzó építmények közterületi frontján kell 
elhelyezni. 

(7) Vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak telepítése tilos a: 

a) fokozottan védett természetvédelmi területen, 

b) ökológiai hálózat részét képező magterületen, 

c) ökológiai hálózat részét képező ökológiai folyosón, 

d) ökológiai hálózat részét képező puffer területen, 

e) tájképvédelmi területen, 

f) Natura 2000 területen, 

g) fokozottan védett természeti területen. 

Egyéb területeken a környezetbe illesztés feltételeivel a vezeték nélküli szolgáltatás antennái 
elhelyezhetők. 

(8) Már meglevő antenna 500 m-es körzetében jelentkező új antenna telepítési szándék esetén, az új 
antennát csak, a már meglevő antenna tartószerkezetére szereléssel lehet elhelyezni. 
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IX. Fejezet 

A környezet alakításának és védelmének szabályai 
 

45. Régészeti területek védelme 

43.§ (1) A régészetileg védett területen területet felhasználni, építési telket, építési területet 
kialakítani és beépíteni, általában bármely létesítményt elhelyezni és mindennemű építési munkát 
végezni csak az illetékes hatóság – mint szakhatóság – által előírt módon, és előzetes 
hozzájárulásával lehet. 

(2) A régészeti védelem alatt álló, a régészeti lelőhelyként nyilvántartott és egyéb területeken a 
védelem az alábbiak szerint biztosítandó: 

a) A védelem alatt álló régészeti területen 30 cm mélységet meghaladó földmunka csak a 
mindenkori illetékes hatóság szakhatósági engedélyével végezhető. 

b) Régészetileg védett területen és a régészeti érdekű területen engedélyezett valamennyi 
építési munkáról értesíteni kell a dunaújvárosi Intercisa Múzeumot. 

c) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a földmunkával járó beruházás, fejlesztés 
esetén megelőző régészeti feltárást szükséges végezni. 

d) Az egyéb területeken, ha a terepszint alatti munkavégzések során régészeti lelet kerül elő, azt 
haladéktalanul jelenteni szükséges a mindenkori illetékes hatóságnak, valamint a területileg 
illetékes múzeumnak, hogy az a régészeti leletmentést elvégezhesse. 

 

46. Épített értékek védelme 

44.§ (1) A helyi jelentőségű épített környezeti értékek (a továbbiakban: helyi épített értékek) 
védelméről önkormányzati rendelet gondoskodik. 

(2) A helyi épített értékek védelme kiterjedhet: 

a) épületek, építmények teljes tömegére, 

b) épületek, építmények részértékeire, valamint 

c) területekre („helyi épített értékvédelmi terület”). 

(3) A település helyi védelem alatt álló építményeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 
 

47. A településkép védelme 

45.§ (1) Minden építési övezet és övezet területén az engedély és bejelentés köteles építési 
tevékenység tervdokumentációjában legalább a két szomszédos épület feltüntetésével igazolni kell 
a rálátásban érvényesülő, látványhoz és környezethez való illeszkedést. 

(2) Az illetékes Építésügyi Hatóság a településkép védelme és a településképi illeszkedés, továbbá a 
meglévő vagy telepítendő növényzet (fasor) helybiztosítása érdekében – az építési engedélyezési 
eljárás keretében korlátozhatja: 

a) a tetők, magastetők, tetőfelépítmények kialakítását, 

b) a portál(ok) kialakítását, az eredeti, illetve a környezetben kialakult arculat megőrzése 
érdekében, 

c) a homlokzatképzést és -színezést, 

d) konzol, közterület fölé nyúló épületrész (épületkiugrás, zárt erkély, előtető, árkád) méreteit, 
a szokásos, illetve a környezetben kialakult jellegzetességének figyelembevételével, 

e) az alkalmazható anyagokat, és az építmények tetőzetén alkalmazható színeket, illetve 

f) a cégér, cégtábla, cégfelirat, reklám kialakítását a rájuk vonatkozó egyéb helyi rendelet 
figyelembe vételével,. 
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(3) A tetők tömegének (tetőidom) kialakításakor egyszerű formá(ka)t kell alkalmazni, a jellemző helyi 
karakter figyelembe vételével. 

(4) A közterületről látható, homlokzaton (tetőzeten) is megjelenő, több szintben elhelyezett 
tetőablak nem engedélyezhető. 

(5) Az épületek közterületről látható homlokzatán lévő nyílászárók felújítása esetén – a teljes 
homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – csak az épületen meglévő nyílászárók eredetivel 
megegyező formái, osztásai, színei alkalmazhatók. 

(6) A tervezett épületek homlokzatára szerelt bárminemű vezeték, kapcsolószekrény és csatlakozó 
doboz helyét – a kezelhetőség biztosításával – az épületek falsíkjába történő süllyesztéssel, illetve 
a vezetékek, a szerelvények, a csatlakozó dobozok esztétikus takarásával, lefedésével kell 
megoldani. A kapcsolószekrények és a dobozok formáját, színét, helyét az épület stílusához, a 
homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. 

(7) A közterületről látható homlokzatokon (tetőzeteken), vagy azok előtt, meglévő szabad vagy 
védőcsőben vezetett kábel (védődoboz) a homlokzatok felújítása esetén megszűntetendő.  

(8) A meglévő épületeken közterületről látható homlokzaton ablakklíma berendezés és 
klímaberendezések kültéri egysége csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez 
illeszkedve, illetve építési tagozat által takartan helyezhető el, és a kondenzvíz elvezetéséről 
megfelelően gondoskodni kell. A kondenzvíz közterületre vagy szomszéd telekre, szomszédos 
rendeltetési egységre nem folyhat át. 

(9) Távközlési, adatátviteli berendezés elhelyezésére vonatkozó előírások belterületen: 

a) önálló építményként 

aa) csak a gazdasági építési övezetekben a lakó-, a vegyes- és a különleges területek 
építési övezeteinek 50 m-es védősávján kívül, 

ab) max. 20 m magasságig az illetékes szakhatóság beleegyező véleménye alapján, 

ac) a környezetbe illesztve, közterületről, vagy kilátó pontból takartan helyezhető el. 

b) épületre szerelve 

ba)  csak a Vt, építési övezetek legalább a 7,5 m-t elérő építmény-magasságú lapostetős 
épületeinek tetejére, 

bb) az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve tetőfelépítménnyel takartan, 

bc) épületenként legfeljebb 2 db max. 5 m magasságú berendezés létesíthető,  

(10)Műholdvevő, vagy amatőr rádiós antenna csak az épület részeként, nem a közterületi 
homlokzaton, az épület megjelenéséhez illeszkedve, épületenként legfeljebb 1 db helyezhető el. 

(11)Helyi épített értékvédelemre javasolt területen az épületek színezésekor csak olyan 
színárnyalatok használhatók, amelyek illeszkednek a hagyományos helyi karakterhez. 

(12)Helyi épített értékvédelemre javasolt területen zártsorú beépítési módú területeken az épületek 
legalább földszinti és első emeleti homlokzati szakaszait – az épület homlokzattagolását, 
tagozatait figyelembe véve – együtt kezelve kell felújítani, illetve színezni. Ebben az esetben az 
épület részleges felújításának (színezésének) engedélyezését a városkép kedvezőbb alakítása 
érdekében feltételekhez (átalakítási, bontási munkák elvégzéséhez) lehet kötni. 

(13)Helyi épített értékvédelemre javasolt területeken a városkép karakterének védelme érdekében 
bármely, a meglévő épületek külső megjelenését érintő beavatkozás csak az épületek eredeti 
terveinek figyelembe vételével végezhető el. 
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48. Táj- és természetvédelem 

46.§ (1) A védett természeti területeken a telkek kialakításakor, épületek, építmények 
elhelyezésekor, a területen folytatható tevékenységek, a gazdálkodás módja és a terület 
látogathatósága, kutatása tekintetében a védetté nyilvánítási rendeletek, továbbá jelen rendelet 
előírásai szerint kell eljárni. 

(2) A természetközeli élőhelyek megóvását – különös tekintettel a védett természeti területekre, 
valamint a vizes élőhelyekre –, az állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító 
zöld(ökológiai) folyosó megtartását biztosítani kell. 

(3) Ökológiai hálózat/folyosó Szabályozási Terven lehatárolt területen: 

a) közterületen: a meglévő parkolófelületeken kívül kizárólag erdő, zöldterület, kerékpárút, 
parti sétány, zöldfelület alakítható ki KKKT alapján,  

b) a nem közterületi illetőségű lakótelkek telekrésze zöldfelületként alakítandó ki, melyen 
kerti építmény nem helyezhető el. 

(4) A Szabályozási Terven jelölt ökológiai hálózat/folyosó területén építési tevékenység csak az 
illetékes természetvédelmi és környezetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával végezhető. 

(5) Az Szabályozási Terven ökológiai hálózat/folyosóként lehatárolt területen a mederben és a 
mederéltől számítva 10 m-es sávban lévő zöldfelületen a telepítendő növényfajok 75 %-át a 
vízfolyások menti társulásokat alkotó, honos fajok alkalmazásával kell megvalósítani.  

(6) A tájkép védelme érdekében a meglévő és megépítésre kerülő új utak környezetbe illesztéséről 
növénytelepítéssel, fasor létesítésével is gondoskodni kell. 

(7) A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységek takarásáról telkeken belül többszintű 
növényállomány telepítésével (vagy kerítéssel, ha övezetei előírások megengedik) kell 
gondoskodni. 

(8) A védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt természeti értékek, és természetvédelmi 
területek megóvását a vonatkozó rendeletek szerint, valamint az élőhely fenntartásával kell 
biztosítani. 

(9) A természetvédelem alatt álló területek felújítása, bővítése, azokon új építmény elhelyezése csak 
tájépítész mérnök bevonásával, a meglévő értékek megőrzésével, azokhoz való illeszkedés 
figyelembe vételével, az illetékes szakhatóság beleegyező véleménye alapján történhet. 

 

49. A levegő védelme 

47.§ (1) Levegőterhelést okozó tevékenységek folytatása, létesítmények elhelyezése kizárólag abban 
az esetben engedélyezhető, ha az elérhető legjobb technika alapján jogszabályban, illetve az 
illetékes hatóság egyedi eljárásának keretében megállapításra kerülő kibocsátási határértékeket 
teljesíteni tudja. 

(2) A közigazgatási terület – az egyes légszennyező anyagok szerint – az alábbi zóna-csoportokba 
tartozik: 

a) kéndioxid: F, 

b) nitrogéndioxid: C, 

c) szénmonoxid: D, 

d) szilárd (PM10): D, 

e) benzol: F, 

f) talajközeli ózon: O-I 

g) PM10 Arzén: B 

h) PM10 Kadmium: B 



 47 

i) PM10 Nikkel: D 

j) PM10 Ólom: B 

k) PM10 Benz(a)pirén: D3. 

(3) Levegőtisztaság védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület: 

a) A Duna menti ökológiai hálózat 

b) A Natuta 2000 területek 

c) A magterület (repülőtér része) 

d) Az Ev-2, Ee, Eg övezetek erdői 

(4) Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység kizárólag a 
gazdasági területeken, kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha védő övezete 
lakóterületet, vegyes területet, üdülőterületet, sport- és rekreációs célú területet (különleges 
terület, zöldterület), továbbá természetvédelmi szempontból értékes területet (természeti 
terület, védett természeti terület, ökológiai hálózat területe, Natura 2000 terület) nem érint. 
Védelmi övezeten belül lakó-, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú 
épületek nem helyezhetők el. 

(5) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben, vagy a kiporzás 
megakadályozása esetén (pl. felület megfelelő anyagokkal való kezelése, nedvesen tartása stb.) 
folytathatók. 

(6) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag állattartásra alkalmas mezőgazdasági 
területen, vagy hulladékok kezelésére szolgáló különleges terület övezeteiben folytathatók, ha 
megfelelő technológia alkalmazásával (pl. felület nedvesítése, elszívási technológia) a 
légszennyező anyagok, ill. a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása, ill. terjedése 
megakadályozható. A lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó létesítmény nem helyezhető el, nem 
üzemeltethető. 

(7) A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített bűzzáróan kivitelezett szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, 
szagtalanító nélkül 150 m-es védőtávolság biztosítását igényli, amelyen belül lakó, üdülő, egyéb 
emberi tartózkodást szolgáló épület nem helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem 
termelhető, nem állítható elő, élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem 
raktározható, nem forgalmazható. 

(8) Az allergén növényalkalmazást intézményben, közterületeken kerülni kell. 
 

50. Környezeti zaj- és rezgés elleni védelem 

48.§ (1) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, ill. 
engedélyezhető, valamint környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha az 
általa okozott környezeti zaj, rezgés a zaj ellen védendő létesítmények környezetében a 
jogszabályban meghatározott, illetve az illetékes hatóság által a létesítményre megállapított zaj- és 
rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg. 

(2) A közlekedéstől származó környezeti zajszint a zaj ellen védendő létesítmények környezetében a 
jogszabályban meghatározott határértékeket nem haladhatja meg. 

(3) Új út tervezésekor a környezeti zaj elleni védelem eszközei az út melletti területeken a 
Településszerkezeti tervben szereplő meglevő és elhatározott területfelhasználások 
figyelembevételével tervezendők. 

                                                
3 B: a légszennyezettség a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt is meghaladja 
C: a légszennyezettség a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van 
D: a légszennyezettség a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van 
E: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van 
F: a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem éri el 
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(4) Meglévő épületek átépítése esetén, amennyiben az épület védendő homlokzata előtt a 
közlekedési környezeti zajszint miatt a külső téri zajterhelési határértékek nem teljesíthetők, zaj 
ellen védendő épületek, illetve helyiségek (pl. iroda, kollégium, oktatási intézmény stb.) kizárólag 
abban az esetben létesíthetők, ha a vonatkozó belső téri zajterhelési határértékek teljesülnek. 
Ennek igazolására az engedélyezési tervnek akusztikai munkarészt – mely a védelem módját 
meghatározza – kell tartalmaznia. 

(5) Kisapostag Község területe az alábbi zajvédelmi kategóriákba tartozik: 

a) 1. zajvédelmi kategória – üdülőterület, gyógyhely, védett természeti terület kijelölt része –az 
Ev-2, Ee, V-1, V-2, V-4, v-6, Zkp, Zkk, Ksp, Kt, Má-1, Mko, Mk övezetekbe sorolt területek, 

b) 2. zajvédelmi kategória – kisvárosias, kertvárosias, falusias területek –: az Lk, Lke, Lf, 
övezetekbe sorolt területek, 

c) 3. zajvédelmi kategória –a Vt, V-5, övezetekbe sorolt területek, 

d) 4. zajvédelmi kategória – gazdasági terület, különleges terület –: a Gip, Gksz, Krt, Má-2, Ev-1 
övezetekbe sorolt területek. 

 

51. A felszíni és felszín alatti vizek védelme 

49.§ (1) A felszín alatti vizek és a földtani közeg, szennyeződéssel szembeni érzékenység 
szempontjából Kisapostag Község területe „érzékeny” felszín alatti vízminőség-védelmi besorolású. 
A közigazgatási területen kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. technológiák 
alkalmazhatók, amelyek során a vonatkozó országos érvényű jogszabályokban előírt, a felszín alatti 
víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékek teljesíthetők. 

(2) Közvetlen az élővízbe vizet beengedni csak vízjogi létesítési engedéllyel, a hatóságok által előírt 
megfelelő kezelés után szabad. 

(3) Káros és veszélyes – jogszabályban meghatározott – anyagokat tartalmazó szennyvizek a 
közcsatornába, ill. szennyvízgyűjtőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó 
szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a telephelyen belül előtisztítani, ill. előkezelni kell. A 
közcsatornába kizárólag a vonatkozó országos érvényű jogszabályok előírásainak megfelelő 
szennyvizek vezethetők. 

(4) A település talaj- és a talajvíz védelme érdekében a szennyvizek közvetlen talajba szikkasztása a 
település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető. 

(5) A településre jellemző jelentősebb talaj- és rétegvíz mozgásra tekintettel a vizek áramlási útját 
nem szabad lezárni. Terepszint alatti építmények kizárólag a felszín alatti vizek mozgását nem 
akadályozó, az érintett térség vízháztartását nem befolyásoló módon létesíthetők. Terepszint 
alatti építés esetén a továbbvezetést meg kell oldani. 

(6) A gazdasági területeken valamennyi parkoló-, illetve árumanipulációs felületet kiemelt szegéllyel, 
hordalék- és olajfogóval, vízzáró módon kell kialakítani. 

(7) A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A vízfolyások védelme érdekében: 

a) az összegyűjtött csapadékvizek, tisztított szennyvizek élővízfolyásba, ill. befogadóba 
abban az esetben vezethetők, ha minőségük a vonatkozó hatályos jogszabály szerinti 
előírásoknak megfelel. 

b) növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növényvédőszer 
veszélyességétől függően 20-500 m-en belül nem folytatható. 

c) a felszíni vizek öntisztulásának elősegítése érdekében a vízparti sávban a természetközeli 
ligeterdők, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani 
kell. 

(8) A vízbázisok védelmének biztosítására a hidrogeológiai védőterületen belül előírt 
területhasznosítási korlátozást érvényesíteni kell. 
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(9) A hidrogeológiai védőterület vízügyi határozati javaslattal való kijelölésével nem rendelkező 
mélyfúrású kutak körül 10 m-es sugarú kört belső védőterületként kell kijelölni, és arra a belső 
védőterületre mindenkor előírt területhasznosítási korlátozást kell figyelembe venni. 

(10)A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem lehet, ezért: 

a) A talaj és a talajvíz védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes 
közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg – rövid időre – sem megengedhető. 

b) A nyílt árkokra, patakokra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való 
szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket 
meg kell szüntetni.  

c) A település már beépített, de még csatornázatlan területein a szennyvízelvezető hálózat 
kiépítését követően legkésőbb egy éven belül az érintett ingatlanoknak a rácsatlakozást 
meg kell oldani, ettől eltérni csak azoknak az ingatlanoknak lehet, amelyek korábban 
víznyomás próbával igazolt vízzáró gyűjtőmedencét építettek és a medencéből a 
szennyvíz elszállíttatását számlákkal igazolni tudják. Ez a rákötési mentesség nem 
vonatkozik azokra az ingatlanokra, amelyeknek már az építési engedélyben is rögzítették 
a közműpótló használhatóságának átmeneti jellegét. 

(11)Vállalkozási, gazdasági, ipari területről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is) a 
kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell 
felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – a 
megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.  

(12)Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást igényel, 
amelyhez az illetékes környezetvédelmi, közegészségügyi, természetvédelmi és vízügyi 
szakhatóságok engedélyének a beszerzése is szükséges. 

(13)Közvetlen az élőfolyásba az vállalkozási-gazdasági területekről, ipari eredetű szennyvíz csak a 
hatóságok által előírt megfelelő kezelés után és vízjogi létesítési engedéllyel – az abban előírtak 
szigorú betartásával – vezethető be. 

 

52. A termőföld védelme 

50.§ (1) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a 
termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról 
gondoskodnia kell. A földmozgatással járó munkavégzések során: 

a) a felsőhumuszos szintet külön kell letermelni és deponálni, 

b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a 
kiporzás ellen védeni kell (pl.: takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel), 

c) az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső rétegként 
elteríteni, 

d) a feleslegben maradó humuszos feltalajt a területről elszállítani csak a talajvédelmi 
hatóság nyilatkozata alapján lehet. 

(2) Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított 
termék és anyag használható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék alkalmazásának 
gyanúja esetén az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti az 
építtető számára a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatának elvégeztetését. A vizsgálatok során 
megállapított veszélyességi foknak megfelelően a szennyezett anyagot lerakóhelyre, vagy arra 
jogosult ártalmatlanító szervezetnek kell átadni. Kotrási iszap műszaki beavatkozás során történő 
felhasználása kizárólag műszaki bevizsgálás eredményétől függően lehetséges. 
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(3) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől függően 
víz-, szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhetők. Trágya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban 
gyűjthető.  

(4) Élelmiszer-termelésre, legeltetésre használt általános-, illetve kertes mezőgazdasági rendeltetésű 
terület szennyvízzel történő öntözése tilos. Egyéb mezőgazdasági rendeltetésű terület 
vízfolyások, természeti területek 100 m-es körzetében és a belterülettől 300 m-en belüli 
távolságban sem engedélyezhető. 

(5) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése a 
környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli kivonásokat a 
beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli kivonásig az eredeti művelési 
ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni. 

(6) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága, továbbá a 
rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül biztosítható 
legyen. A szomszéd telkekre csapadékvíz nem vezethető. 

(7) Egy tagban 1,5 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 25º-nál nagyobb hajlásszögű 
rézsűk nem alakíthatók ki. 1,5 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több 
tagban) kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel 
beültetett sáv alakítandó ki. 

(8) A rézsűk felületének legalább fele talajtakaró növényekkel, illetve cserjékkel ültetendő be. 
Támfalakkal erősített terep esetében a 40. § előírásait kell alkalmazni. 

(9) Vízállásos, vízelöntéssel veszélyeztetett területre építési engedélyt kérni csak az árvíz- és belvíz 
elleni védelem teljes körű megvalósulása esetén szabad. A magas talajvízállásos, mély fekvésű 
területre építkezni csak talajmechanikai szakvélemény alapján szabad, az abban előírtak kötelező 
betartása mellett.  

53. Hulladékkezelés 

51.§ (1) A keletkező települési szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és a szükséges időközönkénti 
elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék zárt térben, vagy zárt gyűjtőedényben 
tárolható. A keletkező hulladékok kizárólag a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelő 
hulladéklerakó helyre szállíthatók. 

(2) A nem veszélyes ipari hulladékok elhelyezéséről vagy feldolgozásáról az üzemeltetőnek kell 
gondoskodnia. 

(3) Lakó-, és vegyes területen veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek kizárólag a lakosság 
alapfokú ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: fotólabor, 
gyógyszertár, fogorvos, javítószolgáltatások stb.). 

(4) Az ipari-, kisipari- és szolgáltató létesítményekben keletkező veszélyes hulladékokat az 
ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, 
hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni, és környezetszennyezés nélkül tárolni. 

(5) A veszélyes hulladékok lerakó-, vagy ártalmatlanító helyre szállításáról, és ártalmatlanításáról 
érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szakvállalkozó bevonásával a 
hulladék előállítójának kell gondoskodnia. 
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54. Egyéb környezetvédelmi előírások 

52.§ (1) A telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek a gazdasági területeken túl csak a 
szabályzat által megjelölt építési övezetek területén, az ott meghatározott feltételekkel 
engedélyezhetők. 

(2) Robbanás- és tűzveszélyes, továbbá veszélyes anyagok felhasználása és tárolása csak a környezet 
veszélyeztetése, szennyezése nélkül, a vonatkozó biztonsági és egyéb előírások betartásával 
folytatható. 

(3) A településen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges 
vízmennyiséget minden körülmények között biztosítsa. 

(4) A tűzcsapokat a vonatkozó szabályzat szerint kell elhelyezni úgy, hogy a védendő építményektől 
100 m-nél nagyobb távolság ne legyen. 

(5) Az úthálózatot úgy kell megtervezni, hogy a vonatkozó szabályzat szerint biztosítsa a tűzoltási 
felvonulási útvonalat és területet. 

 
55. Zöldfelületekre vonatkozó általános rendelkezések 

53.§ (1) A Szabályozási Terven védő zöldfelület kialakításra kötelezett területen belül  

a) gazdasági területen 100 m2-ként legalább 3 db nagy vagy közepes lombkoronát növelő fa,  

b) egyéb területen 100 m2-ként legalább 1 db nagy vagy közepes lombkoronát növelő fa  

kerüljön telepítésre. 

(2) Kertépítészeti terv és engedélyezési terv kertépítészeti szakági tervének elbírálásakor az 
építésügyi hatóság a következőket értékeli: 

a) a minimális zöldfelület biztosítva legyen az övezetekre vonatkozó előírások figyelembe 
vételével 

b) a minimális zöldfelület nagyságához mérten 100 m2-ként legalább 1 db nagy vagy közepes 
lombkoronát növelő fa, és 1 db cserje kerüljön telepítésre. 

c) a meglévő növényzet jellege és állapota megítélhető legyen, különösen a tervezett 
létesítmények által érintett 10 cm, vagy annál nagyobb törzsátmérőjű faállomány; 

d) a telekre előírt legkisebb zöldfelületi arányra, a zöldfelületek kialakítására (például 
többszintű növényállomány telepítésének kötelezettsége), a zöldfelületek ökológiai 
szerepére vonatkozó előírások betartása ellenőrizhető legyen, különösen 

da) a burkolt és zöldfelülettel fedett felületek telken belüli nagysága, 

db) a tervezett növényzet telken belüli elhelyezkedése és a növényállomány jellege 
(lombos fa, örökzöld, térhatároló cserje, cserje, talajtakaró, évelő, gyep stb.); 

e) intenzív fenntartás esetén biztosítottak legyenek az ahhoz szükséges műszaki megoldások 
(pl.: alkalmazott öntöző rendszer). 

(3) A benyújtandó kertépítészeti terv és engedélyezési terv kertépítészeti szakági tervének legalább 
kertrendezési tervet (léptéke M= 1:200), tereprendezési tervet és műleírást kell tartalmaznia. A 
kertépítészeti tervnek mindenképpen tartalmaznia kell: 

a) a meglévő növényzetre vonatkozó információkat (meg kell jelölni a faj (fajta) 
megnevezését és az állapot minősítését); 

b) a kertrendezési terven fel kell tüntetni a telepítendő növényzetet, meg kell nevezni 
(állomány jelleggel) a tervezett növényzetet és a telepítés módját, idejét; a tervezett 
létesítmények által érintett 10 cm, vagy annál nagyobb törzsátmérőjű faállományt; 
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c) a kertrendezési terven fel kell tüntetni és meg kell határozni a tervezett gyalogos, 
gépjármű és egyéb térburkolatok elhelyezkedését és minőségét; fel kell tüntetni és meg 
kell határozni a kültéri berendezési tárgyakat (pl. utcabútorozás, térvilágítás stb.); 

d) intenzív fenntartás esetén (pl.: tetőkert) a kertépítészeti tervnek tartalmazni kell az 
öntözés kiépítésének tervét is; 

e) a műszaki leírásnak mindenképpen tartalmaznia kell azokat a területi kimutatásokat, 
amelyek alapján megítélhető, hogy az adott övezet zöldfelületeinek kialakítására 
vonatkozó előírások teljesülnek. 

(4) A zöldfelület védelmére, növényalkalmazásra, fakivágásra és fapótlásra vonatkozó előírások 

a) A közterületeken a környezethez illő, a környezeti ártalmakat jól tűrő növényzetet kell 
telepíteni. 

b) Közhasználatú utcán fasor telepítésétől csak ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet 
kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát vagy ahol azt a meglévő közműhálózat 
nem teszi lehetővé. 

c) A település zöldfelületeinek megóvása érdekében meglévő; 1 m magasságban legalább 10 
cm törzsátmérővel rendelkező fát, illetve növényzetet kivágni csak rendkívül indokolt 
esetben lehet. 

d) Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, 
a kiültetett növény fajtáját az építési engedélyezési tervdokumentáció kertépítészeti 
szakági munkarészében kell meghatározni.  

e) A fakivágási engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított 
növényzet pótlásáról törzsátmérő-egyenérték mellett kell gondoskodni a vonatkozó 
jogszabályok figyelembe vételével. 

f) A visszapótlásra szánt növényzetet lehetőség szerint az építési területen, vagy annak 
közelében kell telepíteni. 

g) A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről az építési tevékenység megkezdése előtt 
kell gondoskodni, ha a visszapótlásra nem az építési területen kerül sor. 

h) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét az eljáró 
hatóság meghatározhatja. 

i) Bálványfa (Ailanthus altissima) kivágása a közigazgatási területen bárhol engedélyezhető a 
gyökér megsemmisítésével. Pótlása azonban a (3) bekezdés szerint honos fajokkal 
kötelező. 

 
X. Fejezet 

 
Egyéb előírások 

 

56. Sajátos jogintézmények 

54.§ (1) Elővásárlási jog 

a) Kisapostag Község Önkormányzatát – az 1997. évi LXVIII. tv. vonatkozó rendelkezései 
alapján – elővásárlási jog illeti az alábbi célok megvalósítása érdekében: 

aa) a település működésének biztosítása, 

ab) a települési értékek megóvása, települési értékvédelem, 

ac) a zöldfelületi rendszer fejlesztése és fenntartása, 

ad) a városkép kedvezőbb alakítása, 

ae) a közlekedés és parkolás javítása, illetve 

af) a településszerkezet kedvezőbb alakítása, 
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ag) a település katasztrófa elleni védelme érdekében. 

b) Az a) pontban megjelölt célok érdekében Kisapostag Község Önkormányzatát elővásárlási 
jog illeti meg az alábbi, a Szabályozási terven is lehatárolt területek vonatkozásában: 

ba) településközponti vegyes területek esetében intézményi funkció számára. 

bb) közterületek (utak, zöldterületek) céljára, kialakítására, 

bc) különleges területek esetében megvalósításuk számára, 

bd) vízgazdálkodási területek esetében rekreációs célú hasznosítás számára, 

be) gazdasági területek esetében munkahelyteremtés céljából, 

bf) vízrendezési tanulmány alapján meghatározott záportározásra alkalmas területeken 
záportározás céljából,  

bg) valamint az összes önkormányzati tulajdonban lévő közterületen álló építményre. 

(2) Beültetési kötelezettség 

a) A környezet védelme és a környezeti állapot megőrzése, illetve javítása érdekében a 
Szabályozási Terven feltüntetett területek esetében a tulajdonos számára fejlesztés, 
építés, bővítés esetén beültetési kötelezettséget ír elő a Szabályozási terven jelölt 
védőzöldfelületek megjelölésével.  

b) A beültetési kötelezettségű területet háromszintű növényzet ültetésével kell kialakítani. A 
növénytelepítést a beruházás részeként, vagy az átalakítás, átépítés folyamán az építési 
tevékenységgel egy időben kell elvégezni e rendelet 55. §-a és az övezeti előírások alapján. 

c) A kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a beültetés a szabályzatban 
meghatározottnak megfelelően megvalósult. 

d) A beültetési kötelezettséggel bíró területeken a növények fenntartásáról, szükség esetén a 
pótlásáról a tulajdonosnak, vagy a kezelőnek kell gondoskodnia. 

(3) Építési tilalom 

a) A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a szabályozási terven jelölt 
területeken a rendelet életbe lépésétől építési tilalom terheli a telkeket. 

b) A közterület és/vagy közút alakítása érdekében építési tilalom érinti az alábbi telkeket: 

ba) közterület növelése révén „visszamaradó” apró telkek:  

 posta telke  

bb) közterületté alakuló telkek, telekrészek:  

 Zkp és Zkk területek; 

 utak számára kiszabályozott területek 
 

57. Védőtávolságok, építési korlátozások 

55.§ (1) Építési korlátozás 

a) A településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti 
veszélyeztetettség megelőzése érdekében a szabályozási terven jelölt módon a rendelet 
életbe lépésétől építési korlátozás terheli a telektulajdonosokat. 

b) Az a) pontban megjelölt célok érdekében építési korlátozást érvényesít: 

ba) a szabályozási terven jelölt szabályozási vonal, építési hely, építési vonal, megtartandó, 
kialakítandó védő zöldfelület, beültetési kötelezettség, 

bb) az e rendeletben felsorolt környezeti veszélyeztetettséget csökkentő korlátozás, 

bc) a magasabb rendű jogszabályok alapján szabályozási terven feltüntetett szabályozási, 
irányadó és tájékoztató elemek (Natura 2000 terület, ökofolyosó, vízbázis védelem, 
forrás védelem, vízfolyás kezelő sávja, közművel érintett terület, közút védőterülete, 
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nagyvízi meder, ártér), amelyekre egyéb jogszabályok határozzák meg a 
korlátozásokat. 

bd) záportározás számára megvizsgálandó, pontosítandó területeken a vízrendezési 
tanulmány eredménye függvényében. 

(4) A vízbázisok belső, külső és hidrogeológiai védőterületét a vonatkozó jogszabályok szerint meg 
kell határozni. 

(5) A vízbázisok védelmének biztosítására a vonatkozó jogszabályok szerinti hidrogeológiai 
védőterület vízügyi határozati javaslattal való kijelölését követően, azt a szabályozási tervben 
rögzíteni kell. A hidrogeológiai védőterületen belül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
területhasznosítási korlátozásokat kell figyelembe venni. 

(6) A vonatkozó jogszabály szerinti hidrogeológiai védőterület vízügyi határozati javaslatban foglalt 
kijelöléssel nem rendelkező mélyfúrású kutak körül 10 m-es sugarú kört belső védőterületként 
kell kijelölni, és erre a területre az előírt területhasznosítási korlátozást kell figyelembe venni. 

(7) A Szabályozási terven, valamint a védelmi és korlátozásokkal érintett területek tervlapon a 
csúszásveszélyes területeken a következő korlátozások érvényesülnek a beépítésre vonatkozóan: 

a) Az ’A’ kategóriájú területek kedvező adottságúak, beépíthetők 

b) A ’B’ kategóriájú területek csak előzetes vizsgálatok és körültekintő tervezés alapján 
építhetők be 

c) A ’C’ kategóriájú területek csak részletes vizsgálatok és előzetes beavatkozások után 
építhetők be. 

d) A ’D’ kategóriájú területek nem beépíthetők. 

(8) A csúszásveszély szempontjából veszélyes ’B’, ’C’, területeken a csúszásveszély elhárításának, a 
talajmozgás veszélyének elhárítását, és a biztonságos építkezés feltételeinek megteremtését 
mérnökgeológiai, geotechnikai szakvéleményben meghatározott módon, az illetékes szakhatóság 
által véleményezett, jogerős engedély szerint lehetséges. A szakvélemény ki kell terjedjen a 
pincefeltárásra, a talaj- és rétegvíz viszonyokra. 

(9) A Szabályozási terven, valamint a védelmi és korlátozásokkal érintett területek tervlapon jelölt, 
már jellemzően beépült ’B’ és ’C’ kategóriájú csúszásveszélyes területeken építményeket 
elhelyezni, bővíteni, felújítani, illetve megszüntetni, továbbá az eredeti terep 1,0 m-nél mélyebb 
megbontásával járó földmunka (építés, bontás), kizárólag hidrogeológiai, geotechnikai 
szakvélemény alapján készített, az illetékes szakhatóság által véleményezett, jogerős engedély 
szerint lehet. A szakvélemény ki kell terjedjen a pincefeltárásra, a talaj- és rétegvíz viszonyokra. 

(10)A Szabályozási terven, valamint a védelmi és korlátozásokkal érintett területek tervlapon jelölt, 
már jellemzően beépült ’D’ kategóriájú csúszásveszélyes területeken új építményet elhelyezni, 
meglévőt bővíteni nem lehet. Csak felújítás engedélyezhető. 

(11)A rendezett terephez mért 1,5 m-es, vagy magasabb támfal, valamint a 1,5 m-t elérő vagy 
magasabb 1:2 meredekségű partfal által érintett telkeken, az építési engedélyezési/bejelentés 
kötelezett terv, illetve tereprendezési terv készítése során a „csúszásveszély elhárításának 
feltételével beépíthető területeken” előírtak szerint kell eljárni. 

(12)Nyílt ártéren, nagyvízi mederben: 

a) Bármilyen építést, ingatlan vásárlást csak saját felelősségre végezhet a tulajdonos, amelynek 
tényét a tulajdoni lapon fel kell tüntetni. 

b) A nyomott rendszerű szennyvízelvezetés kiépítése, és az ingatlanok rákötése kötelező a 
szennyvízkezelést eredményező beépítés esetén, szennyvízkezelést igénylő beépítés feltétele 
a nyomott rendszerű szennyvízrendszerre való rákötés. 

c) Új építési engedély a nyomott rendszerű csatornahálózat megléte nélkül nem adható ki a 
Panoráma utcában. 
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d) Adott telekre vonatkozóan építési engedélyt nyílt ártérre és a nagyvízi mederbe eső 
területeken csak felúszás elleni védelemmel ellátott csatornahálózatra való rákötés 
biztosítása esetén lehet kiadni. 

e) Feltöltés nem alakítható ki, csak lábon álló épületek helyezhetők el. 

f) Bármilyen építmény mentesített padlószintje a Balti alapszinthez viszonyítva a legmagasabb 
jégmentes árvízszint + 50 cm legyen (97,00 mBf.).  

g) Terepszint alatti építmény ideiglenesen sem létesíthető a közművezetékeken kívül. 

h) Csatornázatlan területen meglévő szennyvíztárolók felúszás-mentesítését, illetve zártságának 
biztosítását a csatornahálózat kiépítése előtt is biztosítani kell, csatornahálózat kiépítését 
követően a rákötést kötelezni kell nyílt ártéren és a nagyvízi mederben a vízgazdálkodási 
területeken. 

i) Nyílt ártéren, ideiglenes hasznosításra szolgáló létesítmény csak akkor helyezhető el, ha: 

ia) a vizes medret, vagy vízgazdálkodási célú területet közvetlen nem érinti,  

ib) a víz mozgását nem befolyásolja,  

ic) a vizes meder karbantartását, az árvízi- belvízi védekezést, csapadékvíz elvezetés 
lehetőségét nem akadályozza, 

id) az érintett vizes meder kezelője, valamint a település jegyzője hozzájárul.  

j) Jegyző által adott létesítési engedélyben rögzíteni kell a létesítmény fenntarthatósági idejét 
és az azt követő helyreállítási kötelezettséget. A határidő lejártakor a jegyző a létesítmény 
elbontatásáról és a helyreállítás végrehajtatásáról intézkedik. 

k) A hullámterek hasznosításáról szóló jogszabály alapján megengedhető, -akár végleges, akár 
ideiglenes célú- beruházás, amely  

ka) közvetlen érinti a vízgazdálkodási területet, vagy  

kb) érinti a víz mozgását (akár felszín felett, akár felszín alatt), vagy  

kc) befolyásolja-akadályozza a vizes meder karbantartását, az árvízi-belvízi védekezést, a 
csapadékvíz elvezetés lehetőségét,  

csak vízjogi létesítési engedély alapján lehet megvalósítani. 4 

 

 
NEGYEDIK RÉSZ  

 
Záró rendelkezések 

 

XI. Fejezet 

56.§ A HÉSZ rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított államigazgatási ügyekben kell 
alkalmazni. 

57.§ (1) A HÉSZ Kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti 

 1. a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2009. (II.01.) önkormányzati rendelet, 

                                                
4 Pl.: az úszóműállás és úszóműves kikötőhely, yacht kikötő, egyéb vízparthoz kötött létesítmények part éltől a 
mederbe való benyúlása nem okozhat vízvisszatorlódást, nem akadályozhatja a víz szabad mozgását, továbbá nem 
akadályozhatja a vízfolyás használatát, a legkisebb vízállásnál is a hajózási szélességet szabadon kell hagyni, ennek 
konkrét méretét az érintett vízfolyás kezelője határozza meg. 
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2. a Helyi Építési Szabályzat 3/2009. (II.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
9/2009. (V.15.) önkormányzati rendelet, 

 3. a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2010. (XI.29.) önkormányzati rendelet, 

4. az egyes helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló 14/2009. (IX.25.) 
önkormányzati rendelet. 

 

Kisapostag, 2010. december 13. 

 

 

 

Schreiner Béla        Genfischer Ferenc 

polgármester                                                       jegyző 
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1. számú melléklet a 14/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

Szabályozási tervlap 
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2. számú melléklet a 14/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

Zajvédelmi tervlap 
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3. számú melléklet a 14/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

Védelmi és korlátozásokkal érintett területek tervlapja 
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4. számú melléklet az 14/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

Fogalom meghatározások 
 
E rendelet alkalmazása során 

1. állattartó építmény: állatok elszállásolására, szaporítására nevelésére szolgáló építmény (ól, akol, 
istálló, karám, stb,) 

2. cégér: a rendeltetési egység megnevezését, jelképét (logo, piktogram, stb.) tartalmazó, az 
egységet magában foglaló épületen, vagy az azzal érintett telken elhelyezett berendezés 
(szerkezet) 

3. értékvédelem alatt álló épület, -terület: jogszabály (miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet) 
alapján védett épület, terület 

4. érintett utcaszakasz: az a közterületek közötti utcaszakasz, ahol a telek, illetve a tervezett épület 
létrejön 

5. foghíjtelek: a szabályzat szempontjából foghíjnak minősül az a be nem épített, 5 évnél régebb óta 
üres telek, amely a csatlakozó szomszédos épülettel beépült telkek között helyezkedik el 

6. gerincmagasság: magastetős épület tetősíkjának legmagasabb metszésvonalának és az épület 
meghatározott közterület felé néző építési vonalán kialakuló homlokzatsíkjának 
terepcsatlakozási pontja között függőlegesen mért távolság 

7. gerincvonal: a magastetős épület tetősíkjainak legmagasabban fekvő – általában a vízszintessel 
párhuzamos metszésvonala 

8. gyephézagos burkolat: olyan beton burkolóelemekből készített burkolat, mely elemek felülete 
20-30 %-ban áttört.  

9. gyeprács: olyan nagy teherbírású műanyag elemekből álló burkoló elem, amely felülete 70-80 %-
ban áttört.  

10. homlokzatmagasság: az adott homlokzati felület és a homlokzati felülethez tartozó homlokzati 
hossz hányadosa 

11. intézmény: minden közhasználat céljára szolgáló önálló rendeltetési egység 

12. ideiglenes építmény: meghatározott időre elhelyezett, bármikor könnyen szétszerelhető 
szerkezetekből álló, illetőleg könnyen eltávolítható építmény 

13. irányadó telekhatár : önállóan lehatárolható telekingatlanok között húzódó határvonal. A 
szabályozási tervlapon megadott irányadó határvonalaktól eltérni a jelen HÉSz-ban 
foglaltaknak megfelelően lehet 

14. kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, 
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla 

15. kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amelyek 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat; és amely éves 
forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 000 000 €-t. 

16. közcélú zöldfelület: azok a mindenki által, korlátozás nélkül használható területek, amelyek 
jellemzően növényzettel beültetettek 

17. köztárgy: közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen álló, a településképbe 
illeszkedő művészeti, kegyeleti, szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, 
közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor. 
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18. köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, ill. a temetőnek az a része, amelyben az 
önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 

19. kerti építmény: a melléképítmények közül a kert funkcióját kiegészítő, épületnek nem minősülő 
építmény   

a) támfalak, lépcsők (kerti szabadlépcső/tereplépcső), lejtő,  
b) komposzt-tároló, jégverem, zöldségverem legfeljebb 1,0 m-es belmagassággal,  
c) hinta, csúszda, homokozó, egyéb pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy 
d) szökőkút, kerti tó, kerti patak, csobogó, vízesés, fürdésre nem alkalmas vízmedence 
e) a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz,  
f) fürdőmedence,  
g) kerti épített tűzrakó, húsfüstölő, grillező, háztartási célú kemence 
h) kerti lugas, pergola, szaletli, virágrács,  
i) lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,  
j) sziklakert, kőkert  
k) kerti utak, járdák, burkolatok, tipegők 

20. közlekedési zöldfelület: gyalogos, valamint a közlekedési területen létesülő növényzettel fedett 
terelő- és parkoló közi szigetek, járdaszigetek, sávok 

21. közműterületek: a közterületek és a közműszolgáltatók telkének közműlétesítmények 
elhelyezésére szolgáló része 

22. létesítmény: a telek és a rajta lévő, illetve elhelyezhető építmények együttese 

23. lakófunkciót nem zavaró vegyes funkciójú épület: a lakóépület elsődleges rendeltetésének 
megfelelő környezeti hatással járó több rendeltetési egységet magába foglaló épület 

24. meglévő épület: jogszerűen építési vagy fennmaradási engedély alapján, illetve engedély nélkül, 
de legalább tíz éve a területen álló épület 

25. mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amelyek 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat; és amely 
éves forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 000 000 €-t. 

26. nagy szállítási forgalmú létesítmény: az a létesítmény, melynek napi teherforgalma meghaladja a 
jogszabályban előírt parkolók számának 5 %-át  

27. nagy lombkoronát növelő fa: olyan fafajta, amely kifejlett állapotban (15-20 év) legalább 8 m 
átmérőjű lombkoronával rendelkezik 

28. nem jelentős zavaró hatású létesítmény: azok az építmények, melyeknek üzemeltetéséből eredő 
– közvetlen és közvetett – hatások (emissziós értékek) nem haladják meg a környező 
lakóépületekre megengedett határértékeket 

29. pavilon, pavilon jellegű építmény: 6 m2 nettó alapterületet meg nem haladó, legfeljebb 3,5 m 
építménymagasságú, meghatározott ideiglenes felhasználás céljából közterületen létesített, 
talajhoz rögzített, illetve azon álló építmény 

30. párkánymagasság: a tetősík alsó vonala (eresz) és a rendezett terepszint között függőlegesen 
mért távolság 

31. pinceszellőző kémény: a pincehasználók egészségkárosodását kizáró aerob, vagy anaerob 
folyamat végeredményeként keletkező égéstermék, gáznemű részének elvezetését és 
légcserét biztosító építmény 

32. rekultivációs terv: az eredeti terepfelszín jelentős megbontásával járó területhasználat (pl. 
külszíni bányászat, felszíni hulladék-elhelyezés) befejezését követően a megváltoztatott 
terepfelszínnek a megváltozó területhasználat számára való tájbaillesztését szolgáló terv 
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33. rendeltetési egység: helyiség vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek 
műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös 
közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában 
alkalmas és függetlenül üzemeltethető 

34. saroktelek: legalább két szomszédos telekhatáron közterülettel érintkező telek 

35. szabályozási vonal: a közterületi telekterület, szabályozási tervben meghatározott, új 
határvonala, melyet övezeti határvonalként és telekhatárként is értelmezni kell  

36. szabályozási szélesség: közterület határvonalai közötti távolság 

37. szabályozási tartalom övezetben építési övezetben: beépítési mód, terepszint feletti és alatti 
beépítési mérték, építménymagasság, legkisebb kialakítható telekterület, valamint a 
szabályozási terven rögzített helyeken a homlokzatszakaszra számított építménymagasság, 
zöldfelületi arány 

38. szálláshely-szolgáltató épület: kizárólag vagy túlnyomórészt szállás céljára szolgáló 
szobaegységeket, apartmanokat, valamint közös vagy egyéni használatú egyéb helyiségeket 
tartalmazó épület (szálloda, fogadó, panzió, kollégium, gyermek-, diák-, nevelőotthon, 
munkás- és nővérszállás, szociális otthon, stb.) 

39. szerzett jog: korábbi jogszabályokon alapuló, de a jelenlegi szabályozásnak nem megfelelő 
jogosultság. (ingatlannal kapcsolatos minden további változtatás csak a mindenkori 
szabályozásnak megfelelően történhet) 

40. támfal: lejtőn a szintkülönbség áthidalását megoldó függőleges megtámasztó építmény, műtárgy 

41. teljes közművesítés: biztosított a közüzemi ivóvízellátás, a közüzemi szennyvízelvezetés és -
tisztítás, a közterületi csapadékvíz elvezetés, a vezetékes gázellátás, a vezetékes villamos 
energia ellátás  

42. temetési hely: a temetőben, vagy a kegyeleti emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, 
urnasírhely, urnasírbolt. A temetési helyek egyes formái a temetés módja, továbbá a földben, 
vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól 

43. temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti 
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi 
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és 
használnak, vagy használtak. 

44. terhelési határérték: a környezetet terhelő káros hatások (légszennyező, sugár, zaj, és 
rezgéshatású, stb.) jogszabályi rendelkezésben vagy hatósági előírásban meghatározott 
eltűrhető mértéke 

45. tetőkert:  állandó kertészeti gondozással fenntartott, öntözött, növényzettel telepített intenzív 
zöldtető, melynek burkolattal ellátott és gyepesített felületei emberi tartózkodásra is 
alkalmasak. 

46. télikert: a lakótér és a kert átmenetét biztosító, de a lakófunkcióhoz kapcsolódó 
könnyűszerkezetes, elsősorban napenergiát hasznosító zárható üvegfalakkal határolt tér. 

47. törzsátmérő-egyenérték: kivágandó/kivágott fa és a pótlására kerülő fák 1 m magasságban 
meghatározott törzsátmérőknek (cm) azonossága. (pl.: 125 cm törzsátmérővel rendelkező 
kivágandó fa helyett 10 db 12,5 cm törzsátmérővel rendelkező, vagy 20 db 6-7 cm  fa 
törzsátmérővel rendelkező fa telepítendő.) 

48. védő zöldfelület: a káros környezeti hatások mérséklését szolgáló – védelmi célú – zöldfelület 
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49. vendéglátó terasz: épület földszintjén kialakított vendéglátás célját szolgáló rendeltetési 
egységhez tartozó közterületen kialakított fogyasztótér 

50. vegyes funkciójú épület: több eltérő rendeltetési egységet magában foglaló épület 

51. védőidom: az üzemelő vagy a tervezett vízkivételi műveleteket (berendezéseket) körülvevő 
felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-ásvány vagy gyógyvíz) mennyiség és 
minőségvédelme érdekében környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani 

52. zajvédelmi kategória: jogszabályban meghatározott kibocsátási határérték 

53. zöldfelület: jellemzően növényzettel fedett szabad – nem beépített – terület, területrész, 
telekrész 

54. zavaró hatás: a terület rendeltetésszerű használatát átmenetileg vagy állandóan korlátozó 
környezeti hatás 

 
 



1. számú függelék az 14/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

Védelem alatt álló (épített környezeti) értékek jegyzéke 
 

 
 

Helyi védelem alatt áll  

Településképi jelentőségű épületek, épületrészek 

 cím megnevezés hrsz törzsszám 
1.  Petőfi S. utca 65. italbolt 1114  
2.  Petőfi S. utca 63. Önkormányzati 

Hivatal 
115/4  

3.  Petőfi S. utca 61. lakóház 118/1  
4.  Petőfi  S. utca u.  Evangélikus 

templom 
284  

5.  Petőfi S. utca  lakóház 285/2  

 



2. számú függelék az 14/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

Alkalmazásra nem javasolt, allergén, mérgező, gyom;  illetve telepítésre javasolt 
honos fajok és egyéb fajok listája 

 

Erősen gyomosító, honos fajokat kiszorító fásszárú növények 

magyar név      latin név 

bálványfa      Ailanthus altissima 

zöld juhar      Acer negundo 

fehér akác      Robinia pseudoacacia 

 

Mérgező növények  

(bölcsőde-, óvoda-, iskolakertbe nem javasolt telepítésük)  

Mérgező fásszáru disznövények Veszélyesség 
mértéke 

Mérgező részek Mérgezés tünetei 

Amygdalus nana - mandula + hajtás, mag fulladozás, légzésbénulás, 

Buxus sempervirens + levél hányás, hasmenés, 
izgatottság, görcsök, sulyos 
esetben légzésbénulás, halál 

Caragana fajok  + a növény minden 
része 

mint a Labu_num fajoknál 

 

Clematis fajok + a növény minden 
része 

külsőleg,: bőrgyulladás; 

belsőleg: hányás, hasmenés, 
véres vizelet, görcsök, 
légzésbénulás, vérkeringési 
zavarok, kollapszus 

Colutea arborescens  + mag, levél gyomor- és bélzavarok  

Cytisus nigricans  + a növény minden 
része 

mint a Laburnum fajoknál 

Daphne fajok +++ a növény minden 
része 

súlyos kimaródások a szájban, 
torokban 

'és a nyelőcsőben, 
rosszullét,hányás, hasmenés,' 
sziv-, vérkeringési és légzési 
zavarok, görcsök 

Euonymus europaeus ++ a növény minden 
része különösen 
a termés, 

hányás, bélgörcs, hasmenés, 
vérkeringési zavarok, 
kábultság, kóma 

Genista fajok + A növény 
minden része 

mint a Laburnum, fajoknál 

Hedera helix + levél, termés 
különösen a 
terméshús 

levél: láz, skarlátszerű 
kiütések, kábultság, görcsök; 

termés: halált is okozhat 

Ilex aquifolium + termés sulyos hasmenés; a 
gyerekekre halálos adag 20-30 
bogyó 

Juniperus fajok +++ a növény minden 
részee, 
különösen a 
hajtás- csúcsok 

az emésztőcsatorna és a vese 
súlyos gyulladása, görcsök, 
,bénulás, kóma, halál 
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Laburnum fajok ++ a növény minden 
része 

hasfájás, rosszullét, szív- és 
vérkeringési zavarok, 
tompultság, ájulás, ,görcsök, 

légzésbénulásos halál 

Laurocerasus officinalis + a növény minden 
része 

égető érzés a szájban és 
torokban, nyál 

folyás, fulladozás, hányás 

Ligustrum fajok + termés,. levél, 
kéreg 

rosszullét, hányás, hasmenés, 
görcsök vérkeringési zavarok, 
erős bőrgyulladás 

Lonicera fajok + termés rosszullét, hányás, hasfájás, 
hasmenés, 

szív- és vérkeringési zavarok, 
tompultság, ájulás, 
légzésbénulásos halál 

Lycium halimifolium ++ a növény minden 
része 

pupillatágulás és -merevedés, 
szivritmuszavarok; légzési 
bénulás, nyugtalan delirium, 
sulyos esetekben kóma, majd 
halál 

Nerium oleander ++ A növény 
minden része 

rosszullét, hányás, 
gyomorhurut, hasmenés, 
szívgyengeség, súlyos esetben 
halál 

Pachysandra terminalis + levél hasonló a Buxus-hoz 

Rhus toxycodendron +++ a növény 
mindenrésze 

érintésre: erős bőrgyulladás; 

ha megeszik: az 
emésztőcsatorna erős 
gyulladása, véres hasmenés 

Rhus radicans + a növény 
mindenrésze 

érintésre: erős bőrgyulladás; 

ha megeszik: az 
emésztőcsatorna erős 
gyulladása, véres hasmenés 

Rhus typhina  + Levél, termés bőrkiütések, gyomor- és 
bélpanaszok 

 

Robinia fajok + Kéreg, termés 
mag 

hányinger, aluszékonyság, 
súlyosabb 

esetben görcsös rángatózás, 
kollapszus 

Rhododendron fajok ++ levél, virág, hányás, gyomorgörcs, 
rosszullét, izom 

remegés, szívritmus-zavarok, 
görcsök, 

légzésbénulásos halál 

Sarothamnus scoparius + növény minden. 
része 

hányinger, vérkeringési 
zavarok, ideg 

mérgezési bénulás  

Symphoricarpos fajok + termés külsőleg: bőrgyulladás; 

belsőleg: hányásos hasmenés 

Taxus baccata ++ 

 

minden 
növényrész,. az 
arylus 
kivételével 

rosszullét, hányás, hasmenés, 
szív- és vérkeringési zavarok, 
máj- és veseártalmak, 
légzésbénulásos halál 
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Thuja fajok 

 

+++ 

 

hajtás, toboz 

 

külsőleg: bőrgyulladás; 
belsőleg: erős gyomor- és 
bélgyulladás, eszméletvesztés, 
görcsök, máj- és 
vesekárosodás 

Vitex fajok + 
hajtás, levél 

gyomor- és bélbántalmak, 
rosszullét, tompultság 

Viburnum fajok + termés levél 
kéreg 

gyomor- és bélgyulladás, 
hányás, véres vizelet 

Wisteria fajok + termés ág 
gyökér 

hányásos hasmenés, 
kollapszus 

Mérgező láqyszáru disznövények 

Aconiturn fajok +++ növény minden. része  

Anemone fajok + növény minden. része  

Aquilegia vulgaris + Mag, hajtás  

Asarurn europaeum + Hajtás, levél, gyöktörzs  

Artemisia fajok + növény minden. része  

Begonia fajok + Levél, hajtás  

Calendula officinalis + Virág  

Cannabis sativa + Levél, hajtás  

Colchicum fajok +++ növény minden. része  

Consolida orientalis ++ növény minden. része  

Convallaria majalis + Különösen a termés és minden rész  

Delphiniurn cultorum ++ növény minden. része  

Digitalis fajok ++ növény minden. része  

Euphorbia myrsinites + Tejnedv  

Helleborus fajok +++ növény minden. része  

Heracleum montegazzianum + növény minden. része  

Lupinus polyphyllus ++ Hajtás, levél  

Narcissus fajok + hagyma  

Nicotiana fajok ++ növény minden. része  

Paeonia officinalis ++ Virág, gyökér, mag  

Phaseolus coccineus + Nyers hüvely és mag  

Primula veris + gyökér  

Pulsatilla fajok ++ növény minden. része  

Ricinus communis +++ Mag, maghéj  

Ruta graveolens ++ Zöld részek  

Sedum acre + hajtás levél  
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Allergiát okozó fás szárú növények 
magyar név      latin név 

platán       Platanus hispanica 

galagonya      Crataegus fajok* 

berkenye      Sorbus fajok* 

dísz cseresznye és dísz szilva    Prunus fajok* 

alma       Malus fajok* 

fehér akác      Robinia pseudoacacia 

vadgesztenye      Aesculus hippocastanum 

fekete bodza      Sambucus nigra 

ezüsthárs      Tilia argentea 

nagylevelű hárs      Tilia platyphyllos 

kislevelű hárs      Tilia cordata 

közönséges nyír      Betula pendula 

közönséges mogyoró      Corylus avellana 

fehér fűz (nőivarú egyedek)    Salix alba 

fehér nyár (nőivarú egyedek)    Populus alba 
* kivéve a telt virágú fajtákat 

 

Honos, telepítésre javasolt fásszárú fajok  

A közigazgatási terület növényföldrajzi térbeosztása a Közép-Mezőföld kistájnak: 

Pannoniai flóratartomány (Pannonicum), Mezőföld flórajárás (Colocense),  

 tatárjuharos löszpusztai tölgyesek (Acerato tatarici-Quercetum),  

 cseres tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris),  

 tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum)  

 fűz-nyár égerligetek (Salicetum albae fragilis)  
magyar név      latin név 

juharok       Acer tataricum 

       Acer pseudoplatanus 

       Acer campestre 

tölgyek       Quercus petraea 

       Quercus cerris 

       Quercus robur 

szilek       Ulmus minor 

       Ulmus lavis 

gyertyán      Carpinus betulus 

       Tilia plathyfhyllos 

       Tilia tomentosa 

berkenye      Sorbus torminalis 

kőris       Fraxinus angustifolia ssp.   
       pannonica 

füzek       Salix alba 

       Salix caprea 

éger       Alnus glutinosa 

nyár       Populus nigra 

       Populus alba 
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sajmeggy      Prunus cerasifera 

galagonya      Crataegus laevigata 

kecskerágó      Euonymus europaeus 

       Euonymus verrucosus 

som       Cornus mas 

       Cornus sanguinea 

fagyal       Ligustrum vulgare 

ostormén bangita     Viburnum lantana 

vadalma      Malus silvestris 
körte       Pyrus pyraster 

 

Egyéb telepítésre javasolt fás szárú fajok 
fasornak: 

magyar név      latin név 

csörgőfa       Coelreuteria paniculata  

galagonya      Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlett’ 

japánakác      Sophora japonica 

juhar       Acer campestre 

       Acer platanoides 

       Acer pseudoplatanus 

kocsányos tölgy      Quercus robur ’Fastigiata’  

magyar tölgy      Quercus frainetto 

magyar kőris      Fraxinus angustifolia ssp. pannonica 

nyugati ostorfa       Celtis occidentalis  

páfrány fenyő (porzós)    Ginkgo biloba  

tövises lepényfa     Gleditcia triacanthos 

virágos kőris      Fraxinus ornus 

platán       Platanus hispanica 

berkenye      Sorbus aria  

dió       Juglans regia 

cseresznye      Prunus avium  

meggy       Prunus cerasus 

szilva       Prunus domestica 

vízpartra 

magyar név        latin név 

füzek       Salix alba 

       Salix caprea 

       Salix matsudana ’Tortuosa’ 

       Salix elaeagnos angustifolia 

éger       Alnus glutinosa 

nyár       Populus nigra 

       Populus alba 

eperfa       Morus alba ’Pendula’ 

platán       Platanus hispanica 



3. számú függelék a 14/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről  

a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 

A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásokról 

 
 

Felszíni és felszín 
alatti 

vízbázisok 

Felszín alatti 
vízbázisok 

hidrogeológiai 

belső külső A B 

védőövezetek védőövezetek 

Beépítés, üdülés         

Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása  -  -  -  o 

Lakó- vagy irodaépület csatornázással  -  x  +  + 

Lakóépületek csatornázás nélkül  -  -  x  o 

Szennyvízcsatorna átvezetése  -  x  o  o 

Szennyvíztisztító telep  -  -  o  + 

Házi szennyvíz szikkasztása  -  -  o  o 

Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és 
üzemeltetése 

 -  -  -  x 

Települési hulladéklerakó (nem veszélyes 
hulladékok lerakása) 

 -  -  -  o 

Építési hulladék lerakása  -  -  o  + 

Temető  -  -  x  + 

Házikertek, kiskertművelés  -  -  o  o 

Sátorozás, fürdés  -  x  +  + 

Sportpálya  -  x  +  + 

Ipar         

Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, 
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása 

- - - - 

Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása  -  -  -  o 

Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, 
megfelelő szennyvízelvezetéssel 

- x o + 

Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, 
feldolgozása, tárolása 

 -  -  x  o 

Veszélyeshulladék-ártalmatlanító  -  -  -  x 

Veszélyeshulladék-lerakó  -  -  -  - 

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő  -  -  x  o 

Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, 
hulladékaik tárolása 

 -  -  -  o 

Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása  -  -  -  - 

Salak, hamu lerakása  -  -  o  o 

Mezőgazdaság         

Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül  -  +  +  + 

Növénytermesztés  -  o  o  o 
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Komposztálótelep  -  -  x  o 

Önellátást meghaladó állattartás  -  -  x  o 

Legeltetés, háziállat tartása  -  o  o  + 

Szervestrágyázás  -  o  o  + 

Műtrágyázás  -  o  o  o 

Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre  -  -  -  o 

Hígtrágya- és trágyalé leürítés  -  -  -  - 

Szennyvízöntözés  -  -  -  o 

Tisztított szennyvízzel való öntözés  -  -  o  + 

Növényvédőszerek alkalmazása  -  o  o  o 

Növényvédőszer-kijuttatás légi úton  -  -  -  o 

Növényvédőszer-tárolás és -hulladékelhelyezés  -  -  -  x 

Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek 
elhelyezése 

 -  -  -  o 

Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása  -  -  x  o 

Szennyvíziszap tárolása  -  -  x  o 

Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése  -  -  x  o 

Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és 
működtetése 

 -  -  -  o 

Haltenyésztés, haletetés  -  -  o  o 

Közlekedés         

Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt 
csapadékvízárok-rendszerrel 

 -  x  o  + 

Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-
rendszerrel 

 -  x  +  + 

Egyéb út  -  -  x  + 

Vasút  -  -  o  + 

Gépkocsi parkoló  -  -  o  + 

Üzemanyagtöltő-állomás  -  -  x  o 

Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia  -  -  o  + 

Egyéb tevékenység         

Bányászat  -  -  x  o 

Fúrás, új kút létesítése  -  o  o  o 

A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb 
tevékenység 

 -  -  o  o 

Jelmagyarázat: 
 -  =  tilos 
 x  =  új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a 

környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 
 o  =  új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a 

környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 
eredményétől függően megengedhető 

 +  =  nincs korlátozva 

 


