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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK  

xxx/2010. (……...) rendelete  

a Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről  

Budakalász Város Önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi 
LXXVIII. tv. 7. § (3). c) bekezdésnek felhatalmazása alapján, a törvényben megfogalmazott keretek 

között az alábbi rendeletet alkotja 

 
I. FEJEZET  

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK  

A rendelet hatálya  

1.§  

(1) A jelen rendelet hatálya Budakalász város teljes közigazgatási területére terjed ki.  

(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 vonatkozó országos hatályos jogszabályok és 
jelen rendelet betartásával lehet. 

(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell 
alkalmazni.  

(4) Jelen építési szabályzat mellékletei:  
 

1. számú melléklet  Budakalász közigazgatási területére vonatkozó övezeti terve 
2. számú melléklet Budakalász közigazgatási területére vonatkozó 1:4000 léptékű 

szabályozási terve – a nyugati külterületi erdők kivételével 
3. számú melléklet Erózióveszélyes löszfalak elvi szabályozási metszete 
4. számú melléklet Teleknyúlvány, magánút kialakítás geometriai szabályai 
1. számú függelék Helyi jelentőségű természetvédelmi területek jegyzéke 
2. számú függelék A felszín alatti vízbázisok védőövezeteire vonatkozó korlátozások 
3. számú függelék 1:100 méretarányú mintakeresztszelvények 
4. számú függelék Szabályozási koncepció a 11-es út – Duna-parti üdülőterület közötti 

fejlesztési területre 
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Fogalommeghatározások 

2.§  

 
1. Beépítési terv tartalma 

A telek vagy telekcsoport beépítését bemutató és meghatározó, M=1:500 léptékű terv, amely 
ábrázolja: 

a) felülnézetben az épületeket, a burkolatokat, parkolóhelyeket, műtárgyakat, a jellemző 
kertépítészeti elemeket, növénytelepítést, a tervezett terepszintek és burkolatok magassági 
adatait a közterületeken megadott viszonyítási pontokhoz és a szomszédos telkek csatlakozó 
terepszintjeihez, az épületek földszinti padlónívóját, homlokzatmagasságát, gerincmagasságát, 
jelöli a bejáratok helyét, 

b) az épület építészeti együttes jellemző homlokzatait, utcaképét, metszeteit méretezetten, 
látványtervét 

 
2. Grafitik:  

épület-, építmény-, homlokzatán, műtárgy felületén elhelyezett falfestések, rajzok, feliratok 
3. Reklámhordozó:  

a) Cégér, cégtábla, cégfelirat: az épület, építmény, helyiség (csoport) rendeltetésére, 
jellemzésére, tulajdonosára utaló, azt megjelenítő, a homlokzaton síkban vagy konzolosan, 
vagy az ingatlan előkertjében elhelyezett, közterületről látható feliratos, rajzos vagy figurális 
épülettartozék. 

b) Fényreklám: fény- illetve világítástechnikai eszköz révén tájékoztató reklámhordozó. 

c) Hirdető berendezés: minden olyan hirdetést szolgáló eszköz, tábla, transzparens, plakát, 
molinó stb., amelynek az a célja, hogy a közlekedők, érdeklődök figyelmét gazdasági 
reklámozás céljából valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, 
létesítményre stb. felhívja, és amely valamely építményre arra szerelten, vagy annak szerves 
épülettartozékaként kerül elhelyezésre. 

d) Információs tábla, tábla-együttes, irányítótábla: az egy közös vázra felszerelt és egységes 
megjelenésű táblákból álló vagy meghatározott rendszer szerint elhelyezett, egyedi, de 
azonos méretű együttes, melynek célja nem gazdasági reklámmal kapcsolatos tájékoztatás, 
vagy a településen belüli egyes létesítmények elhelyezkedéséről való információadás. 

e) Önálló hirdető berendezés: jellemzően gazdasági reklámozás céljából létesített, az 
építménytől, épülettől különálló, saját tartószerkezettel rendelkező hirdető-berendezés..  

f) Tetőreklám: az épület tetőzetére szerelt reklámhordozó  

g) Vonalszerű fényreklám: a reklám, cégér, cégfelirat befoglaló felületének legalább 50%-ában 
áttört fényreklám. 

h) Nem tartozik a fentiekben felsoroltak alá  
fa) az építési adatokról (határidőkről, kivitelezőkről, felelős műszaki vezetőről stb.)   szóló - 

csak az építkezés időtartamáig kihelyezett - tájékoztató, tábla, felírat, valamint  
fb) a KRESZ-ben, illetve a kötelezően alkalmazandó ágazati szabványokban szereplő  táblák, 

továbbá  
fc) az igazgatási tevékenységgel összefüggő hirdető berendezések 
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A szabályozási terv és előírásainak alkalmazása  

3.§  

(1) A szabályozási terven ábrázolt (a továbbiakban: SZT) és a jelmagyarázatban csoportosított 
elemeket a következők szerint kell figyelembe venni:   
a) a kötelező szabályozási elemeket be kell tartani, azoktól eltérni csak akkor lehet, ha a rendelet 

arra külön feltételhez kötött rendelkezést tartalmaz, módosításuk csak a rendelet 
módosításával lehetséges, 

b) a nem kötelező, vagy irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott, nem kötelező, 
c) a más jogszabályban meghatározott kötelezően alkalmazandó elemek betartása kötelező. 
d) a szabályozási terven ábrázolt Budakalász nyugati elkerülő út helybiztosítása érdekében a 

lehatároláson belül semmiféle végleges építmény az érintett telkeken nem létesíthető.  
 
 

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények  

4.§   

(1) Az önkormányzat a településrendezési tervben foglalt városrendezési, településfejlesztési 
céljainak továbbá a 2007. évi CXXIII törvényben megállapított közérdekű célok megvalósítása 
érdekében, a jogszabályi előírások figyelembe vételével, szükség szerint, kisajátítási eljárást 
kezdeményez, amennyiben a településrendezési tervben célzott közérdekű területfelhasználás 
másként nem valósítható meg, és az ingatlan megszerzése adásvétel útján nem lehetséges. A 
kisajátítási eljárás kezdeményezése különösen az alábbi területeket érintheti: 
a) a kizárólagosan tömegközlekedés és utasforgalmi funkció céljára kijelölt, Lenfonó HÉV megálló 

területe,  
b) a kizárólagosan oktatási intézmény számára fenntartott területre, amennyiben a meglévő 

intézmény zavartalan működtetésének biztosítása miatt az szükségessé válik,  
c) azokra az ingatlanokra, ingatlan részekre amelyek olyan jelentősen átstrukturálódó 

településrészeken találhatók, ahol a terület rendezése csak több telket érintő telekcsoport 
újraosztással valósítható meg, és a rendezett telekstruktúra kialakítását a tulajdonosok 
többsége kárára néhány ingatlantulajdonos indokolatlanul akadályozza, 

d) közterület biztosítása érdekében a szabályozási vonallal érintett telkekre, telekrészekre, 
továbbá  

e) mindazon területen, amelyet a szabályozási terv „kisajátítható terület” jelöléssel ábrázol. 

(2) A kisajátítható ingatlanok esetén a kisajátítási eljárás elindításáról a képviselő-testület külön 
határozatban dönt, ez alól kivételt képez az É_Ny-i elkerülő út nyomvonala, mely terület 
kisajátítása a Magyar Állam javára történhet.  

(3) A helyi építési előírások végrehajtásának érdekében az önkormányzat külön rendeletben 
rendelkezik az elővásárlási joggal érintett területekről, illetve azok célzott terület-
felhasználásáról.  
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Elvi engedélyezési kötelezettség 

5.§  

(1) Elvi építési engedélyt kell kérni1 az alábbi esetekben:  
a) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési engedély 

szükséges a vonatkozó jogszabály szerinti tartalommal: 
aa) 
  

kialakult állapotú zártsorú beépítési mód esetén az épület telken belüli 
elhelyezéséhez, ha a csatlakozó szomszédos telkek és/vagy az érintett utcaszakasz 
telkeinek előkertje eltérő, vagy ha az övezeti előírás erről rendelkezik, 

ab)  egy telken több épület 1000 m²-nél nagyobb összes beépített területtel való 
elhelyezése esetén - kivéve a mellékrendeltetésű épület elhelyezését, 

ac) kiszolgáló épület utólagos elhelyezése esetén a 28 § szerint megengedett csökkentett 
méretű elő-oldal- és hátsókert méretének meghatározásához. 

b) az a) pont szerinti beépítéssel kapcsolatos és a településképi együttes követelmények előzetes 
tisztázását szolgáló elvi építési engedély szükséges a településkép szempontjából kiemelt 
területeken, illetve műemléki környezetbe tartozó ingatlanon: 

ba) 
  

új épület építése meglévő épület közterületről is látható bővítése átépítése 
visszabontása esetén, 

bb) köztárgyak elhelyezésére és kialakítására vonatkozóan, 
bc)  csoportos hirdető-berendezések kialakítására és elhelyezésére vonatkozóan, 
bd) kikötő és kiszolgáló építményei elhelyezési feltételeinek meghatározása érdekében, 
be)  vízgazdálkodási területen a sporthorgászat célját szolgáló közösségi építmények 

és/vagy az egyéb korlátozó feltételekkel a terület rendeltetését nem zavaró hatású 
szabadidő eltöltését szolgáló közösségi építmények elhelyezési feltételeinek 
meghatározása érdekében. 

c) a településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) együttes 
tisztázására szolgáló elvi építési engedély szükséges 

ca) 
  

árvíz-veszélyeztetett területen bármely új épület, vagy építmény elhelyezési 
feltételeinek meghatározása érdekében, 

cb) a 11-es út és a védőgát közötti területsáv területén új épület elhelyezése, meglévő 
bővítése esetén. 

 
 

Az engedélyezéshez szükséges más jogszabályban nem meghatározott tervek és szakvélemények 

6.§  

(1) Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz kertépítészeti tervet is csatolni kell: 
a) beépítésre szánt területen új épület elhelyezése esetén 

aa) VT - településközponti vegyes területek 
ab) Gksz – gazdasági kereskedelmi területek 
ac)  K- különleges területek  

építési övezeteiben,  
a) Lke kertvárosi lakóterületen 700 m²-t meghaladó telekméret esetén, 
b) 15 %-ot meghaladó lejtésű területeken,  
c) az 1,5 m-es magasságot meghaladó tereprendezés esetén. 

A kertépítészeti tervet az 1. számú melléklet fogalommagyarázatában rögzített műszaki 
tartalommal kell elkészíteni. 

(2) Az engedélyezési tervdokumentáció helyszínrajzának geodéziai felmérésen kell alapulnia a 10%-
nál meredekebb lejtésű területen, különösen új épület elhelyezése, meglévő épület beépített 
területének bővítése, támfal létesítése és jelentősebb tereprendezés esetén.  

                                                 
1 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 35.§ (1) bek alapján 
 
3 az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmát meghatározó 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet  III. fejezet 3. b) alapján 
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A geodéziai felmérésen fel kell tüntetni a hivatalos földhivatali adatokat, a lehatárolást szolgáló 
kerítéseket, a támfalakat, a telken lévő építményeket, épületeket, valamint a telek előtti 
közterületszakaszt is, a burkolatokkal, járdaszélekkel, közmű műtárgyakkal, meglévő fával együtt, 
magassági adatokkal ellátva, valamint – új a gépkocsibehajtó létesítése esetén - a telek előtti 
közterületi fákat. 

(3) Geotechnikai szakvélemény3 alapján kidolgozott terv szerint végezhető az építési munka a 
szabályozási tervben e célból lehatárolt területen:  
a) új épület létesítése, vagy a meglévő létesítmény terhelési viszonyainak megváltoztatásával járó 

beavatkozás (pl. emeletráépítés, pince-átépítés, -bővítés, stb.), továbbá  
b) az eredeti terep 1,0 méternél nagyobb mértékű megváltoztatásával járó  földmunka, és/vagy a 

terepszint 1,0 méternél nagyobb mértékű megváltoztatása (pl. rézsű, feltöltés, pinceszint, 
mélygarázs stb. esetén). 

c) A szakvélemény ki kell terjedjen az üregvédelemre, pincefeltárásra, a talaj- és rétegvíz 
viszonyokra és azok műszaki megoldására, továbbá az adott építési tevékenységgel 
összefüggő és feltétlenül együtt kezelendő terület lehatárolására 

(4) Látványterv készítése kötelező4 az építészeti-műszaki tervdokumentáció részeként: 
a) a helyi védelem alatt álló területen  

1. új épület elhelyezése,  
2. meglévő épület magassági növelése,  
3. meglévő épület közterületről látható átalakítása, bővítése 

esetén, továbbá 
b) a 11-es út és a Duna közötti területen, valamint a 11-es út nyugati oldalán a beépítésre szánt 

terület úttól számított első teleksora estében, illetőleg minden GKSZ-jelű övezetbe sorolt 
terület esetén:  
1. új épület elhelyezése 
2. meglévő épület bővítése, átépítése, 
3. meglévő épület homlokzatának átalakítása, átszínezése 
során. 

c) bármely Vt építési övezetbe sorolt területen:  
1. új épület elhelyezése 
2. meglévő épület bővítése, átépítése, 
3. meglévő épület homlokzatának átalakítása, átszínezése 
során. 

 

                                                 
4 az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmát meghatározó 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 48.§ (3) b) pontja alapján 
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II. FEJEZET  

KÖZTERÜLETEK ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDLEKEZÉSEK 

A közterületekre vonatkozó rendelkezések 

7.§  

(1) Közterület csak Szabályozási Terv rendelkezése szerint szabályozható ki, szüntethető meg, 
szabályozási vonala is csak az alapján módosítható.  

(2) Új közúti közlekedési célú közterület kiépítése során biztosítani kell:  
a) 12,0 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélesség esetén a kétoldali fasor helyét,  
b) 10,0 m-t elérő szabályozási szélesség esetén a legalább egyoldali fasor helyét.  

(3) Új közterület kialakításakor a felszíni vizek elvezetését övárokkal, vagy csapadékcsatornával kell 
biztosítani. 

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

(6) 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. 

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

(8) 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. 

 

 

Különleges rendelkezések Ófalu közterületi kialakítására 

8.§  

(1) A Budai út mentén a helyi területi védelem alatt lévő területen, az út melletti védett épületek 
állagának védelme érdekében súly- és sebességkorlátozást kell bevezetni, 30 km/h. Terelő – 
szűkítő- szigeteket kell kiépíteni a templomnál, az iskolánál, a Petőfi tér bejáratainál. 

(2) Az utak felületét, a szabályozási vonalak között - amik védettek, nem változtathatók - faltól - 
falig burkolattal kell ellátni – a (9) bekezdés figyelembevételével. A burkolat anyaga meg kell 
egyezzen , vagy egyenértékű kell legyen a kiskockakő burkolattal. 

(3) A csapadékvíz elvezető folyókákat az út burkolatával hasonló jellegű anyagból kell kiépíteni. 

(4) A fákat a számukra kialakított, minimum 1 m átmérőjű ültetőgödörbe kell elhelyezni, melyet az 
ültetés után a védett környezetbe illeszkedő faveremráccsal kell fedni. Azokon a helyeken, ahol 
természetes módon nem helyezhetők el, dézsás növényzet kihelyezése szükséges, amelyek téli 
elhelyezéséről zárt helyiségben kell gondoskodni. 

(5) A közvilágítás 3 - 4 méter magas kandeláberekkel, vagy a homlokzatokra helyezett falikarokkal 
történhet. 

(6) A Szabályozási Terven „Fokozottan védett” területen az elektromos hálózatot csak földkábel 
kiépítésével szabad megoldani, illetve a jelenlegi légvezetéket fokozatosan földkábelre kell 
lecserélni. 

(7) Egyéb helyeken a légvezetékek oszlopait faanyagúakra kell cserélni, vagy földkábeles hálózatra 
cserélni. Az oszlopokra a világítótestek 3 - 4 méter magasságra helyezhetők. 
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(8) A közterületi zöldfelületek kialakításánál, amennyiben az adottságok erre lehetőséget adnak, 
legalább 12 méterenként egy-egy sorfa minőségű lombos fa elhelyezéséről gondoskodni kell.  

(9) Amennyiben a közterület szélessége lehetővé teszi, a járdát az úttól alacsony sövénnyel kell 
elválasztani a levegőszennyezés elleni védelem és a balesetvédelem érdekében. 

 
 

Közterület alakítási terv (KAT) 

9.§  

(1) Közterület alakítási tervet kell készíteni 
a) a szabályzási terven megjelölt helyen, és/vagy 
b) az önkormányzat döntése alapján  

ba) új, vagy használatot váltó közterület kialakításának igénye esetén (pl: közterületen 
történő parkolási igény, gyalogosítás stb.), 

bb) új gyalogos közterületek kialakítása, felújítása, átalakítása esetén, kivéve a meglévő 
köztárgyak általános cseréjét. 

(2) A közterületeken a közterület átalakítása és felújítása előtt „Közterületalakítási terv”-ben (a 
továbbiakban KAT) kell meghatározni a közterület egységes kiépítésének feltételeit úgymint: 
a) 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. 

(3) A KAT-ra vonatkozó részletes előírások: 
a) A KAT készítését az önkormányzat határozatban rendeli el és elfogadását határozatban rögzíti.  
b) A KAT-ra alapozott szakági építési engedély-kérelemhez csatolni kell az elfogadó testületi 

határozatot és az azt megalapozó tervtanácsi vagy főépítészi szakmai véleményt 
c) A KAT helyszínrajzának méretaránya legalább M= 1:500 léptékű, illetve indokolt esetben ennél 

részletesebb lépték. 
d) A KAT területe legalább az érintett közterületszakaszra kell, hogy kiterjedjen, ábrázolva a 

közterületekkel határos telkek jelenlegi, vagy tervezett beépítését illetőleg azok bejáratait is. 
e) A KAT részeként közlekedési, közmű-, és vízrendezési tervvel összehangolt kertépítészeti 

tervet kell készíteni.  
f) A forgalomtechnikai megoldás figyelembe vételével a tervben rögzíteni kell: 

fa) a helyszínrajzi kialakítást, magassági méreteket, keresztmetszeteket, 
fb) a gépjármű, a gyalogos, a kerékpáros közlekedés felületeit, burkolati terveit, 
fc) a behajtók, személy-bejárók felületeit, 
fd) a parkolás rendjét, 
fe) a településképi megjelenés követelményeit, az utcabútorokat, 
ff) a köz- és díszvilágítás megoldását, 
fg) a közműkiváltások és a létesítendő közművek, a felszíni vízelvezetés terveit, 
fh) az elhelyezésre kerülő tűzcsapokat, 
fi) a közlekedési zöldfelület, zöldsávok kertépítészeti terveit. 

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

(5) Kertépítészeti tervet kell készíteni a kiemelt közterületeken, a Z-Sp és Z-Kp övezetek területén a 
parképítés és közterületek, valamint a közhasználat céljára átadott területek felszíni rendezéséhez 
szükséges építési engedély tervdokumentációjához. 
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(6) A kertépítészeti tervnek tartalmaznia kell: 
a) az átépítéssel, építéssel érintett közterület egészét bemutató terven, legalább M=1:500-as 

léptékben a burkolatok, szegélyek, felhajtók és akadálymentesítésre szolgáló lejtők, felfestések 
jelölését a közterületet határoló épület határvonalak feltüntetetésével együtt, 

b) a burkolatfajtákat és anyagokat, a burkolatmintázatok javasolt módját, 
c) a parkolóhelyek kialakítását, 
d) a növényzet fajtáját, kiültetési módját és helyét, 
e) a köztárgyak típus, vagy egyedi terveit, valamint azok helyét és méreteit, 
f) szükség esetén az elbíráláshoz szükséges egyéb részleteket M=1:200, M=1:100-as 

méretarányban, 
g) ütemezett megvalósítás esetén a tervben az ütemhatárokat. 
 

 
Rendelkezések a közterületeken elhelyezhető pavilonokra, vendéglátó teraszokra, köztárgyakra és 

egyéb építménynek nem minősülő tárgyakra vonatkozóan. 

 
10.§  

(1) Közterületi pavilon árusítás, vendéglátás, vagy egyéb szolgáltatás céljából a közterületeken nem 
létesíthető, kivéve a legfeljebb 180 napig fennálló ideiglenes / szezonális  ünnepi pavilonokat.   

(2) Vendéglátó terasz, valamint az egyéb köztárgy anyaghasználatában, – az árnyékoló-szerkezetek 
kivételével - a műanyagszerkezetek, színezetlen alumínium fémszerkezetek rikító színek nem 
alkalmazhatók.  

(3) A közvilágítási oszlopok az egyes területi egységekhez tartozó utcaszakaszokon, a köztereken, 
közparkokban azonos kivitelűek legyenek és illeszkedjenek a környezet építészeti arculatához. 

(4) A kiemelt közterületeken, illetőleg az alábbiakban felsorolt útszakaszokon, valamint új közterület 
kiépítésénél, biztosítani kell a köztárgyak és utcabútorok egységes megjelenését, forma- és 
színvilágát tekintve.  Az egységesen kezelendő közterületek és közterületszakaszok a következők 
a) Budai út 
b) Szentendrei út  
c) Pomázi út  
d) József Attila utca 
e) Damjanich utca 
f) Kőbányai út a temetőig  
g) Klisovác utca a lakóterület széléig,  

(5) Parkolózár a közterületen nem alkalmazható. 

(6) Szemétgyűjtő, telefonfülke nem helyezhető el az épület homlokzati falán, vagy az előtt 
közvetlenül, azt a járda berendezési sávjában kell elhelyezni. 

(7) Önálló bankjegy automata, árusító automata – a parkoló- és jegyárusító automaták kivételével - 
közterületen nem létesíthető, elhelyezése épület homlokzati falában biztosítható. 

(8) Az üzlethelyiségek előtti árusításra vonatkozó rendelkezések 
a) közterületi kitelepülés csak a külön jogszabályban meghatározottak betartása mellet: 

aa)  zöldséges-bolt 
ab) virágüzlet 
ac)  vendéglátóterasz 

előtt megengedett.  
b) Az árubemutatásra szolgáló tartószerkezetek csak mobilak lehetnek, melyeket az árusítás vagy 

az üzleti nyitva tartás befejeztével a közterületről el kell távolítani.  

(9) Egyéb termékek bemutatása és árusítása a közterületen, vagy az azzal szomszédos 10 m-es 
teleksávban nem megengedett, kivéve az engedéllyel működő piac területét. 
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(10) Lakókocsiból való árusítás sem közterületen, sem telek előkerti sávjában, vagy más területén nem 
megengedett. 

(11) A védett területen, a közterületen csak az alábbi építmények, utcabútorok helyezhetők el: 
a) zenepavilon, hírlapárusító; 
b) hirdetőoszlop; 
c) pihenőpad, pihenőszék; 
d) utcai hulladékgyűjtő; 
e) vendéglátóegység terasza; 
f) kandeláber, falikar; 
g) műalkotás, ivókút; 
h) kerékpártároló. 
i) közműépítmények. 

Az elhelyezendő építménynek, köztárgynak, utcabútornak a megjelenése a védett környezetnek 
megfelelő legyen.  

 

 
Közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó előírások 

11.§  

(1) A szabályozási terv meghatározza azokat a telekrész területeket, melyeket a közforgalom számára 
megnyitott, közhasználat céljára átadott területrészként5 lehet kialakítani. Ezek kialakításáról az 
önkormányzat és a tulajdonos külön szerződést köt. A közhasználat céljára átadott területeket az 
ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. 

(2) A szabályozási terv alapján a közhasználat céljára átadott területek kialakítása esetén, az egyes 
övezetekben külön meghatározottak szerint, az övezetben meghatározott beépítés mértéke 
és/vagy szintterületi mutató mértéke az átadott területre vonatkozóan az övezeti előírás szerint 
számított szintterülettel növelhető, de legfeljebb összesen az övezetben meghatározott maximált 
engedményes mértékig.  A beépítési mutatók ez esetben is a telek teljes ingatlan-nyilvántartás 
szerinti területére vonatkozóan számítandók.  A szabályozási terv vagy az építési övezet rögzíti az 
átadott terület nagyságához viszonyítva milyen arányú lehet a beépítési mérték, vagy a 
szintterületi mutató engedménye. 

(3) A közhasználat céljára átadott közforgalmi területeken a közterületekre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: A közhasználat céljára átadott területrész 
a) teljes egészében beépíthető a terepszint alatt,  
b) üvegtetővel, tetővel lefedhető,  
c) fölé nyúlhat teljes egészében épület vagy épületrész, árkád létesíthető, 
d) a fölé nyúló épületrész alsó síkja és a járófelület közötti távolság legalább 4,0 m, melynek 

szerkezeti elemei (fal, oszlop) az átadott területrészhez csatlakozhatnak, 
e) egyéb közterületi építménnyel nem építhető be,  
f) területén vendéglátó terasz elhelyezhető. 

(4) A közhasználat céljára átadott területekkel határos épületeket a homlokzati kialakítás, valamint az 
épületek közötti távolság meghatározása tekintetében úgy kell megvalósítani - a tűzvédelmi 
szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével –, mintha azok közterülettel lennének 
határosak. 

 

                                                 
5  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13.pont alapján 
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III. FEJEZET  

A TELKEK MEGKÖZELÍTÉSÉNEK ÉS KÖZMŰVESÍTETTSÉGÉNEK RENDELKEZÉSEI 

Az építési telek megközelítésére szolgáló utakra vonatozó rendelkezések.  

12.§  

(1) Lakóterületi és üdülőterületi építési övezetbe sorolt telek gépkocsival történő megközelítéséhez: 
a) legfeljebb 4 telek esetén  

aa)  minimum 6,0 m széles magánút, vagy  
ab) 8,0 m széles közút. 

a) 5-6 db telek esetén legalább 8,0 m széles magánút, vagy közút; 
b) 7-8 db telek esetén legalább 10,0 m széles magánút, vagy közút; 
c) 9 db, vagy azt meghaladó számú telek esetén legalább 10,0 méter széles közút  

szükséges, kivéve, ha szabályozási terv másként rendelkezik. 

(2) Nem lakóterületi építési övezetben – ha szabályozási terv másként rendelkezik - a magánút 
szélessége legalább 12 m, amelynek keresztmetszetén belül biztosítani kell: 
a) a kétirányú gépjárművel való közlekedést, 
b) a kétoldali járdát 
c) a teljes közművesítés számára megfelelő nagyságú keresztmetszet biztosítását, beleértve a 

felszíni vízelvezetést 
d) a kétoldali fasort zöldsávval. 

(3) Az építési telek megközelítésére akkor alkalmas a közterületi közút: 
a) ha kialakítása a szabályozási terv szerint megtörtént, vagy legalább átlagosan 8,0 m 

szélességben közterületként már kialakított, 
b) ha a telek előtti közterület a város közterületi rendszerével közvetlenül kapcsolatban áll, 
c) ha a közterület legalább egyirányban gépkocsi közlekedésre alkalmas,  
d) ha az útpálya szilárd burkolatú, vagy legalább zúzalékkal szilárdított földút. 

(4) Az építési telek megközelítésére akkor alkalmas a magánút: 
a) ha legalább az előírt szélességben magánútként már kialakított és útként az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett, vagy 
b) ha kialakítása a szabályozási terv figyelembevételével történt meg, 
c) ha a város közterületi rendszerével közvetlenül kapcsolatban áll, 
d) ha legalább egyirányban gépkocsi közlekedésre alkalmas, vagy zsákutca esetén a kétirányú 

gépkocsi közlekedésre alkalmas, továbbá 
e) ha az útpálya szilárd burkolatú, vagy legalább zúzalékkal szilárdított földút. 

(5) A magánútra és az azáltal megközelíthető telekre vonatkozó további rendelkezések: 
a) a magánút céljából kialakított és ekként nyilvántartott ingatlan nem építhető be; 
b) magánutat megszüntetni csak akkor lehet, ha az arról kiszolgált építési telkek más módon 

megközelíthetővé, illetőleg kiszolgálhatóvá válnak és közműellátásuk is biztosított; 
c) a magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani és azon az építményeket elhelyezni, mintha 

a magánút közterület lenne; 
d) a magánutat közforgalom számára nyitottan kell kialakítani, ezrét lezárni, elkeríteni nem lehet, 

azon a gépjárművek akadálytalan közlekedését biztosítani kell, különös tekintettel a 
megkülönböztetett gépjárművekre és a közfeladatot ellátó járművekre; 

e) a magánút felőli építési határvonal és a magánút felőli telekhatár közötti területsáv előkertnek 
számít, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni; 

f) a magánutat a tulajdonos, illetve a tulajdonostársak kötelesek kialakítani és fenntartani.  
g) a magánút alatt létesülő, és az érintett ingatlanokat kiszolgáló közművezetékek kiépítéséről és 

karbantartásáról a magánút tulajdonosa köteles gondoskodni; 
h) a közműbevezetés szempontjából a magánút közmű-becsatlakozását a közüzemi hálózatba 

úgy kell tekinteni - a kapacitás-meghatározás és a külön szabályozott díjtételek, 
közműfejlesztési hozzájárulás kivételével -, mintha az egy közterületi közműcsatlakozás volna. 
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A telekalakításra vonatkozó rendelkezések 

13.§  

(1) A telek legkisebb kialakítható oldalméreteit és legkisebb területét az övezeti előírások határozzák 
meg, melytől eltérni csak akkor lehet, ha 
a) az övezet előírása arról kifejezetten rendelkezik, 
b) a telekrendezés a szabályozási terven rögzített közterületi szabályozás végrehajtása érdekében 

történik, melynek során a visszamaradó telek valamely mérete, területe kisebb lesz az előírtnál, 
vagy beépítési paramétere(i)  nem teljesíti(k) az övezetben előírtakat, 

c) a jellemzően már beépült telektömbben meglévő telek megosztása, vagy a telekalakítása 5%-
nál nem nagyobb eltéréssel hajtható csak végre, vagy meglévő épület az eltérést indokolja. 

(2) Nyúlványos telek rendelkezései:  
a) csak akkor alakítható ki, ha a telek megközelítésére nincs más lehetőség,  
b) helyi területi védettség alatt lévő területen nem alakítható ki; 
c) mérete és területe a nyúlvány nélkül is az építési övezet, vagy övezet előírásai szerinti méretű 

legyen; 
d) egy teleknyúlványról csak egy telek szolgálható ki, 
e) új beépítésű, jelentősen átstrukturálódó területen maximum 4 db telek (2 db visszamaradó és 

2 db nyúlványos telek) alakítható ki két, egymásmelletti 3,0 - 3,0 méter széles, egymástól el 
nem zárt teleknyúlvánnyal vagy magánúttal.  (4. sz. melléklet); 

f) kialakításuk után további nyúlványos telket eredményező telekalakítás nem valósítható meg. 
g) teleknyúlvány melletti visszamaradó (hosszanti fekvésű) telek minimális szélessége 14,0 méter, 

hátsókerti mérete 3,0 m.   
h) a nyúlványos telek közterület felé eső építési határvonala a visszamaradó telek felé legalább 

5,0 m-re legyen. 
 

 

Általános közmű elhelyezési rendelkezések 

14.§  

(1) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás 
(villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés hálózatai és 
létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági-, védőtávolsága számára 
közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérni csak a már meglevő 
hálózatok és az újonnan tervezett, kizárólagosan gravitációs hálózatok esetében lehet, ha azt 
egyéb ágazati előírás nem tiltja. Ezek esetében a közművek és biztonsági-övezetük, 
védőtávolságuk helyigényét szolgalmi, vagy vezeték jog bejegyzésével kell fenntartani. 

(2) A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásai, a 
megfelelő ágazati szabványok és előírások mellett a jelen rendeletben rögzítetteket is figyelembe 
kell venni.  

(3) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, továbbá 
bármi egyéb okból funkciót vesztett, feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan 
földben maradó vezeték tömedékelését, felhagyását szakszerűen meg kell oldani.  

(4) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és 
mérési helyekkel csatlakozni. 

(5) Új közterület kialakításakor vagy új út építésekor, illetve útrekonstrukciónál 
a) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,  
b) a csapadékvizek elvezetéséről,  
c) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről,  
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d) út rekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó 
közmű kiépítéséről  

is gondoskodni kell. 

(6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás 
érdekében,  
a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell 

helyet biztosítani, továbbá  
b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy  

ba) 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali, 
bb) 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali 

fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

(7) Amennyiben műszakilag nincs más megoldás, minden övezet területén elhelyezhetők: 
a) a forrásfoglalás, 
b) a víz- és záportározók, 
c) az építményben létesített transzformátorállomások, 
d) az energiaátalakítók, 
e) a gáznyomásszabályozók, 
f) a hintőanyagtárolók, 
g) a közművezetékek nyomvonalai 
h) műtárgyai és építményei, 

Melyek számára az övezeti, építési övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek 
alakítható ki. 

(8) Gáztároló melléképítmény  
a) nem helyezhető el MK jelű mezőgazdasági területen terepszint alatti fedett kialakítású sem. 
b) Üdülőterületen gáztároló melléképítmény csak az OTÉK vonatkozó rendelkezése szerint 

helyezhető el. 
 

Közművesítés mértéke  

15.§  

(1) Beépítésre szánt területen új fő rendeltetésű épület elhelyezése esetén  
a) teljes közműellátást kell biztosítani azokon a területeken, ahol annak közüzemi feltételei 

rendelkezésre állnak, 
b) elégséges közműellátást lehet biztosítani ott, ahol a gázvezeték kiépítése még nem biztosított 

és a közcsatorna kiépítéséig az egyedi szennyvíztisztító kisberendezés megengedett,   
c) ahol az övezetben előírt közművesítettség mértéke nem biztosított, ott új épület nem 

létesíthető, meglévő épület közművet igénylő rendeltetésűvé nem változtatható. 

(2) Elégséges a közművesítettség akkor, ha a telek: 
a) közüzemi villamos energia szolgáltatással, 
b) közüzemi ivóvízellátással,  
c) közüzemi szennyvízelvezetéssel, vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezéssel, valamint 
d) közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetéssel 
együttesen rendelkezik.   
A villamos energia részben vagy egészben megújuló energiaforrással is biztosítható. 

(3) Teljesnek tekinthető a közművesítettség akkor, ha a telek a (2) bekezdésben foglaltak mellett 
vezetékes gázellátással is rendelkezik, és a csapadékvíz-elvezetés közterületi nyílt, vagy zárt 
rendszerű.  

(4) A település beépítésre nem szánt területén, lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási 
célú, szállásférőhelyet nyújtó, különleges célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, ill. 
meglevő épület felsorolt célra történő funkció váltása csak akkor lehetséges, ha az ÁNTSZ által is 
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elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható és a villamos energia ellátás, valamint a jelen helyi 
építési szabályzat szennyvízelvezetésre, a felszíni vízrendezésre vonatkozó előírásai teljesíthetők. 

(5) A teljes közműellátáshoz szükséges feltáró út minimális szabályozási szélessége 8 m.  
 

Vízellátás közműhálózata és létesítményei 

16.§  

(1) A vízbázisok védelmének biztosítására kijelölt hidrogeológiai védőterületen belül az arra 
vonatkozó rendeletben előírt területhasznosítási korlátozást kötelezően be kell tartani. 

(2) A hidrogeológiai védőterület kijelölésével nem rendelkező mélyfúrású kutak körül 10 m-es, a 
kisebb, 100 m talpmélységig 100 m-es sugarú kört, belső védőterületnek kell tekinteni és arra a 
területre a rendeletben a belső védőterületre előírt területhasznosítási korlátozást figyelembe kell 
venni. 

(3) Bármilyen házi-kút csak engedéllyel létesíthető.  

(4) Ha a közhálózatról a tüzivíz igény nem biztosítható, akkor helyi tüzivíz tározó létesítése, vagy a 
tüzivíz igény csökkentése szükséges. Új épület létesítésével, meglévő rendeltetésének 
módosításával járó beruházás csak a szükséges tüzivíz ellátás biztosításával valósítható meg. 
 

 

Szennyvízelvezetés hálózata , létesítményei és egyedi megoldásai 

17.§  

(1) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért: 
e) A talaj és a talajvíz védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes 

közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg – rövid időre - sem megengedhető. 
f) A nyílt árkokra, patakokra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való 

szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell 
szüntetni.  

(2) A közcsatorna hálózattal nem rendelkező utcákban, de már jellemzően beépített lakóterületen, új 
beépítés, meglévő épület bővítése, vagy rendeltetésének megváltoztatása esetén:  
a) a közcsatorna hálózat kiépítéséig közműpótló is alkalmazható, de kizárólag átmenetileg, a 

közcsatorna hálózat kiépítéséig. 
b) közműpótlóként vízzáró szennyvízgyűjtő medence létesítése szükséges.  
c) a közcsatorna hálózat kiépítését követően az érintett ingatlanoknak a közcsatorna hálózatra 

kötelezően rá kell csatlakozni. 
d) a medencéből a szennyvíz szükség szerinti folyamatos elszállíttatásáról a tulajdonosnak kell 

gondoskodni, melyet szükség esetén számlákkal igazolni köteles.  

(3) A már beépített, de még csatornázatlan területen a szennyvízelvezető hálózat kiépítését követően 
legkésőbb egy éven belül az érintett ingatlanok rácsatlakozását kötelezően meg kell oldani, ettől 
eltérni csak azon ingatlanok esetében lehet, ahol  
a) korábban víznyomás próbával igazolt vízzáró szennyvíz-gyűjtőmedencét építettek és  
b) a medencéből a szennyvíz szükség szerinti folyamatos elszállíttatásról a tulajdonos 

gondoskodik és azt számlákkal igazolni tudja. 
Ez a rákötési mentesség nem vonatkozik azon ingatlanokra, amelyeknél a közműpótló alkalmazás 
lehetősége a (2) bekezdés szerint csak átmenetileg volt megengedett. 

(4) A település beépítésre nem szánt területén, lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási 
célú, szállásférőhelyet nyújtó, különleges célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, ill. 
meglevő épület e célra történő funkció váltása csak akkor lehetséges: 
a) ha a közegészségügyi és járványügyi hatóság által (ÁNTSZ) által is elfogadott egészséges 

ivóvízellátás biztosítható és  
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b) a villamos energia ellátás megoldott, vagy megoldható, valamint  
c) az (5) bekezdés szennyvízelvezetésre, és  
d) a jelen rendelet felszíni vízrendezésre vonatkozó előírásai teljesíthetők. 

(5) A település beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező szennyvizek 
elvezetését azok keletkező mennyisége és a közcsatorna-hálózathoz való csatlakozási lehetőség 
függvényében a következők szerint kell megoldani:  
a) amennyiben a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 3 m3-t, és a 

közcsatorna hálózathoz való csatlakozás 100 m-en belül nem oldható meg, akkor a térség 
közcsatorna hálózatának kiépítéséig, a szennyvizeket szigorúan -ellenőrzötten- vízzáró 
szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni.  

b) Az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt szennyvízleürítő helyre kell szállíttatni, melynek 
időszakonként szükséges elvégzéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni és azt 
szükség esetén köteles számlákkal igazolni.   

c) Az a) pont szerinti megoldás csak akkor és ott alkalmazató, ahol a szennyvízgyűjtő medence, 
szippantó kocsival történő megközelítési lehetősége megfelelően kialakított útkapcsolattal 
biztosítható.  

d) Ha a közcsatorna hálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területen 100 m távolságon belülig 
megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat a közcsatornára rá kell kötni. Ettől eltérni csak 
azoknak az ingatlanoknak lehet, amelyek korábban víznyomás próbával igazolt vízzáró 
gyűjtőmedencét építettek. 

e) A d) pont szerinti „rákötési mentesség” nem vonatkozik azokra az ingatlanokra, melyekre 
engedélyt a jelen rendelet hatálybalépését követően kértek. 

f) Amennyiben a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 3 m3-t, és a közcsatorna 
hálózathoz csatlakozni 200 m-en belül nem tud és megfelelő befogadó rendelkezésre áll, 
egyéb előírások nem tiltják, továbbá az illetékes szakhatóságok hozzájárulnak, a keletkező 
szennyvizek tisztítására megengedett a helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés 
alkalmazása.  

g) Az f) pont szerinti kisberendezés védőtávolság igénye nem nyúlhat túl azon az ingatlanon, 
melyen azt elhelyezik.  

h) A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva 
az illetékes vízügyi hatóság meghatároz.  

i) Amennyiben a keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi 3 m3-t, és az f)-h) pontok 
szerinti helyi szennyvíztisztító kisberendezés nem valósítható meg, akkor a tervezett építés 
csak a közcsatornára való csatlakozással valósítható meg. 

(6) 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.  

(7) Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást igényel, 
amelyhez a szakhatóságok engedélyének a beszerzése is szükséges. 

(8) Közvetlen az élőfolyásba ipari eredetű szennyvíz csak a hatóságok által előírt megfelelő kezelés 
után, vízjogi létesítési engedély alapján– az abban előírtak szigorú betartásával - vezethető be.  

(9) A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített bűzzáróan kivitelezett szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, 
szagtalanító nélkül 150 m-es védőtávolság biztosítását igényli, amelyen belüli 
területhasznosításra korlátok vonatkoznak. A beépítésre szánt területre eső, a védőtávolság által 
érintett területen lakó- üdülő, vegyes, gazdasági (zavaró ipari gazdasági kivételével), különleges 
(hulladék lerakó kivételével) övezet nem alakítható ki. A beépítésre nem szánt területre eső 
védőtávolsággal érintett területen belül élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető, 
élelmiszer, gyógyszer nem állítható elő, nem tárolható, nem csomagolható és nem forgalmazható. 

(10) Szennyvíztisztító telep használatbavételi engedélyében rögzítésre kerülő védőtávolságán belülre 
ugyanazok az előírások érvényesek, mint a szennyvízátemelő védőtávolságára.  
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Árvíz-, belvízvédelem 

18.§  

(1) Vízfolyások, patakok mentén a part élétől 
a) a Duna mentén 10 m,  
b) további állami kezelésű vízfolyások, patakok mentén a part élétől min. 6-6 m,  
c) az egyéb önkormányzati kezelésben lévő vízfolyás part éleitől min. 3-3 m,  
d) a nyílt árkok mentén min. 2-2 m  
szélességű sáv, karbantartás számára szabadon hagyandó.  
A karbantartó számára a fenti területeken szolgalmi jog biztosítandó. A szolgalmi joggal terhelt 
területrészen mindennemű tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező hozzájárulásával 
végezhető.  

(2) Az árvízvédelmi művel rendelkező vízfolyások árvízvédelmi létesítményének lábától 10-10 m-es 
sáv, magas parti védelem esetén a magas part élétől 10 m-es sáv szabadon hagyandó árvízi 
védekezésre. Ebben a sávban közműhálózat, vagy egyéb létesítmény – a sávon belüli mélyépítés 
nélkül megépíthető út kivételével - nem helyezhető el. 

(3) Az árvízvédelmi létesítmény lábától számítva 
a) a mentett oldalon a 110 m-es sávban 

aa)  fakadóvíz előfordulásával kell számolni, ahol 
ab) felszín alá nyúló építkezés esetén az illetékes szakhatósággal is egyeztetni kell. 

b) hullámtéri oldalon a 60 m-es sávon belül 
ba) gödröt ásni, bármilyen kitermelést végezni,   
bb) bármilyen egyéb mélyépítési munkát végezni 
csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehet. 

(4) Hullámtérben csak az arra vonatkozó előírásokban megengedett területhasznosítás valósítható 
meg, attól eltérő új területhasznosítás nem jelölhető ki. 

(5) Kialakult állapotként csak az olyan eltérő területhasznosítás fogadható el, illetve tartható fenn, 
melynek kijelölése már korábban, a szakhatósággal egyeztetetten történt. 

(6) A jelenlegi hullám- és árterületeken (a kijelölt nagyvízi meder és a Duna, illetve a Barát patak 
medre közötti vízelöntéssel veszélyeztetett területen), a hullámterek, vízpartok, vízjárta területek 
előírásait rögzítő jogszabályban megengedett hasznosítástól eltérő új hasznosítás csak akkor 
lehetséges: 
c) ha az árvíz elleni védelem - az illetékes hatóságok által engedélyezett módon - kiépült, illetve 

megoldott, továbbá  
d) a terület szükséges védetté való átminősítése is megtörtént.  
 
 

19.§  

(1) A vízelöntéssel veszélyeztetett területen bármilyen beruházást megvalósítani csak a terület árvíz- 
és belvíz elleni védelemének a megoldásával lehet.  

(2) A magas talajvízállásos, mély fekvésű területre építkezni csak talajmechanikai szakvélemény 
alapján szabad, az abban előírtak kötelező betartása mellett.  

(3) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, vízállásos 
terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján, 
az érintett szakhatóság engedélyével szabad. 

(4) A hullámtéren illetve ártérben - a hullámterek hasznosításáról szóló jogszabály alapján - csak 
olyan ideiglenes, átmeneti jellegű létesítmény helyezhető el, amely  
a) a vízfolyás medrét, vagy a vízgazdálkodási célú területet közvetlenül nem érinti,  
b) a víz mozgását nem befolyásolja,  
c) a vizes meder karbantartását, az árvízi- belvízi védekezést, csapadékvíz elvezetés lehetőségét 

nem akadályozza, 
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d) az érintett vizes meder kezelője ahhoz hozzájárult, 
e) a létesítmény fenntarthatóságának időbelisége meghatározott és 
f) a létesítő a helyreállítási kötelezettséget vállalja. 

(5) A hullámtérben, a hullámterek hasznosításáról szóló rendelet alapján megengedett - akár 
végleges, akár provizórikus célú - beruházás:  
g) amely közvetlen érinti a vízgazdálkodási területet, vagy/és  
h) érinti a víz mozgását (akár felszín felett, akár felszín alatt), vagy/és  
i) befolyásolja-akadályozza a vizes meder karbantartását, az árvízi-belvízi védekezést, a 

csapadékvíz elvezetés lehetőségét,  
j) csak vízjogi létesítési engedély alapján, az illetékes szakhatóság hozzájárulásával valósítható 

meg.  
k) Ide tartozik többek között különösen az úszóműállás és úszóműves kikötőhely, kikötő, yacht 

kikötő létesítése 

(6) 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. 

(7)  A hajózási szélességet szabadon kell hagyni a legkisebb vízállásnál is, melynek tényleges méretét 
az érintett vízfolyás kezelője határozza meg. 

 
Csapadékvíz elvezetés hálózata és létesítményei 

20.§  

(1) A csapadékvíz élővízbe, illetve befogadóba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy 
elhelyezése kötelező.  

(2) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 
ellenőrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó telekterületű) beruházás megvalósítási 
szándéka esetén. A beruházás csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő 
biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. Amennyiben a csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a 
végbefogadóig nem vezethető el, akkor helyben létesítendő záportározóval kell a víz-visszatartást 
megoldani. 

(3) 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a 
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről 
a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső 
útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a 
csatornahálózatba. Gyeprácsos parkoló létesítése tilos. 

(4) A telek, építési terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy 
a) a víz a terepen és az építményekben, valamint a közterületeken kárt (pl.: átázást, kimosást, 

korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza; 
b) a csapadékvíz telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek, valamint a szomszédos telkek, 

továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti, kivéve 
ahol az építési övezet előírása ciszterna kiépítését írja elő; 

c) a telekről a csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben, 
és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni az árok üzemeltetőjének előzetes engedélye 
alapján. 

d) A telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit csak terepszint alatt szabad az utcai vízelvezető 
hálózatba vezetni. 

(5) A csapadékvíz elvezetést elválasztott rendszerű nyílt árkos vagy zárt csapadékcsatorna hálózattal 
kell kiépíteni.  

(6) A nyílt árkos vízelvezető hálózat esetén 
a) Az árok feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. 
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b) Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az, víz-visszaduzzasztást ne okozzon és a 
vízszállítás akadálymentes legyen. 

c) Egy telekre csak és kizárólag egy áteresz létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is 
figyelembe véve!).  

d) Az áteresz szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb.  
e) 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.  
f) A nyílt árok fenekét és max. 50 cm magasságig az oldalát szint-, medertartás és a 

karbantarthatóság érdekében burkolni kell.  
g) Az árok telkenkénti 3,5 m-nél hosszabb szakaszon történő lefedése, illetve zárt csatornás 

elvezetésűvé alakítása nem megengedett, sem parkolási, sem közlekedés fejlesztési cél 
érdekében. 

h) az árkok - ahol az műszakilag lehetséges -  burkolatlan, gyepesített kialakítással készüljenek. 

 
Villamosenergia ellátás hálózata és létesítményei 

21.§  

(1) Beépítésre szánt új fejlesztési területeken új közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási 
villamosenergia ellátási hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni a (2) bekezdésben foglalt 
eltéréssel.  

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

(3) Beépítésre nem szánt területen egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást 
nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló 
lámpafejek is elhelyezhetőek. 

(4) Új villamosenergia ingatlan-bekötést csak földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni 
még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.  

(5) A tervezett 400kV-os átviteli és a nagyfeszültségű 120kV-os, ill. a középfeszültségű 20 kV-os 
oszlopra fektetve épített villamos hálózatok vonatkozó szabvány szerint rögzített és a 
szabályozási terven feltüntetett biztonsági övezetét szabadon kell hagyni, alatta épület nem 
létesíthető. 

 

Földgázellátás hálózata és létesítményei 

22.§  

(1) Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. 
A tervezett gáznyomás szabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhető el. A 
berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. 

(2) A nagynyomású szállítóvezeték védőtávolságán belülre tervezett, az ágazati előírás szerint nem 
megengedhető területhasználat csak a gázvezeték szükséges átépítésével, a védőtávolság 
csökkentésével lehetséges. 

(3) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető. 
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Elektronikus hírközlés hálózata és létesítményei 

23.§  

(1) A beépítésre szánt új fejlesztési területén új vezetékes elektronikus hírközlési hálózatokat 
földalatti elhelyezéssel kell építeni.  

(2) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a meglevő 
gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a 
meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés 
bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak 
kivitelezni. 

(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat, beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási 
okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, 
egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is 
elhelyezhetőek. 

(4) A nyilvános távbeszélő állomást a nagyobb tömegeket vonzó épületek közterületi frontján kell 
elhelyezni. 

(5) Vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak telepítése tilos a magasabb rendű tervekben védettséggel 
jelölt alábbi területeken: 
a) védett természeti 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) helyi védelem alatt álló területen és 
h) egyedi védettségű épület 100 m-es környezetében. 

(6) Új antenna telepítésénél 500 m-es körzetben már meglevő antenna előfordulása esetén, - ha az, 
nem lakóterületi övezetben fekszik,- azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni. 

(7) Beépített, illetve beépítésre szánt területen antennát önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet 
(az, csak meglevő építményre telepíthető). 

(8) Beépített, beépítésre szánt területen új antennák elhelyezésére a Gksz kereskedelmi - gazdasági 
építési övezetek területén lehet helyet biztosítani.   

 
Megújuló energiaforrások 

24.§  

(1) A megújuló energiaforrást hasznosító eszközök településképet rontó technikai berendezése nem 
helyezhetők el olyan területen, ahol a településképet, vagy a tájképet rontaná, a kilátás vagy 
rálátás tekintetében zavaróan hatna.  
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IV. FEJEZET  

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK EGYES KORLÁTOZÁSAIRÓL 

Az árvízzel vagy a felszínmozgással veszélyeztetett területekre vonatkozó korlátozó rendelkezések 

25.§  

(1) A árvíz szempontjából veszélyeztetett nagyvízi mederhez tartozó területen 
a) új épület létesítése, illetőleg meglévő épület bővítése csak az illetékes vízügyi szakhatóság 

állásfoglalása alapján valósítható meg, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával; 
b) emberi tartózkodásra szolgáló épületek teherhordó szerkezetét árvízbiztosan kell megépíteni, 

mely feltétel teljesülését az engedélyezési tervhez csatolt tartószerkezeti számítással kell 
igazolni, 

c) új épület elhelyezése esetén annak első, huzamos tartózkodást szolgáló használati szintjét a 
mértékadó árvízszint (a továbbiakban: MÁSZ) felett legalább 30 cm-rel kell kialakítani az 
illetékes vízügyi szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével; 

d) a mértékadó árvízszint alá huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség padlóvonala nem, csak 
mellékhelyiség, kiszolgáló helyiség padlóvonala kerülhet; 

e) a szennyvizek szikkasztása tilos, meglévő épület szennyvízelvezetéséhez csak zártrendszerű 
szennyvíztároló létesíthető a közcsatornába történő bekötésig.  

f) új épület csak a közcsatornával ellátott telkeken helyezhető el, korszerű szennyvíztisztító 
kisberendezés nem alkalmazható; 

g) épület pinceszintje és garázsszintje a MÁSZ alatt is elhelyezhető a tulajdonos kártalanítási 
igénye nélkül, amennyiben műszakilag a vízbetörés ellen az védetten kialakítható és ahhoz az 
illetékes szakhatóság hozzájárult. 

(2) A nagyvízi meder partvonalon kívüli részén a szabályozási terven jelölt 
a) A zónában a mértékadó árvízszint (105,37m - 105,50m Bfm) alatt fekvő területen új beépítés 

esetén : 
aa)  a területet feltölteni kizárólag csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad 
ab) a feltöltés tervezésénél és megvalósításánál figyelemmel kell lenni az értékes 

növényállományra, annak fennmaradását a tereprendezéssel biztosítani kell 
ac)  a feltöltés nem tartalmazhat a környezetre káros anyagot 

b) A B zónában feltöltés nem létesíthető. 

(3) A felszínmozgás-veszélyes területen 
a) új szennyvízelvezetést igénylő épület közcsatorna nélkül nem létesíthető; 
b) a közcsatornába történő bekötés megvalósulásáig az épületet használatba venni tilos;  
c) amennyiben a meglévő épület a már meglévő közcsatornába történő bekötése nem történt 

meg, úgy azt legkésőbb 2011. december 31-ig meg kell valósítani; 
d) amennyiben jelen rendelet hatálybelépése előtt létesített épület szennyvizeinek elvezetését 

szennyvíz-szikkasztóval oldották meg, úgy legkésőbb 2011. december 31-ig:  
da) a közcsatornába való bekötést meg kell valósítani, vagy 
db) a közterületi közcsatorna hiányában azt zárt tárolóra ki kell váltani, de a közcsatorna 

kiépültét követő 1 éven belül a közüzemi hálózatba be kell kötni 
dc) pince, vagy pinceszint csak szivárgó létesítésével együtt létesíthető, az ily módon 

összegyűjtött felszín alatti vizek megfelelő elvezetésével egyidejűleg 
dd) legfeljebb egy szint mélységű pinceépítmény létesíthető 

(4) A nem stabilizált löszfalak melletti védőterület a következők szerint határozható meg: h [méter] 
löszfal-magasság mellett ’h’ x 2,7 m távolságra a koronavonaltól, illetve ’h’ x 1,7 m távolságra a 
körömvonaltól (1. sz. melléklet).  

(5) A nem stabilizált löszfalak melletti védőterületen tilos 
a) a terep megbontása,  
b) a talajművelés,  
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c) övárok kialakítása, illetve   
d) bárminemű építmény elhelyezése.  

(6) A Budai út, Kőbányai utca D-i telektömbje, Kálvária utca, Pataksor területeivel határos ingatlanok 
esetén 
a) a pinceomlás elkerülése érdekében bármilyen építési tevékenység végzése előtt a földbe vájt 

vagy kifalazott pincéket fel kell tárni,  
b) az a) pont szerinti feltárás eredményét az építészeti-műszaki tervdokumentációhoz 

mellékletként kell csatolni a geotechikai szakvéleménnyel együtt 
c) Az építkezés megkezdése előtt az omlásveszély elkerülése érdekében a szakvéleményben 

meghatározott szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

(7) A szabályozási terven feltüntetett erózióveszélyes, vízmosásos területeken  
a) tilos a természetes növénytakaró felszámolása,   
b) amennyiben a terület növényzettel nem fedett, ott a terület meredekségének megfelelően 

gyepesítéssel, fásítással, sarjadzó, talajtakaró cserjék telepítésével, illetve mesterségesés vagy 
– vízmosások esetében kizárólag - természetes eredetű építőanyagokkal kell az állékonyságról 
gondoskodni.  

(8) Partfalak, vízmosások és suvadásos területek biztosítását elsődlegesen növényzettel kell 
megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, a mesterséges partfalvédelem kizárólag természetes 
(elsősorban budakalászi és ürömi) kővel, esetleg beton hátfallal erősített terméskő fallal történhet. 
Vízmosások, suvadásos területek mesterséges megkötésére növényi eredetű építőanyagok 
(rőzseköteg, -fonat, farönk) használhatók. 
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V. FEJEZET  

AZ ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 
Az építés általános szabályai 

26.§  

(1) Beépítésre szánt és belterületbe vont területen új épületet létesíteni, meglévő épületet bővíteni 
csak akkor lehet, ha:  
a) szabályozási vonallal érintett telek közterületi lejegyzése megtörtént,  
b) a telek méretei az építés feltételéül szabott övezeti rendelkezéseknek megfelelnek, 
c) a telek közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető, 
d) az övezeti előírások szerinti közművesítés biztosított. 
e) a tervezett épület és építmény megfelel az általános és a jelen rendeletben foglalt előírásoknak.  

(2) Közvetlen közútról, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról, gépjárművel 
közvetlenül meg nem közelíthető zárványtelek  
a) nem építhető be, 
b) területén már meglévőnek tekintett épület  

ba) nem bővíthető, 
bb) kizárólag állagmegóvás végezhető, 
bc)  rendeltetése nem változtatható meg, kivéve, ha lakórendeltetés mellékrendeltetésűre 

változik, és ha annak környezeti határértékei nem haladják meg a környezetben 
elfogadható határértéket. 

(3) Tereprendezés és/vagy építési tevékenység csak úgy valósítható meg, hogy  
a) az ne rontsa a terület felszíni vízelvezetési tulajdonságait,  
b) a vízelvezetés ne veszélyeztesse a szomszédos telket, illetve a talaj állékonyságát,  
c) a feltöltés anyaga a vonatkozó előírásoknak megfelelő szennyezés-mentes anyag lehet 
d) a tereprendezés megkezdése előtt a felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni. 
e) Az állattartás céljára szolgáló épületek tekintetében jelen rendelet előírásait az állattartásról 

szóló külön önkormányzati rendelet előírásaival együttesen kell alkalmazni. 
f) Az állattartás céljára szolgáló épületek tekintetében jelen rendelet előírásait az állattartásról 

szóló külön önkormányzati rendelet előírásaival együttesen kell alkalmazni. 

(4) 14 m-nél keskenyebb telek az (5) bekezdésben illetve az övezeti előírásban foglaltak kivételével 
nem építhető be. 

(5) Lakóterületen és üdülőterületen a 14 m-nél keskenyebb de 10 m-nél szélesebb telek csak akkor 
építhető be, ha az építési övezet előírásai azt lehetővé teszik, továbbá 
a) ha az utca mentén a telkek jellemzően már beépültek, és  
b) a szomszédos két telek is beépült, és  
c) a telek szélességének növelésére a kialakult állapot miatt már nincs mód. 
Az ily módon beépíthetővé váló telkek esetén az oldalhatáros beépítési mód esetében az oldalkert 
legfeljebb 3,0 m-re csökkenthető, de ez esetben az építménymagasság nem haladhatja meg a 4,5 
m-t.  
Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a szomszédos telkek még nem épültek be, de jogerőre 
emelkedett építési engedéllyel a beépítésűk várható. 
10 m-nél keskenyebb telek a szabadonálló és az oldalhatáron álló, valamint ikres beépítési mód 
estén nem építhető be. 

(6) Az állattartás céljára szolgáló épületek tekintetében jelen rendelet előírásait az állattartásról szóló 
külön önkormányzati rendelet előírásaival együttesen kell alkalmazni. 

 

                                                 
11 a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008(XII.30.) Korm. rendelet 
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Egyes melléképítmények és kiegészítő építmények  

27.§  

(1) Mellékrendeltetésű épület legfeljebb 5,5 m gerincmagasságú lehet. Új beépítés esetén lehetőleg a 
fő rendeltetésű épületben, vagy annak tömegével egybeépítetten létesíthető a fő rendeltetést 
kiszolgáló funkció.  

(2) Meglévő épület esetében utólagos mellékrendeltetésű épület elhelyezése az építési helyen belül a 
következők figyelembevételével lehetséges: 
a) oldalhatáros beépítési mód esetén az oldalhatáron való elhelyezés kötelező, 
b) szabadon álló beépítés esetén a mellékrendeltetésű épület ez előkerti határvonaltól legalább 10 

m-rel hátrébb kerüljön elhelyezésre. 

(3) A mellékrendeltetésű épületet jellemzően a fő rendeltetésű épülettel egybeépítve kell kialakítani. 

(4) Üvegház:  
a) lakóterületen vagy üdülőterülten akkor létesíthető, ha az övezeti előírások lehetővé teszik, 
b) hátsókertben elhelyezhető, 
c) oldalkertben a telek homlokvonalától legalább 15 m-re helyezhető el, 
d) a b) és c) pontok szerinti elhelyezésnél a telekhatártól legalább 1,5-es távolságot kell tartani. 

(5) Állattartás céljára szolgáló melléképítményt csak az állattartásról szóló helyi önkormányzati 
rendelet előírásai szerint szabad létesíteni. 

 

Az épületek elhelyezése 

28.§  

(1) Új épület létesítése:  
a) új épületet elhelyezni csak az övezeti előírásokban megállapított építési helyen belül szabad, 

kivéve, ha a szabályozási terv attól eltérő építési helyet, vagy határvonalat rögzít.;  
b) a szükséges védőtávolságot az építési helyen belül is be kell tartani; 
c) amennyiben az előírások szerint szükséges, a védőtávolságot az építési helyen belül is be kell 

tartani. 

(2) Meglévő épület bővítése, átalakítása, átépítése: 
a) meglévő épület csak az építési helyen belül bővíthető az övezetben megállapított beépítési 

paraméterek figyelembevételével 
b) meglévő épület építési helyen kívüli épületrésze tömegnövekedés nélkül átalakítható, 

korszerűsíthető, de bővítése csak az építési helyen belül lehetséges 
c) az építési helyen kívül álló épület vagy épületrész elbontása esetén, az csak építési helyen belül 

építhető vissza, 
d) az építési helyen teljes területével kívül álló épületek tovább nem bővíthetők (sem vízszintes, 

sem függőleges irányba), nem alakíthatók át, azokon csak állagmegóvási tevékenység 
végezhető.  

(3) Az övezeti előírástól eltérő beépítési mód szerint már beépített telkek szomszédságában, a telek 
beépítését a meglévő építmények telepítési távolságainak figyelembevételével kell a beépítendő 
telek építési helyén belül elhelyezni, a szomszédos ingatlan(ok) legkisebb mértékű korlátozása 
mellett. 

(4) Olyan kialakult területeken, ahol egyes telkeken övezeti határ megy keresztül, az egyes 
területrészre vonatkozó övezeti előírásokat az ingatlan beépítése szempontjából úgy kell 
alkalmazni, mintha az övezeti határ egyben telekhatár is lenne, a beépítési paramétereket az adott 
övezetre eső telekrész területére kell számítani. 

(5) Az építési hely általános meghatározása, amennyiben az övezeti előírás, vagy a szabályozási terv 
másként nem rendelkezik: 
a) az előkert legkisebb mélysége a szabadon álló és oldalhatáros beépítési módú területeken 

aa)  legalább 5,0 m, mely 
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ab) 18,0 m-nél kisebb telekmélység esetén legfeljebb 3,0 m-re  
ac) 14,0 m-nél kisebb telekmélység esetén legfeljebb 1,5 m-re  

csökkenthető 
b) az oldalkert legkisebb szélességi mérete szabadonálló beépítési módnál az építménymagasság 

övezetben meghatározott értékének fele, de legalább 3,0 m 
c) az oldalkert legkisebb szélességi mérete az oldalhatáros beépítési módnál 

ca) az építménymagasság övezetben meghatározott értéke, de 
cb) 25 m-nél nagyobb telekszélesség esetén 6,0 m 

d) a hátsókert legkisebb mérete bármely beépítési módnál legalább 6,0 m, mely   
da) 18 m-nél kisebb kialakult telekmélység esetén 5,0 m-re 
db) 14 m-nél kisebb kialakult telekmélység esetén 4,5 m-re, illetve legfeljebb 5 m-es 

szakaszon 3,0 m-re csökkenthető, abban az esetben amennyiben az nem korlátozza 
a szomszédos ingatlan beépítését. 
A hátsókert legkisebb méretének fenti előírások szerinti csökkentése csak abban az 
esetben lehetséges, amennyiben a szomszédos ingatlan építési helye és az érintett 
ingatlan építési helye közötti távolság nem csökken az övezetben megengedett 
legnagyobb építménymagasság mértéke alá 

e) a zártsorú beépítési módú terület előkertjét az építési övezet határozza meg. 

(6) Oldalhatáron álló beépítési mód építési helyre vonatkozó egyéb rendelkezései - - amennyiben az 
övezetre vonatkozó előírás másként nem rendezik - 
a) az építési hely telekhatárra eső vonalától az épület falsíkja 1,0 m-re legyen, kivéve Ófalú helyi 

védettségű területén, ahol a falsík a telekhatárra eshet; 
b) amennyiben a szabályozási terven nem került rögzítésre az építési hely, akkor az utcában 

jellemzően kialakult beépítési oldalnak megfelelően kell az épületet telepíteni; 
c) amennyiben a kialakult állapot azt indokolja – az oldalhatár felőli építési határvonal azon 

telekhatár felől is meghatározható, melyen a szomszédos telken már meglévő épület áll, 
amennyiben így az épület-elhelyezés a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza; 

d) helyi védelem alatt álló területeken az építési hatóság az oldalkert legkisebb méretét 4,0 
méterben is megállapíthatja, amennyiben: 

da) azt a kedvezőbb településkép kialakítása 
db) az érintett telkek szélességi mérete 
dc) a kialakult jellemző oldalkerti méretek  

indokolják, továbbá ha az építési övezet előírása azt lehetővé teszi. 
e) Amennyiben a szomszédos oldalhatáron álló meglévő épület falában lévő nyílászáró mérete és 

a mögött lévő helyiség rendeltetése az általános jogszabályban foglaltaktól eltér, akkor a 
telepítési távolságot elvi építési engedélyben kell tisztázni a tűzvédelmi szakhatóság 
állásfoglalása figyelembevételével. 

f) Amennyiben a szomszédos telkek beépítettsége, mint kialakult állapot miatt a xxx § 
rendelkezése értelmében a 14 m-nél keskenyebb telek beépíthető, úgy annak oldalkertje  

fa) 12-14 m telekszélesség között az előírt 
fb) 10-12 m telekszélesség között legfeljebb 4,0 m-re csökkenthető és az 

építménymagasság ez esetben nem lehet nagyobb 4,5-nél 
fc) 10 m alatti telekszélesség esetén elvi engedélyben kell vizsgálni a szomszédos épület 

kialakításának és elhelyezkedésének függvényében, hogy a telek beépítése 
megengedhető-e az épület szélességi és magassági értékeinek csökkentése mellett, 
de 3,5 m-nél keskenyebb oldalkert nem létesíthető.   

g) Amennyiben az eresz élvonala a szomszédos telekhatárt 1 méternél jobban megközelíti, és a 
tető hajlásszöge 25-nál nagyobb, a tetőt hófogósorral kell ellátni. A 10 m-nél hosszabb 
esésvonalú tetőt egymás felett több hófogósorral kell megépíteni 
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Építés lejtős terepen 

29.§  

(1) A 10 %-nál meredekebb lejtésű telek esetén kötelező a geodéziai felmérésen alapuló 
tereprendezési terv készítése. 

(2) Ha a telek, földrészlet lejtése meghaladja a 15%-ot, az épület körül rendezett terep (járda) a 
termett talajhoz (természetes terepszinthez) képest legfeljebb 1,5 m bevágással vagy töltéssel 
létesíthető. 

(3) A támfalgarázs építésének szabályai: 
a) támfalgarázs ott létesíthető, ahol  

aa)  a terep lejtése, a telek hosszirányában, az út tengelyétől az előkert 6,0 méter 
mélységéig eléri az átlagosan 20 % emelkedést, illetve 

ab) az elméleti (20 %-os) vonal nem emelkedik ki a terepből, az adott hosszon, vagy 
ac)  az előkert terepszintje1,5 méterrel magasabb az utca szegélyénél 

b) a támfalgarázs a telken főépülettől független elhelyezéssel is építhető,  
c) a telek beépítettségébe akkor nem számítandó bele, ha kielégíti a terepszint alatti építmény 

követelményeit akkor is, ha szerkezete a fő rendeltetés szerinti épülettel összefügg. Ezen 
esetben a terepszint alatti építmény beépítési mértékébe beszámítandó. 

d) a hagyományos utcakép védelme érdekében a védett területeken támfalgarázs nem építhető. 
e) a támfalgarázs magassági értékei: 

ea) utcai telekhatáron álló támfalgarázs és annak kapuzatát magába foglaló támfalkerítés 
maximum 3,0 méter magasságú lehet 

eb) a legfeljebb 3,0 m-es támfalszakasz felett csak áttört korlát, kerítés létesíthető 
ec) a magassági értékeket az út kiemelt szegélyéhez (rendezett terepszint) kell 

viszonyítani 
ed) kiemelt szegély nélküli útnál +15 cm magasság, azaz 3,15 méter magasság 

megengedett 
f) a támfal utcai hossza (a garázskapukkal együtt) a gépkocsi tároló előtt maximum 6,0 méter 

lehet + a gyalogos bejáró építménye 2,5 m szélességű; 
g) a szomszédos telek csatlakozásánál kialakuló támfal magassága 1,0 méter lehet. Felette lévő 

kerítés tömör (lábazati) szakaszával maximum 2,0 méter lehet együttesen; 

(4) Lejtős terepen történő építkezés sajátos előírásai: 
a) a terepszint alatti építmény  

aa)  terepcsatlakozástól mért magassága meghaladja az 1,0 métert, akkor az 1,0 méternél 
magasabban kiálló építményrész beszámít a beépítettség mértékébe, és az építmény-
magasság számításánál is figyelembe kell venni 

ab) legnagyobb kiállása nem haladhatja meg az terepcsatlakozástól számított 1,5 métert, 
kivéve, ha a lejtő irányú oldalon bejárati homlokzata van és ehhez tereplépcső, rámpa 
csatlakozik 

b) az épületek egybefüggő összes hossza a 10 %-ot meghaladó lejtésű telken legfeljebb 20,0 
méter lehet. 

c) az épület lejtő felőli egy homlokzatának építménymagassága (egy homlokzat F/L értéke) a 
lejtés mértékének függvényében az alábbi arányban túllépheti az övezet megengedett 
legnagyobb építménymagassági értékét   

ca) a 10 %-nál nagyobb lejtés esetén max 15%-kal 
cb) a 15 %-nál nagyobb lejtés esetén max 20%-kal 

de építménymagasság teljes épületre számított értéke ez esetben sem haladhatja meg az 
övezeti előírásokban megadott – az épület egészére számított – mértéket. 

(5) A telek természetes terepszintjének megváltoztatása: 
a)  a terepszint végleges megváltoztatása  

aa)  vertikálisan felfelé legfeljebb1,5 m-rel, 
ab) lefelé legfeljebb 3,0 m-rel 

változtatható meg, kivéve az előkert közterület felőli 10 m-es sávjában a biztonságos bejutást 
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szolgáló szükséges tereprendezést, vagy támfalgarázs létesítését. 
b) A tereprendezés során  

ba) kialakuló rézsűk lejtése nem lehet nagyobb 1:2-nél 
bb) a támfalak magassága 2,0 m-nél 
bc)  telken belüli rézsűk kialakításánál 1:2-es arányúnál (magasság 1 – vízszintes 

vetület:2) meredekebb rézsűt nem lehet alkalmazni 2,0 m-nél hosszabb szakaszon 
c) A tereprendezés során kialakult rézsűket megkötésükre alkalmas növényzettel kell betelepíteni 

az erózió megakadályozása céljából. 
d) közterület felőli támfal létesítésének előírásait a xxx § rögzíti. 

 
Gépjárművek elhelyezése 

30.§  

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

(5) Parkolóház – közlekedési hatásvizsgálatra alapozottan – a (Vt) vegyes és a (Gksz) gazdasági építési 
övezetek területén is létesíthető.  

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

(7) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolót csak szilárd burkolattal, kiemelt szegéllyel 
lehet megépíteni, melynek felületéről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági építési 
övezetek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül 
vezethető a befogadóba. 

(8) Parkoló kialakítása kizárólag fásítva, 4 gépjármű-állásonként legalább egy db, legalább kétszer 
iskolázott nagy lombkoronát növelő fa telepítésével történhet. 

 
A kerti víz és fürdőmedencére  vonatkozó előírások 

31.§  

(1) Kerti víz- és fürdőmedence,  
a) csak olyan telken létesíthető ahol a medence szűrő-mosatásából, illetőleg a lábmosóból 

származó szennyvizeinek közcsatornába való elvezetése biztosított, és ahhoz az üzemeltető 
hozzájárulását adta.  

b) A medencevíz csapadékcsatornába juttatható, de nyílt árokba nem vezethető. 
c) Csapadékcsatornára való rákötés hiányában a medence vizeit is a közcsatornába kell elvezetni. 
d) Kerti víz és fürdőmedence nem helyezhető el az elő-, oldalkert legkisebb szélességi méretének 

megfelelő teleksávban, és a hátsókerti telekhatártól számított 3,0 m-es teleksávban.  

(2) Lejtős terepen a kerti medence tereprendezésénél: 
e) a medencéhez rendezett terep rézsűjének meredeksége nem lehet nagyobb 1:3-nál, 
f) a rézsűláb eredeti terephez való csatlakozásának vonala legfeljebb 3 m-re közelítheti meg a 

szomszédos telek határát, 



29 

g) támfalas kialakítás esetén a támfal felső szintje a rendezett terep csatlakozásától legfeljebb  
2,0 m lehet, az a) és b) pontban foglalt tereprézsűre vonatkozó rendelkezések együttes 
figyelembevételével. 

(3) Kerti fürdőmedence téliesítése, vagy időszakos lefedése akkor nem számít be a beépítés 
mértékébe, ha annak tartós szerkezetei a terepszint alatti építmények feltételeit kielégítik. 
Időszakos sátorszerkezettel, akkor fedhető le a kerti fürdőmedence, ha annak magassága a 
csatlakozó terepszinthez képest nem nagyobb 1,0 m-nél. 

 

A terepszint alatti beépítésre, a terepszint alatti építményekre és a pinceszintekre vonatkozó 
rendelkezések 

32.§  

(1) A telek megengedett terepszint alatti beépítési mértéke a terepszint alatti beépítés bruttó 
területének és a telek területének hányadosa. A telek terepszint alatti beépítési mértékébe 
beszámítandó: 
a) az épület alatti pinceszint,  
b) az épületen túlnyúló pinceszint,  
c) az épülettől független szerkezettel megépített terepszint alatti építmény szerkezeti falakkal 

együtt értelmezett összes beépített bruttó területe. 

(2) A szabadonálló beépítési módú építési övezetek esetében síknak tekinthető, legfeljebb 5%-os 
lejtésű terepen az épülettel egybefüggően kialakított szerkezetű, vagy a pinceszinten kialakított, 
épületkontúron túl kinyúló mélygarázs vagy pince feletti zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy 
annak a talajtakaró vastagságával együtt számított felső síkja ne haladja meg az eredeti 
terepszinthez képest az 1,0 m-t.   

(3) Az épület pinceszintje épületkontúron túlnyúló részének terepszint fölé nyúló magassága akkor 
nem számítandó hozzá az építménymagasság mértékéhez (6. ábra), ha az eredeti terepszint és a 
zárófödém szintkülönbsége nem haladja meg a 1,5 m-t, és 
a) a kinyúló pinceszint zárófödéme és a hozzárendezett terep rézsűvel kerül kialakításra, melynek 

rézsűhajlása legalább 1:3, vagy 
b) ha a pinceszint nem nyúlik túl az épületkontúron, és az épületkörüli járdavonalhoz a rendezett 

terep rézsűhajlása legalább 1:4  arányú. 
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(4) Lejtős terepen, ha a terepszint alatti 
építmény terepcsatlakozástól mért 
magassága meg-haladja az 1,0 m-t, akkor 
az 1,0 m-nél magasabb építményrész 
beszámít a beépítés mértékébe. Az ily 
módon, részben terepszint alatti 
építménynek tekinthető építmény terep-
csatakozástól mért legmagasabb pontja 
nem lehet nagyobb 1,5 m-nél, kivéve, ha a 
lejtő irányú oldalon annak bejárati 

homlokzata van, melyhez a tereplépcső, rámpa közvetlenül csatlakozik. (7. ábra) 

(5) Amennyiben a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő lakóépület miatt a 
személygépjármű tárolás másként a telken belül nem oldható meg, - a településképi szempontból 
védett terület kivételével - megengedett az előkert egy szakaszán a lábon álló, legfeljebb egy 
darab, 20 m² vízszintes vetületű – a beépítés mértékébe be nem számító - kerti tetővel lefedett 
felszíni parkolóhely kialakítása,  
a) ha az a kerítéssel egybeépítetten kerül megvalósításra, 
b) faszerkezetű és agyagcserép-fedéssel van ellátva,  
c) szerkezeti magassága nem haladja meg a 3,0 m-t, 
d) tetőhajlásszöge nem nagyobb 35 º-nál.  

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

 

 
 

A kerítésekre vonatkozó rendelkezések 

33.§  

(7) Tömör kerítés a település közigazgatási területén nem alkalmazható. A kerítések felületének 
járdaszinttől mért 0,8 m és 2,0 m magasság közötti sávja, legalább 50 %-ban áttört és átlátható 
felületként alakítandó ki. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet, kivéve, ha az övezeti előírás 
másként rendelkezik. 

(8) A 16 m-nél kisebb szabályozási szélességű közterületek menti útkereszteződéseknél a telek 
sarokpontjától számított 6-6 m-en belül - a látóháromszögbe eső szakaszon - a kerítéseket 0,8 
m feletti teljes magasságukban átláthatóan kell kialakítani. Ezen szakaszokon csak 
alacsonynövésű sövény ültethető. 

(9) Új épület létesítése esetén az új épület és a kerítés anyaghasználatát biztosítani kell. 
 

A támfalakra  vonatkozó rendelkezések 

34.§  

(1) Amennyiben a terep eredeti lejtése szükségessé 
teszi támfal kialakítását, a rendezett terep és az 
épület kapcsolatát biztosító tereplécsők, támfalak 
magassága sehol sem haladhatja meg a csatlakozó 
rendezett terephez képest a 2,0 m-t. A telken belül 
a magassági eltéréseket szükség esetén teraszos 
terep és támfal-kialakítással kell rendezni. 
Teraszos kialakításnál a támfalak közötti minimális 
távolság oldalirányban legalább 1,2 m legyen.  

(2) Amennyiben a telek homlokvonala mentén a 
közterületi út bevágásban van és a telek rendezett 
terepszintjének csatlakozásánál a magassági különbség nagyobb 3,0 m-nél, akkor a közterület 
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felőli támfal járdaszinttől mért magassága nem lehet nagyobb 2,0 m-nél, a  további magassági 
különbséget teraszos terepidomokkal, vagy legfeljebb 1:4-es rézsűvel kell biztosítani. (1. ábra) 

(3) Telek oldalhatáránál és hátsó határánál, attól 0,5 m-re, a szükség szerint kialakítandó támfalak az 
(1) bekezdésben foglaltakkal  azonos méretben létesíthetők. 

(4) Támfalak létesítése esetén a vízelvezetést megfelelő eszközökkel biztosítani kell (támfal tetején 
folyóka, stb), melyet a felszíni víz elvezetésére alkalmas árokba, vagy ciszternába be kell kötni. 

(5) Támfal létesítése esetén, annak mellvédjeként kialakított magassági meghosszabbításra szolgáló 
tömör kerítés legfeljebb 1,1 m-rel lehet magasabb a támfal felső terepcsatlakozásának szintjénél, 
amennyiben anyaga, vagy burkolata kő. 

 
 

A kötelező zöldfelületi minimum előírásai 

35.§  

(1) A telek legkisebb kötelező zöldfelületi mértékét az egyes övezeti előírások rögzítik. 

(2) A zöldfelület mértékének számítása 
e) bele kell számítani a növényzettel ellátott területek vízszintes síkvetületét, valamint a nem 

szilárd burkolattal ellátott területrészeket, legfeljebb az előírt legkisebb zöldfelületi érték 25%-
át meg nem haladó mértékben.  

f)  a műanyag-gyeprácsos zöldfelület az előírt zöldfelület mértékébe nem számítható be. 

(3) Az előírt legkisebb zöldfelület nagyságához mérten, annak minden 150 m2-én legalább 1 db nagy 
vagy közepes lombkoronát növelő fa, és 1 db cserje kell legyen, vagy kell kerüljön telepítésre. 
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VI. FEJEZET  

A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSA ÉS VÉDELME 

A településkép alakításának általános előírásai  

36.§  

(1) Az épületek színezése: 
a) a jellemzően hagyományos beépítésű lakóterületek, üdülőterületek és vegyes területek 

esetében csak a település hagyományainak megfelelő módon alakítható ki (fehér, sárgával tört 
fehér, szürkével tört fehér, okkersárga árnyalatai, homok és agyagszín, tégla és terrakotta 
vörös, harsányangol- zöld) 

b) az a) pont szerinti területek kivételével ( K különleges területek, GKSZ területek stb) az építési 
hatóság – tervtanácsi szakértői véleménye alapján - az egyes épületeken használt színek 
lehetőségét meghatározhatja, vagy korlátozhatja  

c) az épületek közterület felől látható homlokzatait részleges színezéssel ellátni nem lehet: 
ca)  műemléképületen,  
cb) műemléki környezetben, 
cc)  helyi védelem alatt álló épületen, 
cd) helyi védelem alatt álló, településképi szempontból kiemelt területen, 

kivéve életveszély elhárítás, a homlokzat egyes részeinek erős rongálódása, a nyílászárók, 
portálok cseréje miatt szükséges 1 éven belüli átmeneti jellegű javításokat. 

(2) A magastetők tetőfelületének fedőanyaga (héjalása) amennyiben a területre vonatkozó övezeti 
előírás, másként nem rendezik:  
a) a lakóterületek, üdülőterületek és vegyes területek esetében 

aa)  az épületek és építmények esetében csak sötét, vagy világos égetett agyagcserép 
fedés lehet 

ab) kiegészítő tetőfelépítményeknél a tetőfelület 15%-ig a héjalás a tetőfedéshez igazodó, 
nem fényes felületű egyéb fedés lehet 

ac) meglévő nem cserépfedés felújítható, de csere esetén – ha a tetőszerkezet azt 
lehetővé teszi - cserépfedésre kell a tetőhéjalást cserélni.  

b) a nagy kiterjedésű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek, valamint különleges 
kereskedelmi területeken a nem hagyományos beépítési jellemzőkkel kialakított építmények, 
épületek és épületegyüttesek 15 º-nál alacsonyabb hajlásszögű tető, lapostető kialakítása 
esetén 

ba) 300 m2-nél nagyobb, de 500 m2-nél kisebb egybetartozó vagy egybefüggő tetőfelület 
esetén extenzív zöldtető kialakítása legalább a tetőfelület 65%-án 

bb) 500 m2 –nél nagyobb terjedelmű egybefüggő tetőfelület esetén annak legalább 50%-
án intenzív zöldtetőt, és legalább további 25%-án extenzív zöldtetőt 

bc) 3000 m2 –nél nagyobb terjedelmű egybefüggő tetőfelület esetén annak legalább 65%-
án intenzív zöldtetőt  

kell kialakítani 
c) meglévő, 5000 m2 egybefüggő tetőfelületet meghaladó épület felújítása, rendeltetésének 

megváltoztatása esetén legalább a tetőfelület felén extenzív zöldtetőt kell utólag kialakítani; 
d) a b) és c) pont szerinti zöldtetők kialakítása azok fenntartásáról az épület tulajdonosa vagy 

üzemeltetője folyamatosan gondoskodni köteles. 
 

Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok, céglogók előírásai 

37.§  

(1) Belterületi ingatlanon, az ingatlanon lévő rendeltetési egység(ek)re vonatkozó tájékoztatási eszköz  
és a tevékenységhez szorosan tartozó hirdetési információ az alábbiak szerint valósítható meg. 

(2) Az egyes ingatlanon belül, az ott folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó cég-címtábla (pl. 
logó üzemanyagtöltő ártájékoztató oszlopa stb.) elhelyezésén túl, elhelyezhető legfeljebb még egy 
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tábla rendeltetési egységenként, vagy tábla-együttes egyéb, a rendeltetési egységben folytatott 
tevékenységhez szorosan kapcsolódó hirdetés és reklámozás céljából. Ezen hirdetés mérete nem 
haladhatja meg a 2,0 m2-t, kivéve, a védelemmel érintett területet, vagy ha az övezeti előírás 
másként rendelkezik. 

(3) A kulturális és oktatási intézmények épületein az arra állandósított és engedélyezett hirdető 
berendezéseken a kulturális rendezvényt, műsort hirdető plakátok is elhelyezhetők.  

(4) Cégér, cégtábla, cégfelirat, céglogó és címtábla elhelyezése  
a) Cégér, cégfelirat, cégtábla az épület homlokzatán, az ingatlan kerítésén, támfalán vagy 

kéményén helyezhető el 
b) Cégért, cégfeliratot, cégtábláz úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni, hogy azok 

szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges 
tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban 
legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.  

c) Az épületeken elhelyezhető cégérek, cégtáblák és cégfeliratok szerkezeteinek, festésének rikító 
színű  kialakítása, vagy összképében zavaró hatása nem engedhető meg.  

(5) Homlokzattal párhuzamosan kialakított cégér, cégtábla, cégfelirat, céglogó 
a) Homlokzattal párhuzamos táblaszerűen kialakított cégér felülete nem haladhatja meg a 2,0 

m2-t, védett területen vagy védett épületen való elhelyezés külön előírásai figyelembevételével. 
b) Homlokzattal párhuzamosan szerelt világító cégtábla mérete nem lehet 1,0 m2-nél nagyobb.  
c) Homlokzattal párhuzamos 1,0 m2-nél nagyobb befoglaló méretű fényreklámként csak önálló 

világító betűs cégfelirat, céglogó, vagy rejtett világítással ellátott, önálló betűkből kirakott 
cégfelirat helyezhető el. 

d) Az önálló világító betűkkel megvalósuló cégérek kialakításánál a kábeleket a falon belül kell 
vezetni, a betűket külön összefogó tartószerkezet a homlokzati síkon kívül nem helyezhető el. 

e) A homlokzati falsíkon a kirakatportálok szerkezetén kívül csak önálló betűkből álló, szerelt 
vagy festett cégfelirat helyezhető el. Ha az épület építészeti kialakítása lehetővé teszi, 
megengedhető a falra festett cégér kialakítása is, melynek színét az építési engedély színezési 
tervében kell meghatározni. 

(6) Falsíkra merőleges cégér: 
a) egyoldali felülete 0,5 m2-nél 
b) magassága  0,8 m-nél 
c) a homlokzati falsíktól számított kinyúlása 0,6 m-nél 
d) szerkezeti vastagsága 0,3 m-nél 
nem lehet nagyobb, 
e) közterület fölé kinyúló magasságát az OTÉK vonatkozó előírása szerint kell meghatározni 
f) megvilágítását szolgáló elektromos vezetékek csak a berendezésen belül és rejtetten 

alakíthatók ki, a homlokzat falán kívül kábelcsatornában sem vezethetők 
 

Egyéb reklámhordozókra és hirdetési eszközökre vonatkozó rendelkezések 

38.§  

(1) Gazdasági reklám létesítése: 
a) A 31.§-ban foglaltak kivételével nem létesíthető gazdasági célú reklám épületen, beleértve 

annak homlokzatát, tetőzetét, tűzfalát, kivéve  
 a GKSZ területbe sorolt, 
 a K-K övezetbe sorolt, továbbá 
 az üzemanyagtöltő állomás  

ingatlanon lévő épületeket. A cégér, cégtábla, vagy céglogó mellett önálló rendeltetési 
egységenként legfeljebb egy reklámcélú hirdetés létesíthető, legfeljebb 4 m2 felülettel, kivéve, 
ha az övezeti előírás másként rendelkezik. 
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b) Hirdetési- és reklámcélú szerkezetet, reklámberendezést nem lehet elhelyezni - az a) pontban 
meghatározottak kivételével – a telkek területén, az épületek homlokzatain - beleértve az 
oromfalakat, a tűzfalakat és tetőzetet is -, valamint az ingatlanok kerítésein, támfalain. 

c) Kéményre vagy szellőztető berendezés kéményszerű kivezetésére kizárólag csak GKSZ és 
különleges K-Ker terület övezeteiben helyezhető el reklámhordozó, maximum a műtárggyal 
azonos méretben (burkolatszerűen kialakítva). 

(2) Villogó fénnyel, reklámfénnyel egyéb fényjelzéssel káprázást okozni, a közlekedést veszélyeztetni, 
vagy a környezető telek használatát zavarni, korlátozni nem szabad.  

(3) Reklámcélú falfestmények nem létesíthetők az építmények homlokzatain, kivéve a vendéglátást 
vagy kulturális intézményt hirdető falfestményt. Nem reklám jellegű falfestmény céglogóként, vagy 
díszítésként létesíthető. 

(4) Épület tetőzetének eltérő színű, vagy anyagú héjalásával reklámcélú felirat nem létesíthető. 

(5) A település külterületén csak a 11-es út mellett, és a Szentendrei út mellett, legfeljebb 300 m-
ként helyezhető el egy, legfeljebb 10 m2 össz-felületű reklámberendezés, kizárólag csak helyben 
gazdálkodó és telephellyel /székhellyel rendelkező  cégek, szolgáltatások reklámozására. Bármely 
más gazdasági reklámberendezés létesítése tilos. 

(6) A1-es (594 x 841 mm), vagy ezt meghaladó ívméretű plakát, vagy A1-es méretnél kisebb 
elemekből létrehozott plakát, óriásplakát nem helyezhető el az építési terület lehatárolására 
szolgáló ideiglenes kerítések kivételével.  

(7) Plakát, falragasz az épületek közterületi homlokzatain nem helyezhető el. A választási kampányok 
plakátjai és falragaszai – az erre vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével – az arra 
rendszeresített táblán, vagy csak az épülethomlokzatok és közterületi építmények üvegfelületein 
alkalmazhatók. 
a) Üzleti árnyékoló ernyőszerkezet - annak ponyvafelületét is beleértve - nem tartalmazhat 

reklámot, hirdetést az üzlet profilját jelző logó kivételével. 

(8) A település belterületén az elhelyezhető gazdasági reklámok kialakítása során: 
a) kerítéseken, támfalakon, épülethomlokzatokon csak egységes elrendezésű, összehangolt 

méretű reklámhordozókat szabad elhelyezni, 
b) épületek nyílás nélküli homlokzatán reklámhordozót elhelyezni csak az érintett nyílás nélküli 

homlokzati felület legfeljebb 10 %-áig lehetséges, 
c) az ingatlan közterület felöli telekhatárán reklámhordozó csak a kerítésre ráépítve, vagy 

egybeépítve, annak magasságáig, a közterületbe legfeljebb 10 cm-t benyúlva, a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban megállapított előírások figyelembe vételével helyezhető el 

d) az egyes ingatlanokon elhelyezett reklámhordozóknak egymással, valamint a környező 
épületek tömegével, homlokzatképzésével, színhatásaival, jellegével összhangban kell lenniük, 

e) a GKSZ jelű övezetbe sorolt ingatlanon  
ea) A reklámhordozó telkenkénti nagysága összesen 1m² reklámfelület/200 m² 

telekterület. 
eb) A reklámhordozó magassága max. 6,0 m.  
ec) Hirdetőoszlopszerű kialakításnál a reklámhordozó egyoldali magassága max. 7,5 m, 

nagysága legfeljebb 20 m² lehet. 
ed) Hirdető berendezést, reklámot, a 11 főút tengelyétől 100 m, a József Attila út tenge-

lyétől mért 50 méteren belül elhelyezni tilos. 
ee) Reklámhordozók a gazdasági területek közötti közterületen nem helyezhetők el, 

kivéve az e célból külön meghatározott helyeket a g) pont szerint. 
f) közparkban reklámhordozót elhelyezni csak annak kavicsolt vagy burkolt útjai szélén szabad. 
g) egyéb közterületen önálló reklámhordozó a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően és az alábbi rendelkezések betartásával létesíthető:  
ga) a szabad gyalogosfelület nem csökkenhet 1,5 m alá, 
gb) a reklámberendezés a védett területen csak kulturális és települési esemény, továbbá 

egyéb lakossági igazgatási tájékoztatást, választási plakátot tartalmazhat, gazdasági 
reklámot nem, 
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gc) információs tábla, tábla-együttes, irányító tábla bármely közterületen elhelyezhető az 
önkormányzat által elfogadott egységes megjelenésnek megfelelő módon, 

gd) A József Attila utca és az Ipari park feltáró útjának csomópontjában a feltáró út 
behajtója mellett 2db, max. 3,0 m széles, 7,5 m magas információs, útbaigazító tábla 
egységes formában, engedélyezett terv alapján. 

 
 

A kirakatokra és vitrinekre vonatkozó rendelkezések és a homlokzatokon elhelyezhető egyéb 
technikai- és tájékoztató berendezések 

39.§  

(1) A kirakatokra és vitrinekre vonatkozó rendelkezések: 
a) Az épületek kirakatainak üvegfelületét nem átlátszó felületű anyaggal - fóliával, papírral, 

műanyaggal, festéssel vagy más dekorációs felülettel homokfúvással legfeljebb az üüvegfelület 
30%-án lehet.  

b) Kirakatszekrény mérete nem haladhatja meg:  
ba)  a közterület felőli homlokzat falfelületén a 2,0 m2-t 
bb) az előkertek kerítésén, vagy az előkertben nem haladhatja meg az1,0 m2-t 

(2) Az épületek közterület felöli homlokzatain – beleértve a közterületre néző tetőzetet is – nem 
helyezhető el, illetőleg nem létesíthető: 
a) parabola-antenna 
b) légkondicionáló berendezés, valamint 
c) árusító automata berendezés a közterület felől is láthatóan – kivéve a jegyárusító automatát, 

továbbá 
d) a falsíkon vagy kirakatportál síkján kívül bankjegy automata berendezés. 

 
 

Rendelkezések a közterületeken elhelyezhető  pavilonokra, vendéglátó teraszokra vonatkozóan 

40.§  

(1) Közterületi pavilon árusítás, vendéglátás, vagy egyéb szolgáltatás céljából a közterületeken nem 
létesíthető.   

(2) Vendéglátó terasz közterületi járdán nem, csak ahhoz csatlakozóan, telekterületen létesíthető, 
kivéve, ha SZT erről külön másként nem rendelkezik. Vendéglátóteraszok üvegezett, zárt módon 
nem alakíthatók ki, de az épület színezésével összhangban lévő reklámmentes 
vászonárnyékolókkal, ernyőkkel lefedhetők. 

(3) Vendéglátó teraszok, valamint az egyéb köztárgyak anyaghasználatában, a műanyagszerkezetek, 
színezetlen alumínium fémszerkezetek, rikító színek nem alkalmazhatók.  

 

AZ ÓFALU terültére vonatkozó általános előírások 

41.§  

(1) Ófalu területe a település építészeti örökségének részét képezi, a vonatkozó jogszabályok 
értelmében helyi védettséget élvez. A területei védettség a szabályozási terven jelölt területi 
lehatárolással érintett ingatlanokra terjed ki, melyek helyrajzi számait a xxx függelék rögzíti. A 
területen az övezeti előírásokon túl az alábbi rendelkezéseket is be kell tartani.  

(2) A hely védelem kiterjed a területen meglévő  
a) közterületekre; 
b) telekállapotokra; 
c) épületekre, épületrészekre, építményekre, illetve építményrészekre; 
d) a területen található zöldfelületi elemekre. 
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(3) Ófalu területén az építési tevékenység során a vonatkozó általános és övezeti előírások betartása 
mellett meglévő épületet korszerűsíteni, felújítani, átépíteni, bővíteni, részben vagy egészében 
lebontani csak a védett épületekre vonatkozó előírások betartása mellett lehet. 

(4) A Szabályozási terven a „Fokozottan védett terület határa” jelöléssel lehatárolt területen telket 
alakítani csak a területen kialakult sajátos telekstruktúra megőrzésével lehetséges.  

(5) A kialakult telekstruktúrára való tekintettel a területen a 10 m telekszélességet meghaladó 
kialakult telkek beépíthetők, a minimális oldalkertek, és tűztávolságok figyelembe vételével 
továbbá a szomszédos ingatlanok beépítési lehetőségének korlátozása nélkül. 

(6) Ófalu területére vonatkozóan a parkolási lehetőségek biztosítását a külön önkormányzati parkolási 
rendeletet rögzíti. 

(7) Helyi védelem alatt levő területen:  
a) Egyedi védelem alatt nem álló épület részleges vagy teljes bontással járó átépítése, új épület 

létesítése esetén a történeti építési vonalakra utalni kell (homlokzatképzés, tömegtagolás, 
elhelyezés, építési vonal stb.). 

b) A település helyi karakterének kialakítása, a hagyományőrző arculatteremtés érdekében a 
környezettől idegen formai, szerkezeti stb. építészeti megoldások nem alkalmazhatók, 
meglévő épületek, építmények részleges homlokzati felújítása során sem megengedett. 

c) Hirdetési célú reklámhordozó sem a közterületen, sem telkeken, sem pedig az épületek 
homlokzatán, tetőzetén és bármely épületrészén nem helyezhetők el, kivéve 

ca) a településen, vagy a területen tevékenységet folytató cégekre és szolgáltatásukra 
utaló hirdetést, mely 

cb) csak tábla, vagy tábla-együttes formájában helyezhető el 
cc) maximum 1,0 m2  hirdető felülettel, és 
cd) amely táblák, vagy tábla-együttesek egymástól legalább 50 m-re legyenek 
ce) és amelyhez a közút kezelője a hozzájárulását adta 

d) Cégér, cégtábla, címtábla  
da) falsíkkal párhuzamosan legfeljebb 2,0 m2 felülettel létesíthető 
db) falsíkra merőlegesen legfeljebb 0,5 m kinyúlással és legfeljebb 20 cm szerkezeti 

vastagsággal, maximum 0,6 m2 felülettel létesíthető 
dc) rejtett kábelkialakítás esetén világító, vagy megvilágított formában kialakítható 

e) A c) és d) pont szerinti reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy védett épületre illetve annak 
védett részletére történő rálátást ne akadályozza. 

f) Új építmény(rész) építésénél a meglévő beépítéshez igazodva kell megvalósítani: 
 

fa) az építménymagasságot 
fb) a tető hajlásszögét 
fc) a tetőgerinc irányát, tetőidom formáját 
fd) a nyílászárók méretét és formáját, anyagát, arányát és színezését 
fe) a kerítést 
ff) az alkalmazott homlokzati építőanyagok típusát, textúráját 
fg) az építmények homlokzati színezését 

 

(8) Egyedi védelem alatt álló épületre vonatkozó különös rendelkezések 
a) a védett épületet érintő bármilyen átalakítás, felújítás az eredeti tervek szerinti állapotnak 

megfelelően, és/vagy bővítés esetén, azokkal összhangban lévő építészeti kialakítást kell 
megvalósítani. 

b) Az eredeti épületnek megfelelő építménymagasság vagy homlokzatmagasság akkor sem 
növelhető, ha egyébként azt az övezeti előírások lehetővé teszik.  

c) A védett épület tetőtere, padlása az eredeti kubatúrán belül beépíthető és bővíthető, de az 
épület emeletszinttel történő magasítása, tetőtér térdfallal, vagy térdfalmagasítással járó 
beépítése nem megengedett. 

d) A tetőszerkezet cseréje vagy megerősítése esetén a magassági eltérés legfeljebb 30 cm lehet. 



37 

e) A tetőzeten nyílászárók tetősík ablakként, vagy az épületen már kialakított nyílászárókhoz 
hasonló módon, vagy új álló nyílászárók - az önkormányzati tervtanács által is véleményezett 
terv alapján - a meglévő homlokzati nyílászárókkal összhangban létesíthetők. 

f) Meglévő homlokzat átalakításakor a nyílászárók elhelyezése, azok ritmusa, egymáshoz való 
távolsága és osztásuk nem változtatható meg. Új nyílászáró nyitása, csak olyan homlokzaton 
létesíthető, mely nem érinti a főhomlokzatot. Ez vonatkozik a tetőzeten kialakítható új 
nyílászárókra is. 

g) Az épületek színezése lehetőleg az eredeti színvilágnak megfelelő, vagy ahhoz hasonló legyen. 
Ez vonatkozik a nyílászárók, ácsszerkezetek, díszítések színezésére is. 

(9) Az építészeti örökség helyi védelmébe tartozó építmények körét és azok védettségi kategóriáját az 
önkormányzat külön rendeletben szabályozza. 

 

Örökségvédelmi előírások 

42.§  

(1) A régészeti védelemmel érintett területeken és telkeken a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfelelően a földmunkával járó beruházások esetében előzetesen ki kell kérni az illetékes 
régészeti szakhatóság véleményét.  
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VII. FEJEZET  

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE 

A növényzet védelme és a zöldfelületek fejlesztése 

43.§   

(1) Építési tevékenység miatt belterületi telken lévő fát kivágni csak a (3) bekezdés szerinti esetekben, 
a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak betartása mellett lehet.  

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben a vonatkozó külön jogszabály11 szerint kell 
eljárni.  

(3) Új épületet elhelyezni, meglévőt bővíteni csak akkor lehet, ha az nem jár a meglévő fák 
kivágásával. Fa kivágásával járó új építés csak az engedélyezési tervhez csatolt kertépítészeti terv 
favédelmi és fakivágási munkarésze alapján és akkor lehet: 
a) ha a faegyed növény-egészségügyi szempontból való kivágását külön  kertészeti szakvélemény 

igazolja, 
b) ha kertrekonstrukció során a besűrűsödött faállomány ritkításra szorul és ezt kertészeti 

szakvélemény igazolja, 
c) ha a terepviszonyok vagy egyéb korlátozások miatt az épület elhelyezése csak a telek egy adott 

területén lehetséges. 
A c) pont szerinti fakivágás - 50 évnél idősebb védett faállomány esetén - kertészeti 
szakvélemény alapján megtiltható. Ez esetben az épület elhelyezést más módon kell 
megoldani, vagy a kivitelezésnél az értékes fa védelméről gondoskodni kell. 

d) Amennyiben a fa még átültethető korú, fajú és átmérőjű és azt kertészeti szakvélemény 
igazolja, akkor az átültetendő. 

e) A rendelkezések a diófa kivételével a gyümölcsfákra nem vonatkoznak. 

(4) A fakivágási engedélynek tartalmaznia kell egy szakértő által készített műszaki leírást, 
helyszínrajzot, a kivágandó fák értékelését (fafaj, méret, egészségi állapot), a kivágás okát, 
valamint a kivágott fák törzsátmérőjének megfelelő famennyiség pótlására vonatkozó számítást, 
továbbá a pótlás helyét és a pótlásra felhasználható fajokat. 

(5) Lombos fa pótlása csak lombos fával történhet. 

(6) A fapótlást lehetőség szerint arra a telekre kell előírni, ahol a fakivágás történt. Amennyiben a 
pótlandó fák a fakivágás által érintett ingatlanon nem vagy csak részben helyezhetők el hely 
hiányában vagy más okból, úgy a pótlást az illetékes hatóság által a fakivágási engedélyben 
meghatározott egyéb módon kell elvégezni. A pótlás költsége a fakivágást kezdeményezőt terheli. 

(7) A fa pótlása 
a) A (3) bekezdés szerint kivágott fa pótlásáról az érintett terület tulajdonosának kell 

gondoskodnia.  
b) A pótlás során annyi előnevelt, kertészeti faiskolából származó fát kell ültetni, hogy azok 

törzsátmérőjének összege a kivágott fák törzsátmérőjének összegét legalább 20 %-kal 
meghaladja. A törzsátmérőt a föld felszínétől 1,0 m magasságban kell mérni.  

c) A fapótlást lehetőség szerint arra a telekre kell előírni, ahol a fakivágás történt. Amennyiben a 
pótlandó fák a fakivágás által érintett ingatlanon nem vagy csak részben helyezhetők el hely 
hiányában vagy más okból, úgy a pótlást az illetékes hatóság által a fakivágási engedélyben 
meghatározott egyéb módon kell elvégezni. A pótlás költsége a fakivágást kezdeményezőt 
terheli. 

d) Az építkezés miatt kivágott fa (3) bekezdés szerinti pótlásáról a legközelebbi őszig, vagy 
tavaszig, de legkésőbb 2 éven belül, vagy az építkezés befejezése után a használatbavételi 
engedély megadásáig gondoskodni kell. A (2) bekezdés szerint kivágott fa pótlásáról fél éven 
belül kell gondoskodni. 
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e) Amennyiben a fák pótlását a saját ingatlanon nem lehet elvégezni, úgy azok elültetését az 
önkormányzat meghatározhatja a közigazgatási területen lévő közparkokban vagy utcai 
fasorokban. A fafajtákat, a faültetés helyét és módját az önkormányzat határozza meg. 

f) Lombos fa pótlása csak lombos fával történhet. 

(8) Amennyiben az övezeti előírás másként nem rendezik, a kötelezően kialakítandó zöldterület 
minden megkezdett 150 m2-e után 1 db lombhullató, nagy lombkoronát növelő fa ültetéséről és 
neveléséről gondoskodni kell, melyek helyeit, fajtáját az építési engedélyezési terv helyszínrajzán 
fel kell tüntetni. 

(9) A zöldfelületek fenntartásáról, ápolásáról, a fa és növény egyedek kihalás utáni pótlásáról a 
tulajdonosnak gondoskodni kell. 

(10) Az építési  telken  növénytelepítés esetén az alábbi ültetési távolságokat kell figyelembe venni: 
a) 2 m-nél alacsonyabb lombos cserjék és oszlopos növekedésű örökzöld cserjék esetében a 

minimális ültetési távolság 
aa)  kerítéstől 0,5 m 
ab) szomszédos épülettől 1 m. 

 
b) 2 m-nél magasabb lombos cserjék esetében a minimális ültetési távolság 

ba)  kerítéstől 1,5 m 
bb) szomszédos épülettől 2 m. 

 
c) fatermetű fenyőfélék esetében a minimális ültetési távolság 

ca)  kerítéstől 2 m 
cb) szomszédos épülettől 2,5 m. 

 
d) 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fák esetében a minimális ültetési távolság 

da)  kerítéstől 1,5 m 
db) szomszédos épülettől 2 m. 

 
e) 3 m-nél magasabb lombos fák esetében a minimális ültetési távolság 

ea)  kerítéstől 3 m 
eb) szomszédos épülettől 3 m. 

 

(11) Közút – országos közutakat kivéve - és vasút területén 3 m-nél alacsonyabb fát, cserjét minimum 
1,5 , 3 m-nél magasabb növényt minimum 2,5 m távolságra lehet telepíteni az út-, illetve vasút 
szegélyétől.  

(12) Közterületek növényzete 
a) Újonnan kialakított közterületek mentén az egyes utca vagy útszakaszok mentén azonos fafajú 

fasorokat kell létesíteni az egységes utcaképi megjelenés érdekében. A fasorok telepítésére 
kertépítészeti tervet kell mellékelni az útépítési engedélyezési tervhez. 

b) A zöldterületekbe (Z övezet) sorolt területek, vagy már parkosított közterületek 
növényállományának folyamatos fenntartásáról, növény-egészségügyi állapotának 5 évenkénti 
felméréséről és a szükséges intézkedések megtételéről (növényállomány-rekonstrukció, fasor 
rekonstrukció, stb.) a közterület vagy a telek tulajdonosának gondoskodnia kell. 

c) A meglévő fásított közterek, fasorok településkép szempontjából értékes faegyedei, valamint 
az utcaképet meghatározó településképi jelentőségű gyepes zöldsávok és zöldfelületek 
védendő zöldfelületi elemek, amelyeket érintő rendezés, változtatás csak kertépítészeti terv 
alapján lehetséges. 

d) Közterületen nem telepíthetők a következő fafajok: 
1. nyárfa (semmilyen fajtája) (Populus), 
2. bálványfa (Ailanthus)                                                         
3. közterületen eperfa (Morus)      
4. akácfa () 
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e) Az utcák és közterületek fásítását -vegyszeres növényvédelmet nem igénylő- elsősorban díszfa 
fajok egyedeivel kell megoldani. 

f) Lakóutcák fásítását a településképbe és a termőhelyi viszonyokhoz illeszkedő 2,2-2,5 m magas 
törzsű sorfákkal kell elvégezni. 

g) Védett fa, fasorok kivágására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a fa 
egészségállapota megköveteli. fakivágási engedély csak kertészeti szakvélemény alapján 
adható ki. A kivágott fákat ugyan azon a helyen, azonos fajtával pótolni kell. 

 
 

A védendő természeti értékekre vonatkozó rendelkezések 

44.§  

(1) A x. számú mellékletben rögzített természeti értékekre az általános, magasabb rendű 
jogszabályokon kívül a (2)-(10) bekezdésekben foglaltakat is be kell tartani.  

(2) A jelentős tájértékű ártéri erdőt veszélyeztető vízügyi- és közlekedésfejlesztés, valamint 
partfeltöltési munka nem végezhető. 

(3) A Duna partján a part menti fás ligeteket, galériaerdőket meg kell óvni. Ennek érdekében a 
partrendezés során a partvédelmet biológiai és kertészeti eszközökkel kell megvalósítani. 

(4) Egyedi védelem alatt álló faegyed, védett fasor, megőrzendő egyéb fasor valamint az értékes 
növényállományú kert növényegyedei esetében a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint kell 
eljárni.  

(5) A források  
a) megfelelő biztonsági védelméről a telek tulajdonosának kell gondoskodnia. A források 

megközelítését biztosítani kell. 
b) A források vizeit a telek tulajdonosa köteles a megfelelő vízelvezető rendszerbe juttatni, annak 

érdekében, hogy a talajba szivárgó vizek a környező épületek állagát ne veszélyeztessék. 
Amennyiben a vízelvezetés csak több telket érintően oldható meg, úgy a telkek tulajdonosai az 
átvezetést tűrni kötelesek. Több telket érintő vízelvezetés biztosítását - a forrástól a 
befogadóig terjedően -, az érintett telkekre szolgalmi jogként az ingatlan-nyilvántartásba be 
kell jegyeztetni. 

(6) A településen beerdősült vízmosások, patakok védelméről és folyamatos karbantartásáról a terület 
tulajdonosának kell gondoskodnia. A vízmosások feltöltése tilos, szenny- és tiszítatlan 
csapadékvíz közvetlenül nem vezethető be. 

(7) A helyi jelentőségű természetvédelmi területekre az illetékes természetvédelmi szakhatóság által 
elfogadott kezelési tervet kell kidolgozni, amely magába foglalja az egyes védelmi zónákat és a 
zónákra vonatkozó területhasználati előírásokat. A helyi jelentőségű természetvédelmi területeken 
folyó építési és egyéb területfelhasználási tevékenység csak a kezelési tervben előírtak 
betartásával történhet. 

(8) A vízfolyások és vízparti területek természetközeli állományú szakaszait meg kell őrizni.  

(9) A védett természeti területekként jelölt mezőgazdasági területeken csak olyan tevékenység 
folytatható, ami nem veszélyezteti a természeti értékek fennmaradását. 

(10) A védett területeket érintő - vagy arra hatással lévő - műszaki beavatkozásokat úgy kell elvégezni, 
hogy  
a) az érintett területek értékeit a legkevésbé károsítsa,  
b) az élőhelyek fenntartásának esélyeit ne rontsa,  
c) a biológiai diverzitás fenntartásához szükséges ökológiai folyosókat lehetőség szerint ne vágja 

el.  
d) A műszaki létesítménnyel elvágott területek közötti kapcsolatot mesterségesen létrehozott 

ökológiai folyosó létesítésével kell biztosítani.  
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e) Oktatási, nevelési és kutatási céllal, másodsorban korlátozott rekreációs funkcióval - a védetté 
nyilvánítási határozatban rögzített feltételek teljesítésével - lehetséges a területek 
hasznosítása. 

Védelmi célú övezetek 

45.§  

(1) Budakalász természetvédelmi területeinek és azok védősávjainak lehatárolását a szabályozási terv 
rögzíti. A lehatárolásokon belül az országos szabályok mellett az alábbi rendelkezések is 
betartandók. 

(2) A természetvédelmi területeken és azok védőövezeteiben a következő rendelkezéseket kell 
figyelembe venni az általános országos jogszabályi előírásokon túlmenően 
a) A Duna-Ipoly Nemzeti Park 

1. területén belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, műtrágyát használni, a védett 
terület élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenységet folytatni 

2. a 100 m-es külső védőövezeten belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, 
műtrágyát használni, a védett terület élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó 
tevékenységet folytatni.  

3. a 30 m-es belső védőövezeten belül épület elhelyezése tilos. 
b) a Gyógynövénykutató Intézet botanikus kertje országos jelentőségű természetvédelmi terület 

4. a területen belül a vonatkozó jogszabályokat kell betartani 
5. a 30 m külső védőövezeten belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, műtrágyát 

használni, a védett terület élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenységet 
folytatni 

c) helyi jelentőségű természetvédelmi területet a szabályozási terv valamint a xxx függelék a 
külön önkormányzati rendelet alapján rögzíti. 

ca) a védett területen belül bármilyen építési munkát folytatni tilos, kivéve a közlekedés 
céljára szolgáló közutak, kerékpárutak illetve azok használatával kapcsolatban 
építendő pihenő- és várakozóhelyek. 

cb) a területen lakóterület nem alakítható ki, az egyes ingatlanok művelési ágát 
megváltoztatni nem lehet.  

cc) fa kivágásához minden esetben (kivétel a gyümölcsfákat) az önkormányzat 
hozzájárulása szükséges és a fapótlásról legalább a törzsátmérő mértékéig, lehetőleg 
helyben kell gondoskodni.  

cd) a 30 m-es védőövezetén belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, 
műtrágyát használni, a védett terület élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó 
tevékenységet folytatni. 

 

(3) Felszíni vizek védőövezetének előírásai 
a) patak védősávja  

1. beépítésre nem szánt területeken 25 m 
2. beépítésre szánt területeken 10 m 

b) tavak mentén 
1. külső védősávként (Omszk-tó kivételével) 100 m 
2. Omszk-tó külső védősávja 40 m 
3. belső védősávként 10 m 

c) Duna mentén 100 m. 

(4) A Felszíni vizek védőövezetein belül: 
a) A védőövezeteken belül tilos tartósan, vagy ideiglenesen az élő szervezetekre káros, illetve a 

vízre és a talajra szennyező hatású vegyszert tárolni, állattartó építményt elhelyezni, szerves 
trágyát, illetve bármilyen típusú hulladékot tárolni. 

b) A tavak külső védőövezetében épület létesítése csak teljes közművesítéssel engedélyezhető. 
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c) Az árvízvédelmi gátak körömvonalától számított 10m-en belül tilos épület, kerítés létesítése, 
közmű fektetése, fa vagy cserje telepítése. A gátak menti védősávot gyepes területként kell 
kialakítani. 

VIII. FEJEZET  

KÖRNYEZETVÉDELMI RENDLEKEZÉSEK 

A környezet védelmének általános előírásai 

46.§  

(1) Budakalász közigazgatási területén mindennemű tevékenység csak a környezet védelmének álta-
lános szabályairól kiadott 1995. évi LIII. Törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint végez-
hető.  

(2) Az egyes meghatározott kategóriákba sorolt területeken  
a) a levegőminőség védelem,  
b) a vízminőség védelem,  
c) a föld és talajvédelem,  
d) a zaj és rezgésvédelem, továbbá  
e) a hulladékgazdálkodás  
szempontjainak érvényesítése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott 
területhasználatra vonatkozó határértékeket be kell tartani. 

(3) A településen a vonatkozó más jogszabályok szerinti 
a) lég-szennyezettségi 
b) levegőtisztaság-védelmi 
c) vízminőség-védelmi 
d) hidrogeológiai 
e) terület szennyeződésérzékenységi 
f) nitrát-szennyeződés védelmi 
védelmi besorolási és érzékenységi kategóriák rendelkezéseinek betartása a különböző területek 
használata illetőleg az azokon végzett bármely tevékenység során kötelező.  

 

A vízminőség-védelem helyi előírásai 

47.§  

(1) A szabályozási terven feltüntetett szennyvízátemelők jelenlegi technológiai védőtávolságán belül 
nem kiszolgáló funkciójú épületet elhelyezni csak az illetékes szakhatóság állásfoglalása alapján 
lehet. 

(2) A xxx. mellékletben feltüntetett vízbázisok védőterületének általános előírásai:  
a) olyan földmunkával járó beavatkozás, építési tevékenység, vagy területhasználat, mely a 

vízbázisok védőterületét a talaj szennyeződése szempontjából veszélyeztetné, nem folytatható.  
b) A feltüntetett vízbázisokat, vagy azok védőövezeteit érintő, korábban kialakult 

szennyeződéseket vagy a vízbázist érintő veszélyeztető folyamatot a telek, vagy a közterület 
tulajdonosának meg kell szüntetnie.  

c) A vízbázisok védőterületén belüli bármilyen használatot és beavatkozást csak a jelen rendelet 
xxxx. függeléke szerinti, a vízbázis kijelölését elrendelő határozatnak megfelelően lehet 
folytatni. 

d) A vízbázisok védőterületén, belül a szakhatóságok tovább korlátozhatják az elhelyezhető 
funkciókat az építési szakhatósági véleményezés keretén belül. 

(3) A talaj- és talajvíz védelme érdekében  
a) Vízelvezető árkokba, felszíni kisvízfolyásokba, kutakba szennyvizet bevezetni még tisztított 

formában is tilos.  
b) Csapadékvizet árokba, kisvízfolyásba bevezetni csak hordalékfogó műtárgyon keresztül 

szabad. 
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c) Csak a szennyezetlen csapadékvizek szikkaszthatók el vagy vezethetők el a befogadóba. A 
felszínen - pl. parkoló felületen, kültéri raktározó felületeken - összefolyó csapadékvizek 
szennyezésének (pl. olajszennyezés, egyéb folyékony vagy szilárd környezetkárosító anyag, 
hordalék) potenciális veszélye esetén az összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába juttatása 
csak előtisztító berendezés (pl. olajfogó) alkalmazása mellett lehetséges. 

d) Beépítésre szánt területen: kommunális szennyvíz beépítésre szánt területen csak 
közcsatornába – annak kiépítéséig zárt tárolóba – vezethető és a tároló rendszeresen ürítéséről 
a tulajdonos / használó gondoskodni köteles. 

e) Beépítésre nem szánt területen: ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, átmenetileg zárt 
szennyvíztárolót vagy egyedi szennyvíztisztító berendezést kell létesíteni, a vonatkozó hatósági 
előírások figyelembe vételével, rendszeres szállítással és ártalmatlanítással 

f) amennyiben a közcsatorna a használatbavétel után épül ki, úgy az utólagos rákötésről 
legfeljebb 1 éven belül a tulajdonos / használó gondoskodni köteles, és a zárt tárolót ez 
esetben meg kell szüntetni. 

g) Az építési tevékenység és a területhasználat során a telken belüli vízelvezetést úgy kell 
megoldani, hogy az a szomszédos telek vízgazdálkodását ne befolyásolja kedvezőtlenül. 

(4) Felszíni vizek vízminőségének védelme 
a) A források és forrásfoglalások 20 m-es körzetén belül a forrásfoglalás műtárgyai, 

kútépítményei kivételével olyan építményt, mely a forrás táplálását, megközelítését, vagy 
víztisztasági állapotát veszélyeztetné, nem szabad elhelyezni.   

b) A felszíni vizek – patakok, Duna - partvonala mentén védőterületet kell kijelölni. A 
védőterületek pontos méretét a szabályozási terv rögzíti, melyekre vonatkozó általános 
előírásokat az ágazati jogszabályok tartalmazzák. 

 
 

Föld- és talajvédelem 

48.§  

(1) A földmozgatással járó munkavégzések során: 
a) a felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni. 
b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezése során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás 

ellen védeni kell(takarással, füvezéssel, nedvesítéssel.) 
c) az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső rétegként 

elteríteni. 
d) feleslegben maradó humuszos feltalajt a területről elszállítani csak a talajvédelmi hatóság 

nyilatkozata alapján szabad. 

(2) Az építési terület kialakítása, építési munka végzése során a környezetet károsító anyagokat a 
terület-előkészítés során el kell távolítani, feltöltés nem tartalmazhat környezetet károsító 
anyagokat. 

(3) A talaj védelme érdekében  
e) Folyékony- és veszélyes hulladékot, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak 

fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt, a tárolt anyaggal nem reakcióképes 
tárolóban szabad tárolni 

f) Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenység csak az illetékes szakhatóságok 
előírásainak megfelelően folytatható. 

g) Veszélyes hulladék tárolása – az elszállításig a keletkezés helyén történő átmeneti tárolás 
kivételével – nem megengedett.  

h) Telken vagy közterületen szennyezett talaj átmenetileg sem tárolható, annak kitermelése után 
a folyamatos elszállításától a terület tulajdonosa köteles gondoskodni.  

i) Új épület elhelyezésére, meglévő épület rendeltetésének megváltoztatására engedély csak az 
esetleges talajszennyezettség megszüntetésének feltételével adható. 

(4) A lejtős és laza feltalajú mezőgazdasági területek talajvédő művelése, a művelés során az eróziós 
és deflációs károk kiküszöbölése biztosítandó. 
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Zaj- és rezgésvédelem 

49.§  

(1) Zaj- és rezgésvédelem érdekében szükség esetén zajvédő fal, véderdősáv, vagy zajvédő 
terepalakulat (domb, sánc) létesíthető. A zajvédelmi létesítményt a zaj- és rezgésterhelést okozó 
tevékenység telkén, annak üzemeltetője költségén kell elhelyezni. A szabályozási terven rögzített 
védőlétesítményt meg kell valósítani legkésőbb a védett tevékenység megkezdése, vagy épület 
használatbavétele időpontjáig. 

(2) A forgalomból származó zaj- és rezgés ellen a Budai út menti házsorok esetében az akusztikai 
védelem technológiai eszközeit (hangvisszaverődést megakadályozó perforált téglák alkalmazása 
és/vagy szabálytalan falformák kialakítása, hangelnyelő ablakok a szellőzés biztosítása mellett) 
kell alkalmazni. 

  

Hulladékgazdálkodás  

50.§  

(1) A településen a kommunális és termelési hulladék kezelése csak a vonatkozó jogszabályok szerint 
és az alábbiak betartásával történhet.  

(2) A terület elszennyeződésének megakadályozása érdekében: 
a) a keletkező hulladékokat veszélyességi fokuknak megfelelően kell kezelni, tárolni, illetve ártal-

matlanítani.  
b) A község területén veszélyes hulladék végleges tárolása tilos.  
c) Törekedni kell a hulladékok szelektív gyűjtésére és újrahasznosítására.  
d) Kommunális és ipari hulladék a kijelölt regionális telephelyen ártalmatlanítandó, a veszélyes 

hulladékok elszállítandók, az üzemi telephelyen kívüli hulladéktárolás tilos. 

(3) Hulladékgyűjtő sziget 
a) az illetékes szakhatóság engedélyével kijelölt közterületen helyezhető el. 
b) hulladékgyűjtő szigetet: A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002 (X.29.) KVVM 
rendelet előírásainak betartásával lehet kialakítani. 

c) Hulladékgyűjtő szigetet csúszásmentes, könnyen tisztítható és egyenletes felületű burkolattal 
kell tervezni. A területnek gyalogosan és szállítójárművel egyaránt jól megközelíthetőnek kell 
lennie. 

d) nem helyezhető el: 
da) A helyi védettséget élvező építészeti örökség építményeitől számított 15 m-es 

távolságon belül 
db) Zöldfelületi intézmény és intézményi zöldfelület kertjében 
dc) Közkertben és közparkban 
dd) Közlekedési zöldfelületen 
de) Felszíni vizek partvonalától számított 100 m-es távolságon belül 

(4) Hulladékudvar az illetékes szakhatóság engedélyével létesíthető. 

(5) Folyékony vagy szilárd hulladék a település közigazgatási területére más területekről nem hozható 
be tárolás, illetve ártalmatlanítás céljából, kivéve újrafelhasználás esetén.  

(6) A településen keletkező hulladékot úgy kell tárolni, gyűjteni, hogy az ne szennyezze a talajt, 
levegőt, felszíni és felszín alatti vizeket, illetve ne okozzon fertőzésveszélyt.  
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IX. FEJEZET  

Beépítésre szánt területek 

A beépítésre szánt külterületek és a fejlesztési területek általános rendelkezései  

51.§  

(1) Beépítésre szánt területen új épületet létesíteni csak építési teleknek tekinthető telken és az 
építési övezet előírásainak megfelelően szabad. 

(2) Építési teleknek nem tekinthető telek esetén, amennyiben az ingatlanon engedéllyel épült épület 
áll, vagy annak megépítése óta 10 év bizonyíthatóan eltelt, úgy azon állagmegóvási munka és 
átalakítási munka végezhető. Az átalakítás nem járhat az épület tömegnövelésével, 
rendeltetésének megváltoztatásával, illetve új vizes helyiség kialakításával. 

(3) Beépítésre szánt – de jellemzően még nem beépített - területen fekvő telek akkor tekinthető 
beépíthető építési teleknek:  
a) ha teljesülnek a vonatkozó jogszabályok és a jelen Rendelet szerint meghatározott feltételek, 

továbbá 
b) a telket magába foglaló tömb:  

ba) a tömb egészének, vagy legalább tervezett közterülettel határolt részének 
belterületbe vonása megtörtént és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre került,  

bb) területének legalább felén a beépítésre alkalmas telkek már kialakultak, vagy legalább 
telekalakításuk megkezdődött  

c) az építés általános szabályairól szóló 26.§ feltételeinek a telek megfelel, 
d) nem lakóterületi fejlesztésre kijelölt területen fentiek mellett teljesülnie kell, hogy: 

da) a lejegyzett közterületen vagy a szabályosan kialakított magánúton az ingatlan 
ellátásához szükséges közművezetékeket kiépítették, és 

db) a telkek megközelítését szolgáló burkolt út kiépítése és közforgalomba adása 
megtörtént, és 

dc) a közterület kialakítása során az utcai fasor elültetésre került. 

(4) Építési övezetbe sorolt (Lke, Vt, Gksz, Ki, Ksp), az építési telek feltételeinek nem megfelelő telken 
a szükséges feltételek megteremtéséig:  

a) a terület eredeti mezőgazdasági rendeletetése szerinti kiskertes gazdálkodás, gyepgazdálkodás, 
legeltetés, szántógazdálkodás, vagy  

b) a külön önkormányzati rendelet szerint megengedett állattartás  
c) folytatható,  
d) az a)-b) pontban meghatározott tevékenységek átmeneti folytatását biztosító építmények 

helyezhetők el, amennyiben az övezeti előírások azt lehetővé teszik.  

(5) A szabályozási terven fejlesztésre szánt területként jelölt, de beépítésre nem szánt 
területfelhasználási kategória szerinti övezetbe sorolt (Msz, Mgy) földrészleten az övezetnek 
megfelelő mezőgazdasági tevékenység folytatható.  

A fejlesztésre szánt területen a Településszerkezeti tervben meghatározott beépítésre szánt 
területnek megfelelő építési övezetbe való besorolás a jelen Rendelet és a mellékletét képező 
Övezeti Terv, valamint a Szabályozási Terv területre vonatkozó módosítása révén történik. 

(6) A Luppa szigeti úttól északra és délre fekvő fejlesztési területre a szabályozás módosítását 

a) a két terület összefüggéseit elemző,  
b) a két terület egymással és a város hagyományos központjával való kapcsolatát biztosító  
c) komplex (beépítés, zöldfelületek, közlekedés, közmű, árvízvédelem, környezetvédelem) 

városrendezési / város-építészeti koncepció és annak alátámasztását jelentő környezeti 
vizsgálat alapján kell kidolgozni. 

(7) Az építési övezetek rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a hatályos jogszabályokban előírtakkal, 
és különösen jelen Rendelet III-VIII. fejezetében foglaltakkal. 
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X. FEJEZET  

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK 

A lakóterületek általános előírásai 

52.§  

(1) Az egyes építési övezetekben meghatározott rendelkezéseket az alábbi általános rendelkezésekkel 
együtt kell alkalmazni oly módon, hogy ha az övezeti előírás az (1)-(5) bekezdésektől eltér, úgy 
akkor az övezeti rendelkezést kell figyelembe venni. 

(2) A fő rendeltetésű épület általános kialakítási szabályai – ha az övezeti előírás másként nem 
rendelkezik: 

a) Az építmények tetőhajlásszöge – a fő tetőformára vonatkozóan - 35º-50º között legyen, de  az 
50º0 -ot a tetőfelépítmények tetősíkjai sem haladhatják meg.   

b) A gerincvonal magassága az övezetben előírt építménymagasság értékét maximum 6,0 m-rel 
haladhatja meg.  

c) Az utca felé néző oromzat csak szimmetrikus kialakítású lehet. 
d) Az utcakép védelme érdekében az épület 

da) bruttó alapterülete 300 m²-nél,  - kivéve, ha az övezeti előírás 2 lakásosnál nagyobb 
lakóépület elhelyezését teszi lehetővé, 

db) hossza 35 m-nél 
dc) oldalhatáron álló épület esetén az oldalhatáron, vagy attól 1,0 m-re álló egy 

homlokzat magassága a 4,5 m-nél 

nem lehet nagyobb. 

(3) A kertvárosias Lke övezetek legfeljebb 25%-os legnagyobb megengedett beépítettségű területein 
5% beépítési kedvezmény adható, amennyiben a tervezett épület: 

a) építménymagasság értéke az övezetben megengedett 5,5 m helyett 4,5 m, 
b) a létesülő szintszám legfeljebb pince + földszint + 1 beépített tetőtér  
c)  a tető hajlásszöge 40-45 º közötti, 
d) az épület anyaghasználatában csak a hagyományos anyagok: tégla, kő, vakolt homlokzat, fa 

alkalmazása kerül betervezésre 
Az övezet egyéb paraméterei nem változtathatók meg. 

(4) Oldalhatáros beépítés esetén az épület a teleknek azon az oldalán álljon, ahol az utca kialakult 
állapota szerint a többi épület is áll.   

(5) A mellékrendeltetésű építmény általános kialakítási szabályai: 

a) építménymagassága nem haladhatja meg a 3,5 m-t 
b) gerincmagassága nem lehet magasabb a terepcsatlakozástól mért 5,5 m-nél. 

(6)  Az utcafronti kerítés – ha az övezeti előírás másként nem rendelkezik: 

a) magassága a telek határvonalain legfeljebb 2,0 m lehet,  
b) tömör kerítés, melynek  a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben 

korlátozott,  nem létesíthető, 

c) az utcafronton a tömören kialakított kerítéslábazat magassága nem lehet nagyobb 80 cm-nél. 

(7) A telken belüli kerítés – ha az övezeti előírás másként nem rendelkezik:  

a) magassága a telek határvonalain legfeljebb 1,8 m lehet,  
b) tömör kerítés legfeljebb az egyes oldalhatárok 1/3-án létesíthető, 
c) amennyiben a terepalakulat azt igényli, támfalkerítés létesítése megengedett, 
d) kerítéslábazat nem kötelező. 
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(8) Lakóterületen a melléképítmények közül: 

a) nem helyezhető a terepcsatlakozástól mért 6 méternél magasabb: zászlótartó oszlop, antenna 
és szélkerék.  

b) amennyiben a zászlórúd, antenna vagy szélkerék épületre kerül felszerelésre, úgy annak 
egyetlen pontja sem nyúlhat az épület gerincmagassága fölé,  

c) nem helyezhető el továbbá árnyékszék. 

(9) Az építési vonal helyének megállapítására vonatkozó sajátos előírások Lke és Lf építési 
övezetekben: 

a) Az építési vonal a szabályozási terven akkor került feltüntetésre, ha az, a jelen rendelet 
általános vagy övezeti előírásaitól - a kialakult állapot, vagy a városképi indokok miatt - eltér.  

b) Az építési vonal tekintetében a következő szabályokat kell betartani: 
ba) építési vonalnak a jelen rendeletben meghatározottak szerinti előkerti határvonalat 

kell tekinteni, kivéve, ha az övezeti előírás erről kifejezetten eltérően rendelkezik; 
bb) ahol az övezet előírása az előkerti határvonalat a kialakult állapothoz való igazodással 

adja meg, ott az építési vonal helyét, továbbá az építési vonalon építhető homlokzat 
magasságát a kialakult utcaképhez igazodva kell megállapítani, szükség esetén elvi 
építési engedélyben kell meghatározni; 

bc)  az építési vonalon csak a főrendeltetésű épület homlokvonala vagy az azzal 
összeépített mellékrendeltetésű épület homlokvonala állhat, egyéb esetben az önálló 
mellékrendeltetésű épület a fő rendeltetésű épület utcai homlokzatsíkjától legalább 
10 m-rel hátrébb kell álljon, kivéve a 18 m-nél kisebb mélységű telkeken való 
létesítést. 

bd) kétutcás telek esetén a jellemzően kialakult előkerti határvonalon kell az építési 
vonalat alkalmazni, de ha az építési telek mérete és az övezet előírása lehetővé teszi 
második épület elhelyezését, az értelemszerűen a másik utca szerinti építési vonalon 
kell álljon. 

be)  saroktelek esetén az építési vonal a két előkerti határvonal közül bármelyiken 
megválasztható. 

(10) Második lakóépület akkor helyezhető el a telken, ha  

a) az övezet előírása nem tiltja 
b) az épület az építési helyen belül elhelyezhető 
c) a két önálló lakóépület közötti távolság legalább 6,00 m 
d) a létrejövő lakóépületek összes lakásszáma nem haladja meg az övezetben a telekre 

megengedett mértéket. 
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KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK  ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

53.§  

(1) A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 
m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető: 

a) lakóépület 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
d) nem zavaró hatású kézműipari épület, 
e) sportépítmény, 
f) szálláshely szolgáltató épület, 
g) igazgatási épület. 

(3) A kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál 
nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

(4) Mellékrendeltetésű épület, továbbá haszonállat tartására alkalmas építmény nem létesíthető. 

(5) A kisvárosias lakóterület területfelhasználási egység az alábbi övezetekre tagozódik 
LK-SZ-1 építési övezet (Lk 1) alacsony intenzitású kisvárosias lakóterület 
LK-SZ-2 építési övezet (Lk 2) közepes intenzitású kisvárosias lakóterület 

 

Lk-SZ-1, Lk-SZ-2, SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK   
 

54.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 1. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni.  

  HATÁ-
LYOS Lk 1 Lk 2 

  
1. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT 

LK-SZ-
1 

LK-SZ-
2 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK     
területe  m2 2000 6000 legkisebb 

kialakítható Szélessége/mélysége m 30 - 
teleknyúlvány kialakíthatósága  nem Nem 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ   

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI     
a telek közművesítettsége  teljes teljes    
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI     

beépítettsége % 30 40 legnagyobb 
szintterületi mutatója m2/m2 - 1,2 

legkisebb zöldfelülete % 35 20 
  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI     
legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 6,0 7,5  

legnagyobb 
tetőgerinc fő rendeltetésű épület m ÉM +6 ÉM +6   

alapterület m2 300 -   legnagyobb 
épülethossz m 35 -   

6. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE    
előkert  m 5,0 m 
oldalkert  m 3,0 3,25 

  
építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6,0**   
kötelező építési vonal  Ek   Ek - előkerti határvonalon  
7. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA     
tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50 35-50   
10. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA     
legnagyobb utcai kerítés magassága m 2,0 2,0   
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KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK  

55.§  

(1) A kertvárosias terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 
magábafoglaló, 7,5 méteres építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére 
szolgál. 

(2) A kertvárosias lakóterület övezeteiben főrendeltetésű épületként elhelyezhető: 

a) lakóépület, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, 
e) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 
f) sportépítmény, 
g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. 

(3) A kertvárosias lakóterület övezeteiben mellékrendeltetésű épületként elhelyezhető: 

a) személygépkocsi tároló,  
b) szauna,  
c) télikert,  
d) barkácsműhely,  
e) állattartó épület. 

(4) A kertvárosias lakóterület övezeteiben nem helyezhetőek el:  

a) a (2)-3) bekezdésben nem szereplő épületek, továbbá  
b) üzemanyagtöltő,  
c) önálló 5 férőhelynél nagyobb parkoló,  
d) parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító 

járművek számára, 
e) szélkerék, 6 m-nél magasabb antenna távközlési építmény, valamint  
f) az egyes létesítmények védőtávolságára vonatkozó előírások szerinti létesítmények. 

(5) A jelentősen átstrukturálódó lakóterület övezeteiben új utcanyitással járó telekalakítás során a 
feltáró utcával párhuzamosan elnyúló telek mélysége – amennyiben az másként nem volna 
kialakítható - 20 m-ig csökkenthető. 
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Lke-SZ-1, Lke-SZ-2, Lke-SZ-3 

SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ, ALACSONY ÉS KÖZEPES INTENZITÁSÚ KERTVÁROSIAS 
LAKÓTERÜLETEK  (20-25 %) 

56.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 2. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS BLke-2 

 
BLke-3 

 

T Lke 
Lke-10a 

Lf-1, Lf-2 
 

2. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT 

Lke-SZ- 
1 

Lke-SZ- 
2 

Lke-SZ- 
3 

 
 

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK      
területe  m2 700 550 500legkisebb 

kialakítható szélessége / 
mélysége 

m 16/35 16/30 15/- 

teleknyúlvány kialakíthatósága  igen nem igen 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ  
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI      

közművesítettsége  elégséges elégséges teljes 
felszínivíz-elvezetés  cisz. cisz.  

a telek 
ha szélessége 
legalább 

m 14 14 14 

cis
z. 
 
 
 

 

több mint 250 m² beépített 
és burkolt felület esetén 
ciszterna létesítendő   

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI      
legnagyobb beépítettsége % 20 25 25   

legkisebb zöldfelülete % 60 60 60   

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI      
fő rendeltetésű épület m 5,5 5,5 5,5 legnagyobb 

építménymagasság  mellékrendeltetésű ép.  3,0 3,0 3,0 
legnagyobb 
tetőgerinc fő rendeltetésű épület m ÉM +6 ÉM +6 ÉM +6 

alapterület  300 
Legnagyobb 

épülethossz  35 

  

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM      

egy telken építhető max. lakásszám / 
telek 

db 2 2 1 v. 2* * 
 

900 m²-nél nagyobb telken 
1000 m²-nél nagyobb telken 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE   ha a kialakult telekmélység 

előkert  m 5,0 m * 

oldalkert  m 3,0 

* 
 
** 

 
építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6,0**  

<18,0 akkor 3,0m,  
<14,0 akkor 1,5m  
<14,0 akkor 4,5m, de min  
   3,0, ha a szomszéd telket 
    nem korlátozza 

kötelező építési vonal  Ek/SZT Ek/SZT  Ek - előkerti határvonal / vagy SZT 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA      
Tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50   

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA      

legnagyobb utcai kerítés 
magassága 

m 2,0 2,0 1,8 
  

 

(2) Lke-SZ-1 és Lke-SZ-2 övezet egyéb rendelkezései BLke-2, BLke-3 

a) 250 m² -t meghaladó vízszintes vetületű beépített vagy burkolt felület (épület, tető, terasz, 
gépkocsi beálló, épületkörüli járda, lépcső stb.) esetén zárt záportározó ciszterna építése 
kötelező, 25 l/m² befogadó képességgel. 

b) A tereprendezés és alapozás meghatározásához talajmechanikai szakvéleményt kell készíttetni. 

(3) Lke-SZ-3 övezet egyéb rendelkezései T Lke-2, Lke-10a, Lf-1, Lf-2 

a) A 18 m-nél kisebb mélységű telkek esetén az engedményes elő és hátsókerti mértek akkor 
alkalmazhatók, ha a szomszédos telkek beépítését nem korlátozzák. 

b) Lapostetős épületrész-tetőterasz csak kivételesen - az utcaképbe való illeszkedés figyelembe 
vételével - létesíthető. 
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c) A területen nem helyezhető el állatkifutó, trágyatároló, siló és ömlesztett anyagtároló. 
Lke-SZ-4, Lke-SZ-5, Lke-SZ-6, Lke-SZ-7  

SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ, KÖZEPES INTENZITÁSÚ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK  (25 %) 

57.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 3. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

 

  HATÁ-
LYOS Lke-10a CsLke-3 Kö-Lke KII Lke(sz) 

  
 
3. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT 

Lke-SZ-
4 

Lke-SZ- 
5 

Lke-SZ- 
6 

Lke-SZ- 
7 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK       

területe  m2 700 700 700 900 
legkisebb kialakítható 

szélessége / mélysége m 18/35 18/30 18/25 17/35 
teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem nem nem 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ  

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI       

közművesítettsége  teljes teljes* teljes teljes 
a telek beépíthető, ha szélessége 

legalább m 16 - - 14 

* A Golgota utca – Áfonya 
utca között legalább 
elégséges 

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI       

legnagyobb beépítettsége % 25 25 25 25 
legkisebb zöldfelülete % 60 60 60 50 

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI       
 

legnagyobb 
építménymagasság 

 
fő rendeltetésű épület 

 
m 

 
5,5 

 
5,5 

 
5,5 

 
5,5 

fő rendeltetésű épület m ÉM +6 * ÉM +6 ÉM +6 Legnagyobb 
tetőgerinc mellékrendeltetésű ép.  5,5 5,5 5,5 5,5 

alapterület  300 
utcai homlokzat 
szélessége   - 5,5-7,5** - - 

Legnagyobb 

épülethossz  35 

 
 
 
* 
 
 
 
** 

 
 
 
a külön rendelkezés 
szerint 
 
 
 
a külön rendelkezés 
szerint 6,0 m-en túl 
növelhető 
 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM       

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/telek 2 2 2/4* 2  * 1000 m 2 felett  

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE   ha a kialakult 
telekmélység 

előkert  m 5,0 * 
oldalkert  m 3,0 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6,0** SZT 6,0** 6,0** 

* 
 
** 
 

<18,0 akkor 3,0m,  
<14,0 akkor 1,5m  
<14,0 akkor 4,5m, de 
min  
   3,0, ha a szomszéd 
telket 
    nem korlátozza 

kötelező építési vonal  Ek/SZT Ek/SZT - - Ek - előkerti határvonalon  
SZT– szabályozási terv szerint 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA       

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50   

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA       

legnagyobb utcai kerítés magassága m 2,0 1,6 1,8 1,6   
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(2) Lke-SZ-4 (Lke-10a), és Lke-SZ-7 (KII Lke(sz) Lke-10a)  övezet egyéb rendelkezései  

a) Lapostetős épületrész-tetőterasz csak kivételesen - az utcaképbe való illeszkedés figyelembe 
vételével - létesíthető. 

b) A csatlakozó terepszint és a meglévő, természetes terepszint – a garázslehajtó kivételével - 30 
cm-nél nagyobb mértékben nem térhet el egymástól. 

c) A területen a belterületbe vonás megtörténtéig és az Alsó-Klenity területére vonatkozó általános 
építési feltételek megteremtéséig  

ca) gyepgazdálkodási, szántó, vagy kertművelési tevékenység folytatható. 
cb) új épület nem létesíthető, meglévő épület jókarbantartási munkái elvégezhetők.  

(3) Lke-SZ-5 övezet egyéb rendelkezései (CsLke-3) 

a) Az építési vonalra helyezet homlokzat szélessége legalább 5,5 m, legfeljebb 7,5 m legyen, mely 
maximum 1,5 m széles, egyszintes tornáccal növelhető.  

b) Az építési vonaltól számított 6,0 m-en túl tömegnövelés az oldalkert irányába megengedett, L- 
ill. T- alakú beépítés egyaránt létesíthető az épület mélységében. 

c) Lapostető az utca felé nem létesíthető, lapostetős épületrész kialakítása – a teraszt is beleértve 
- csak kivételesen, a környezetbe való illeszkedés vizsgálata mellett megengedett. 

d) Az utcafront felőli tetőgerinc legnagyobb magasságát a tetősík határozza meg az előírt 
tetőhajlásszög figyelembevételével. 

e) Az építési vonal mögötti 6 m-en túli épületrész tetőgerince legfeljebb 1,0 m-rel lehet magasabb 
az előző pontban meghatározottnál.  

(4) Lke-SZ-6 övezet egyéb rendelkezései (Kö-Lke) 

a) Önálló mellékrendeltetésű épület nem létesíthető. 
b) Az övezetben kivételesen négylakásos lakóépület is elhelyezhető a 1000 m² feletti területtel 

rendelkező telkek esetén. 
c) A területen támfal csak a település hagyományaihoz illeszkedő kalászi kő burkolattal építhető. 



 54

Lke-SZ-8, Lke-SZ-9, Lke-SZ-10, Lke-SZ-11  

SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ, INTENZÍV KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK  (30 %) 
 

58.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 4. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS 

Lke-1b 
F-Lke CsLke-2 P-Lke-2 Lke-1b 

Lke-3 

  
 
4. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT 

Lke-SZ-
8 

Lke-SZ-
9 

Lke-SZ-
10 

Lke-SZ-
11 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK       

területe  m2 600 700 700 1500 
legkisebb kialakítható 

szélessége / mélysége m 16/30 18 18/30 25/30 
teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem nem nem 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADO
NÁLLÓ 

SZABADO
NÁLLÓ 

SZABADON
ÁLLÓ 

SZABADON
ÁLLÓ 

 

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI       

közművesítettsége  teljes teljes* teljes teljes 
a telek beépíthető, ha szélessége 

legalább m  18 14  

* A Golgota utca – Áfonya 
utca között legalább 
elégséges 

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI       

legnagyobb beépítettsége % 30 30 30 30 
legkisebb zöldfelülete % 50 50 50 50 

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI       

legkisebb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m 3,5* 3,5*  3,5* 

legnagyobb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m 5,5 5,5 5,5 6,0 

Legnagyobb 
tetőgerinc fő rendeltetésű épület m ÉM +6 ÉM +6 ÉM +6 ÉM +6 

alapterület  300 300 300 - 
Legnagyobb 

épülethossz  35 35 35 - 

* 
 
** 

Építési vonalon álló épület 
esetében 
Saroktelek esetén 6 m. 
 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM       

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/telek 2 2 2 4   

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE   ha a kialakult telekmélység 

előkert  m 5,0 * 

oldalkert 1.( 0 vagy min) m 3,0 építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6,0** 

* 
 
** 
 

<18,0 akkor 3,0m,  
<14,0 akkor 1,5m  
<14,0 akkor 4,5m, de min  
   3,0, ha a szomszéd telket 
    nem korlátozza 

kötelező építési vonal  Ek/SZT Ek/SZT ??? Ek/SZT Ek - előkerti határvonalon  
SZT– szabályozási terv szerint 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA       

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50 35-50 35-50 35-50   

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA       

legnagyobb utcai kerítés magassága m 2,0 1,6 1,8 2,0   

 

(2) Lke-SZ-9 övezet egyéb rendelkezései CsLke-2 

a) Lapostető az utca felé nem létesíthető, lapostetős épületrész kialakítása – a teraszt is beleértve 
- csak kivételesen, a környezetbe való illeszkedés vizsgálata mellett megengedett. 

b) A patak árvízvédelmi töltésének lábától mért 10 m-es sávban a kerítés csak könnyen bontható 
(pl. drótfonat) lehet, lábazat nem építhető. Az utcai kerítés lábazattal kell készüljön. A 
szabályozási vonalon a kerítés épített része kőből, téglából, betonból legfeljebb 1,6 m, a többi 
telekhatáron legfeljebb 0,4 m magas lehet. Telken belül csak nem tömör (áttört) kerítés 
építhető. Drótkerítést vagy ilyen kerítéselemeket növényzettel takarni kell. 
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(3) Lke-SZ-10 övezet egyéb rendelkezései P-Lke-2 

a) A területen felszíni vízelvezetésként csak gyepes árkok kialakítása engedélyezhető. 
b) Az Erdőhát utcába meglévő 20 kv-os szabadvezeték áthelyezését úgy kell végezni, hogy a 

vezeték a telekhatárokat 3,5 m-nél jobban ne közelítse meg. A vezeték 3,25 m-es biztonsági 
sávján belül 6,0 m-nél magasabb építmény nem építhető, 6,0 m-nél magasabbra növő fa nem 
ültethető. 

c) A területen a belterületbe vonás megtörténtéig és a Prekobrdo területére vonatkozó általános 
építési feltételek megteremtéséig  

ca) kertművelési tevékenység folytatható, melynek érdekében 
cb) maximum 12 m2-es szerszámkamra és átmeneti tartózkodás céljára létesíthető 

telkenként egy darab – lehetőleg - faszerkezetű épület és egy darab árnyékszék 
cc) a cb) szerinti építmény a SZT szerint közterületi kialakításra szánt telekrészre nem 

helyezhető el. 
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Lke-Ik-1, Lke-CS-1   

IKRES ÉS CSOPORTOS BEÉPÍTÉSI MÓDÚ INTENZÍV KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK   

 
59.§  

(4) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 5.sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 
 

  HATÁ-
LYOS Lke-5 Lke-4 

Lke-6 
 

 
5. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT 

Lke-I- 
1 

Lke-CS- 
1 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK     

területe  m2 350 300 
Szélessége/mélysége m 12/ 8/ legkisebb 

kialakítható 
fekvő telek mélysége  - - 

teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA IKRES CSOPORTOS   

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI     

közművesítettsége  teljes teljes 
a telek beépíthető, ha szélessége 

legalább m 12 - 
  

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI     

legnagyobb beépítettsége % 30 35 
legkisebb zöldfelülete % 50 50 

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI     
legkisebb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m 3,5* 3,5* 

legnagyobb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m 7,5 6,0 

legnagyobb 
tetőgerinc fő rendeltetésű épület m ÉM +6 ÉM +6 

alapterület  300 300 
legnagyobb 

épülethossz  35 35 

* 
 
 

Építési vonalon álló épület 
esetében 
 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM     

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/telek 2 1*  * Fürj utcai beépítésnél 2 lakás 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE      

előkert  m 5,0/3,0* 5,0 * 
 

Gyalogutak irányába illetve a 
szabályozási terv szerint 

oldalkert 1( 0 vagy min) m 3,0 3,0 
oldalkert 2. min m 3,0 3,0 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6,0** 6,0 
** A Béke sétány menti teleksávban a 

szabályozási terv szerint 

kötelező építési vonal  Ek/Szt Ek/Szt Ek - előkerti határvonalon  
Szt- Szabályozási terv szerint 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA     

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50 35-50   

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA     

legnagyobb utcai kerítés magassága m 2,0 2,0   

(5) Lke-I-1 övezet egyéb rendelkezései Lke-5 

a) A tetőtér csak akkor építhető be, ha  
aa)  A tetőszerkezet síkja, gerinc- és párkánymagassága az ikresen csatlakozó mindkét 

épületnél azonos; 
ab) Az utca felé csak fekvő tetőablak létesül; 
ac)  A telek belseje felé létesülő tetőtéri nyílászárók legalább1,5 m, de legfeljebb 3,0 m 

szélesek lehetnek egy-egy kiemelésként, és épületenként nem haladhatják meg 
összes szélességben a 6,0 m-t. 

ad) Mindkét csatlakozó épület esetén az ablakok kialakítása megegyező legyen magassági 
kiaalkításában, anyaghasználatában, színezésében,. 
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b) csak fekvő tetőablak alakítható ki, kivéve, ha utcánként egységes terv szerint, azonos építészeti 
kialakítással kerül megtervezésre, ahol a nyílászárók kiosztása és mérete egységes szemléletű, 
anyaghasználatú, és ami ütemezett beépítés esetén is biztosítható. 

c) A Béke sétány felőli teleksávon  
ca) gépkocsi behajtásra alkalmas kapu nem létesíthető, 
cb) az építési helyet a szabályozási terv határozza meg. 
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Lke-O-1, Lke-O-2, Lke-O-3, Lke-O-4 

 OLDALHATÁRONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ KÖZEPES INTENZITÁSÚ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK   

60.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 5.sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 
 

  HATÁ-
LYOS BLke-1 Lke-1a Lke-10a 

Lke-10b Lke-7 
  

6. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT 

Lke-O-
1 

Lke-O-
2 

Lke-O- 
3 

Lke-O- 
4 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK       

területe  m2 700 600 700 700 
legkisebb kialakítható 

szélessége / mélysége m 14/35 14/30 18/35 16/35 
teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem nem nem 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA OLDALHATÁRON ÁLLÓ  

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI    

közművesítettsége  teljes teljes teljes teljes 
beépíthető, ha szélessége 
legalább m cisz. - - - a telek 
beépíthető, ha szélessége 
legalább m 14 12 14 14 

cis
z. 

több mint 250 m² beépített 
és burkolt felület esetén 
ciszterna létesítendő 

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI       

legnagyobb beépítettsége % 20 25 25 25 
legkisebb zöldfelülete % 50 50 60 60 

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI       

legnagyobb 
építménymagasság 

fő rendeltetésű épület 
 m 5,5 5,5 5,5 5,5 

legnagyobb tetőgerinc fő rendeltetésű épület m ÉM +6 ÉM +6 ÉM +6 ÉM +6 
alapterület m 300 300 300 300 
utcai homlokzat 
szélessége   - - - - legnagyobb 

épülethossz  35 35 35 35 

  
 
 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM    

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/telek 2   

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE   ha a kialakult telekmélység 

előkert  m 5,0 * 

oldalkert 1.( 0 vagy min) m 1,0 

oldalkert 2. min  5,0 építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6,0*** 6,0** 

* 
 
** 
 
 
*** 
 

<18,0 akkor 3,0m,  
<14,0 akkor 1,5m  
<14,0 akkor 4,5m, de min  
   3,0, ha a szomszéd telket 
    nem korlátozza 
a Budai út irányába a 
hátsókertet a külön 
rendelkezés szerint kell 
meghatározni 

kötelező építési vonal  
Ek/SZT 

 
Ek - előkerti határvonalon  
SZT– szabályozási terv szerint 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA    

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50   

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA    

legnagyobb utcai kerítés magassága m 2,0   
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(2) Lke-O-1 övezet egyéb rendelkezései BLke-1 

a) Abban az esetben, ha a telken övezeti határ megy keresztül - jellemzően a Budai út felől a 
Gerinc utcáig felnyúló telek esetében - az építési helyet és előírásokat az övezeti határ 
figyelembevételével kell megállapítani. A beépítési paraméterek teljesülését a teljes ingatlan 
vonatkozásában aszerint kell biztosítani, amelyik övezetben az építés bekövetkezne. 

b) Amennyiben a hátsókert a Budai út irányába esik 
ba) hátsókertnek a telek Budai út irányába eső övezethatáráig terjedő területét kell 

tekinteni  
bb) a hátsókert irányában az építési határvonalat a szabályozási terv külön lehatárolással 

állapítja meg 
bc)  a hátsókert területét intenzív növényborítással kell fenntartani az erózióveszély 

elhárítása érdekében.  
c) amennyiben a telek csak a Budai útról közelíthető meg gépjárművel, akkor az övezethatár és a 

Gerinc utca közötti területrész nem építhető be csak akkor, ha a telekrésznek  a Gerinc utcáról 
önálló gépjárművel való megközelítése teleknyúlvánnyal, vagy magánúttal létrejön.  

d) 250 m² -t meghaladó vízszintes vetületű beépített vagy burkolt felület (épület, tető, terasz, 
gépkocsi beálló, épületkörüli járda, lépcső stb.) esetén zárt záportározó ciszterna építése 
kötelező, 25 l/m² befogadó képességgel. 

e) A tereprendezés és alapozás meghatározásához talajmechanikai szakvéleményt kell készíttetni. 

(3) Lke-O-2 övezet egyéb rendelkezései Lke-1a 

a) Az övezet telkeinek további feltárása a Harmat utcától délre csak magánúttal lehetséges, további 
nyeles telek nem alakítható ki. 

b) Magánúttal feltárt rövid mélységű telek esetén a hátsókerti és előkerti mélység csökkenthető a 
táblázatban meghatározottak szerint. 

c) A HÉV felőli előkert növelhető, nem kell, hogy az épület az 5,0 m-es előkerti határvonalon 
álljon. 

(4) Lke-O-3 övezet egyéb rendelkezései Lke-10a, Lke-10b 

a) Lapostetős épületrész-tetőterasz csak kivételesen - az utcaképbe való illeszkedés figyelembe 
vételével - létesíthető. 

b) A csatlakozó terepszint és a meglévő, természetes terepszint – a garázslehajtó kivételével - 30 
cm-nél nagyobb mértékben nem térhet el egymástól. 

c) A területen a belterületbe vonás megtörténtéig és az Alsó-Klenity területére vonatkozó általános 
építési feltételek megteremtéséig  

ca) gyepgazdálkodási, szántó, vagy kertművelési tevékenység folytatható. 
cb) új építmény nem létesíthető, meglévő épület jókarbantartási munkái elvégezhetők.  

(5) Lke-O-4 övezet egyéb rendelkezései Lke-7 

a) Az övezet telkeinek további feltárása csak magánúttal lehetséges, nyeles telek nem alakítható ki. 
b) Lapostető az utca felé nem létesíthető, lapostetős épületrész kialakítása – a teraszt is beleértve 

- csak kivételesen, a környezetbe való illeszkedés vizsgálata mellett megengedett. 
c) A csatlakozó terepszint és a meglévő, természetes terepszint - a garázslehajtó kivételével -30 

cm-nél nagyobb mértékben nem térhet el egymástól 
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 Lke-O-5, Lke-O-6, Lke-O-7, Lke-O-8 

OLDALHATÁRONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ KÖZEPES INTENZITÁSÚ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 

61.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 7. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS 

KIILke(o) 
KIILke(sz) 

(Vt-k) 

Lke-1a 
új 

Lke-1a 
Lke-1b* 
CsLke-1 
(O-Kr) 

Lke-1a, 
Lke-1b* 
(Vt-3) 

  
 
7. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT 

Lke-O-
5 

Lke-O-
6 

Lke-O- 
7 

Lke-O- 
8 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK       

területe  m2 900 600 600 700 
legkisebb kialakítható 

1. szélessége 
/ mélysége 17/35 14/30 16*/30 16/30 

teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem nem nem 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA OLDALHATÁRON ÁLLÓ  

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI    

közművesítettsége  teljes teljes teljes teljes 
a telek beépíthető, ha szélessége 

legalább m 14 10 14 14 

cisz
. 

több mint 250 m² 
beépített és burkolt felület 
esetén ciszterna 
létesítendő 

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI    

legnagyobb beépítettsége % 25 30* 30 30 
legkisebb zöldfelülete % 50 50 50 50 

* 450 m2-nél kisebb telek 
esetén +5% 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI       

legnagyobb 
építménymagasság 

fő rendeltetésű épület 
 m 5,5 4,5 

5,5* 5,5 5,5 

legnagyobb tetőgerinc fő rendeltetésű épület m ** ÉM +6 
alapterület m 300 
utcai homlokzat 
szélessége   8,0***    legnagyobb 

épülethossz  35 

* 
 
** 
 
 
*** 

14 m-nél nagyobb 
telekszélesség 
Utcafronton a tetősík 
határozza meg 
 
a külön rendelkezés 
szerint 6,0 m-en túl 
növelhető 
 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM    

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/telek 2   

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE   ha a kialakult 
telekmélység 

előkert  m 5,0 * 

oldalkert 1.( 0 vagy min) m 1,0 1,0 1,0** 1,0** 

oldalkert 2. min  5,0 4,5/ 
5,0*** 5,0 5,0 építési hely 

határvonalai 

hátsókert m 6,0**** 6,0**** 6,0**** 6,0**** 

* 
 
** 
 
 
*** 
 
**** 

<18,0 akkor 3,0m,  
<14,0 akkor 1,5m  
Saroktelek esetén a külön 
rendelkezés 
figyelembevételével 
16 m-nél szélesebb telek 
esetén 
<14,0 akkor 4,5m, de min 
3,0, ha a szomszéd telket  
nem korlátozza 

kötelező építési vonal  Ek/Szt Ek - előkerti határvonalon  
SZT–szabályozási terv szerint 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA       

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50   

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA       

legnagyobb utcai kerítés magassága m 2,0   
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(2) Lke-O-5 övezet egyéb rendelkezései KIILke(o), KIILke(sz) 

a) Saroktelek esetén – amennyiben annak szélessége legalább 20 m - az építési helyen belül az 
épület szabadonálló jelleggel is elhelyezhető, de ebben az esetben az építési helyen belül is 
legalább 3,0 m-es távolságot kell tartani a telekhatártól.  

b) Az építési vonalra helyezett homlokzat szélessége legalább 5,5 m, legfeljebb 7,5 m legyen, mely 
maximum 1,5 m széles, egyszintes tornáccal növelhető.  

c) Az építési vonaltól számított 6,0 m-en túl tömegnövelés az oldalkert irányába megengedett, L- 
ill. T- alakú beépítés egyaránt létesíthető az épület mélységében. 

d) Lapostető az utca felé nem létesíthető, lapostetős épületrész kialakítása – a teraszt is beleértve 
- csak kivételesen, a környezetbe való illeszkedés vizsgálata mellett megengedett. 

e) Az utcafront felőli tetőgerinc legnagyobb magasságát a tetősík határozza meg az előírt 
tetőhajlásszög figyelembevételével. 

f) Az építési vonal mögötti 6 m-en túli épületrész tetőgerince legfeljebb 1,0 m-rel lehet magasabb 
az előző pontban meghatározottnál.  

g) Mellékrendeltetésű épület gerincmagassága max. 7,0 m lehet a csatlakozó terephez képest. 

(3) Lke-O-6 övezet egyéb rendelkezései Lke-1a 

a) Amennyiben a telek mérete kisebb 400 m²-nél, a beépítés mértéke 5%-kal nagyobb lehet. 
b) A 16 m-nél szélesebb telek esetében az építménymagasság 5,5 m lehet és az oldalkert ebben 

az esetben 5,0 m.  
c) A 16 m-nél keskenyebb telkek beépítése során az oldalkert mérete 4,0 m.  
d) A HÉV felőli előkert növelhető, nem kell, hogy az épület az 5,0 m-es előkerti határvonalon 

álljon. 

(4) Lke-O-7 övezet egyéb rendelkezései  Lke-1a , Lke-1b*, CsLke-1 

a) Szent István telep területén az építési helyen belül az épület szabadonálló jelleggel is 
elhelyezhető, amennyiben a telek szélessége nagyobb 16 m-nél, de ebben az esetben az építési 
helyen belül is legalább 3,0 m-es távolságot kell tartani a telekhatártól. 

b) A József Attila út mentén a legfeljebb 75%-ban nem átlátható tömör kerítés létesíthető. 
c) A Béke sétány felőli teleksávon  

ca) gépkocsi behajtásra alkalmas kapu nem létesíthető, 
cb) az építési helyet a szabályozási terv határozza meg. 

(5) Lke-O-8 övezet egyéb rendelkezései Lke-1a, Lke-1b 

a) Szent István telep területén az építési helyen belül az épület szabadonálló jelleggel is 
elhelyezhető, amennyiben a telek szélessége nagyobb 16 m-nél, de ebben az esetben az építési 
helyen belül is legalább 3,0 m-es távolságot kell tartani a telekhatártól. 

b) A Pomázi úttól nyugatra lévő területen a lejtő felőli homlokzat F/L értéke legfeljebb 15%-kal 
lehet magasabb az építménymagasságnál. 

c) A HÉV felőli előkert növelhető, nem kell, hogy az épület az 5,0 m-es előkerti határvonalon 
álljon. 
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Lke-O-9, Lke-O-9, Lke-O-10, Lke-O-11, Lke-O-12, 

 OLDALHATÁRONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ INTENZÍV KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK   

 
62.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 8. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 
 

  HATÁ-
LYOS 

Lke-2 
Lke-1a PLke-1 Lke-9 Lke-8 

Lke-1a 
  

8. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT 

Lke-O- 
9 

Lke-O-
10 

Lke-O-
11 

Lke-O-
12 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK       

területe  m2 700 700 700 400 
legkisebb kialakítható 

Szélessége/ mélysége m 18/35 18/30 16/30 25/20 v. 
K 

teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem nem nem 

K 
 

Kialakult 
 

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA OLDALHATÁRON ÁLLÓ  

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI       

közművesítettsége  teljes teljes teljes teljes 
a telek beépíthető, ha szélessége 

legalább m 14 14 14 - 

cisz. több mint 250 m² beépített 
és burkolt felület esetén 
ciszterna létesítendő 

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI       
legnagyobb beépítettsége % 25 30 30 35 
legkisebb zöldfelülete % 50 50 50 40 

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI       
legnagyobb 
építménymagasság 

fő rendeltetésű épület 
 m 5,5 5,5 6,0 5,5/ 

3,5** 
legnagyobb tetőgerinc fő rendeltetésű épület m * ÉM +6 

alapterület m 300 
utcai homlokzat 
szélessége   - - 6,0-

8,0** - legnagyobb 

épülethossz  35 

* 
 
 
** 

Utcafronton a tetősík 
határozza meg 
 
a külön rendelkezés szerint 
6,0 m-en túl növelhető 
 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM       

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/telek 2   

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE   ha a kialakult telekmélység 

előkert  m 5,0 * 5,0* 0 3,0 

oldalkert 1.( 0 vagy min) m 1,0 1,0 1,0 1,0 

oldalkert 2. min  5,0 5,0 5,0 5,0 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6,0** 6,0**  3,0 

* 
 
** 
 
 
 

<18,0 akkor 3,0m,  
<14,0 akkor 1,5m  
<14,0 akkor 4,5m, de min  
   3,0, ha a szomszéd telket 
    nem korlátozza 
 

kötelező építési vonal  Ek/SZT Ek/SZt Utca-
fronton - - 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA       

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50   

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA       

legnagyobb utcai kerítés magassága m 2,0 1,8 2,0 2,0   
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(2) Lke-O-9 övezet egyéb rendelkezései Lke-2, Lke-1a 

a) Az épületeket az utcára merőleges gerinccel kell kialakítani. 

(3) Lke-O-10 övezet egyéb rendelkezései PLke-1 

a) A területen felszíni vízelvezetésként csak gyepes árkok kialakítása engedélyezhető. 
b) A területen a belterületbe vonás megtörténtéig és a Prekobrdo területére vonatkozó általános 

építési feltételek megteremtéséig:  
ba) kertművelési tevékenység folytatható, melynek érdekében 
bb) maximum 12 m2-es szerszámkamra és átmeneti tartózkodó céljára létesíthető 

telkenként egy darab – lehetőleg - faszerkezetű épület és egy darab árnyékszék 
bc) a hb) szerinti építmény a SZT szerint közterületi kialakításra szánt telekrészre nem 

helyezhető el. 

(4) Lke-O-11 övezet egyéb rendelkezései Lke-9 Budai út 
a) Abban az esetben, ha a telken övezeti határ megy keresztül -jellemzően a Gerinc utcáig felnyúló 

telek esetét- az építési helyet és előírásokat az övezeti határ figyelembevételével kell 
megállapítani.  

b) A beépítési paramétereket a telek adott övezetbe tartozó területére kell alkalmazni. 
c) A Budai úttól számított 15 m-es távolságon túl az épület keresztszárnnyal bővítve ún. hajlított 

házként is kialakítható, mely esetben az építési hely a 15 m-en túl zártsorú jellemzőkkel bír.  
d)  Az épület legalább az egyik homlokvonala az oldalhatáron kell álljon. Ez alól kivételt csak az az 

épület képez, amelynek ily módon történő elhelyezése az előírt min. tűztávolság rovására 
történne. 

e) Az építési vonalra helyezett homlokzat szélessége legalább 6,0 m, legfeljebb 8,0 m legyen, mely 
maximum 1,5 m széles, egyszintes tornáccal növelhető.  

f) Az építési vonaltól számított 10,0 m-en túl tömegnövelés az oldalkert irányába megengedett, L- 
ill. T- alakú beépítés egyaránt létesíthető az épület mélységében. 

g) A tetőzetet az utcai első 15 m-es sávban az utcára merőleges nyeregtetővel kell kialakítani. Az 
utca felé néző oromzati felület szimmetrikus tömegalakítású legyen.  

h) Lapostető az utca felé nem létesíthető, lapostetős épületrész kialakítása – a teraszt is beleértve 
- csak kivételesen, a környezetbe való illeszkedés vizsgálata mellett megengedett. 

i) Az utcafront felőli tetőgerinc legnagyobb magasságát a tetősík határozza meg az előírt 
tetőhajlásszög figyelembevételével. 

j) Az építési vonal mögötti 6 m-en túli épületrész tetőgerince legfeljebb 1,0 m-rel lehet magasabb 
az előző pontban meghatározottnál.  

k) Mellékrendeltetésű épület gerincmagassága max. 5,5 m a csatlakozó terephez képest. 
l) A csatlakozó terepszint és a meglévő, természetes terepszint - a garázslehajtó kivételével -30 

cm-nél nagyobb mértékben nem térhet el egymástól. 
m) A szabályozási terven jelölt beépítésre nem szánt fásított terület csúszásveszélyes, ezért azon 

bármilyen fa, bokor vagy cserje kivágása engedélyhez kötött. E területbe benyúló pincék 
megtarthatók, megerősíthetők.  

n) A területen támfal vagy lépcsős tereprendezés egyaránt kialakítható. 
o) Az övezet telkeinek beépítése során figyelembe kell venni a löszfalak melletti védőterületekre, 

valamint a pinceomlás veszély elkerülésére vonatkozó 25.§ sajátos előírásait. 

(5) Lke-O-12 övezet egyéb rendelkezései Lke-8, Lke-1a 

a) Az épületet nem kell a 3,0 m-es előkerti határvonalra helyezni. 

b)  A József Attila út mentén a legfeljebb 75%-ban nem átlátható tömör kerítés létesíthető. 
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Lf-0-1, Lf-0-2, Lf-Z-1, Lf-Z-2 

OLDALHATÁRON ÁLLÓ ÉS ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK   

 
63.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 9. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS Lf

-1
 

Lf
-1

 

K-
Lf

-1
/K

 
Lf

-1
 

K-
Lf

-1
/N

 
Lf

-1
 

 

  
 
 
 
9. számú táblázat  

  TERVE-
ZETT Lf

-0
-1

 

Lf
-0

-2
 

Lf
-Z

-1
 

Lf
-Z

-2
 

 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK        

területe  m2 700 500 120 K  legkisebb 
kialakítható Szélessége/mélysége m 14/35 12 12 12  
teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem nem nem  

K Kialakult 
 

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA OLDALHATÁRON 
ÁLLÓ ZÁRTSORÚ  

  

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI        

közművesítettsége  teljes teljes teljes teljes  
a telek beépíthető, ha szélessége 

legalább m   8   

  

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI        

legnagyobb beépítettsége % 25 30/35* 60/ 
75** 

40/ 
75***  

legkisebb zöldfelülete % 50 40 20/10
**** 

30/ 
20****  

* 
** 
*** 
 
**** 
 

400 m²-nél kisebb  
150 m²-nél kisebb  
100 m²-nél kisebb  
kialakult telek esetén 
Engedményes beépítés esetén 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI        

legkisebb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m 3,0 3,0    

legnagyobb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m 4,5* 4,5* 6,0 4,5  

fő rendeltetésű épület m ÉM +6 ÉM +6    legnagyobb 
tetőgerinc mellékrendeltetésű ép.  5,5 5,5    

alapterület  300 250    
legnagyobb 

épülethossz  35 35    

* 
 

Utcai homlokzat magassága 
(F/L) max. 4,00 m 
  

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM       

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/telek  - 1 1    

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE    ha a kialakult telek 

előkert  m Nincs, vagy a szomszédhoz igazodó  
oldalkert 1.( 0 vagy min) m 1,0 1,0 - -  
oldalkert 2. min m 6,0* 6,0* - -  

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6,0** 6,0** Szt -  

* 
 
** 
 

szélessége  
<12,0 =4,0m  
mélysége 
<14,0 =4,5m 
<14,0 =3,0, ha  szomszédot 
nem korlátozza 

kötelező építési vonal  
Utca-

vonal * 
Utca-

vonal * - Utca-
vonal *  

Ek – előkerti határvonalon  
SZT–szabályozási terv szerint 
visszahúzott épülettömeg kialakítható 
* Kivéve ha a szomszéd előkertes. 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA        

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50    

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA        

legnagyobb utcai kerítés magassága m 1,6 1,6 - -    

(2) Lf-O-1 övezet egyéb rendelkezései 

a) A beépítési mérték számításánál a 800 m² feletti telekrésznek csak az 50 %-a vehető 
figyelembe. Az egyéb paraméterek a teljes telekterületre számítandók. 



 65

b)  A d) pontban foglalt kivételtől eltekintve az épületek legalább az egyik homlokvonalának az 
oldalsó telekhatáron, vagy attól 1,0 m-re kell állnia. 

c) Az oldalkert méretét a következők alapján kell kialakítani: 
ca)  Amennyiben a telken álló épület védett, akkor az oldalkert a kialakult állapot szerinti,  
cb) minden más esetben: 

- ha a telek szélessége meghaladja a 12,00 m-t, 6,00 méternél, 
- ha a telek szélessége nem haladja meg a 12,00 m-t, 4,00 méternél  

kisebb nem lehet. 
d) Amennyiben mind a két szomszédos telek szabadonálló módon épült be, akkor az épület 

szabadonálló jelleggel is elhelyezhető az építési helyen belül, mely esetben a kisebbik oldalkert 
irányában legalább 3,0 m-es távolságot kell tartani a telekhatártól.   

e) A Damjanich utca menti telkek esetében előkert nem alakítható ki, a többi utcákban előkert csak 
akkor alakítható ki, ha a szomszédos telkek kialakult állapota előkertes.  

f) Az épületek kialakítása során törekedni kell a helyi jellegzetességű anyagok használatára. 
g) A tetők héjalása égetett agyagcserép legyen.  

(3) Lf-O-2 övezet egyéb rendelkezései 
a) A beépítési mérték számításánál a 800 m² feletti telekrésznek csak az 50 %-a vehető 

figyelembe. Az egyéb paraméterek a teljes telekterületre számítandók. 
b) A d) pontban foglalt kivételtől eltekintve az épületek legalább az egyik homlokvonalának az 

oldalsó telekhatáron kell állnia. 
c) Az oldalkert méretét a következők alapján kell kialakítani: 

ca)  Amennyiben a telken álló épület védett, akkor az oldalkert a kialakult állapot szerinti,  
cb) minden más esetben: 

- ha a telek szélessége meghaladja a 12,00 m-t, 6,00 méternél, 
- ha a telek szélessége nem haladja meg a 12,00 m-t, 4,00 méternél  

kisebb nem lehet. 
d) Amennyiben  mind a két szomszédos telek szabadonálló módon épült be, akkor az épület 

szabadonálló jelleggel is elhelyezhető az építési helyen belül, mely esetben a kisebbik oldalkert 
irányában legalább 3,0 m-es távolságot kell tartani a telekhatártól.   

e) Előkertet csak akkor lehet kialakítani, ha a szomszédos telkek kialakult állapota előkertes.  
f) Az épületek kialakítása során törekedni kell a helyi jellegzetességű anyagok használatára. 
g) A tetők héjalása égetett agyagcserép legyen. 

(4) Lf-Z1 övezet egyéb rendelkezései 
a) A kialakult telekszélességnél kisebb nem alakítható ki.  
b) A Kőbányai utcai telkek legkisebb szélessége telekalakítás során nem csökkenhet 12 m alá. 
c) A 150 m2-nél kisebb kialakult telekméret esetén a beépítési mérték 75% lehet. 
d) Az épület elhelyezése és a konfiguráció kialakítása, vagy a meglévő épület átalakítása, 

épülettömegének bővítése során a teljes házsor összképébe illeszkedő megoldást kell 
érvényesíteni.  

e) Az övezet telkeinek beépítése során figyelembe kell venni a löszfalak melletti védőterületekre, 
valamint a pinceomlás veszély elkerülésére vonatkozó 25.§. sajátos előírásokat. 

f) A parkolás telken belül nem kötelező, az önkormányzat parkolási rendelete szerinti megoldást 
kell alkalmazni. 

(5) Lf-Z2 övezet egyéb rendelkezései 
a) A beépítési vonal az utcavonalon van, de visszahúzott épülettömegek is kialakíthatók. 
b) Az épület elhelyezése és a konfiguráció kialakítása, vagy a meglévő épület átalakítása, 

épülettömegének bővítése során a teljes házsor összképébe illeszkedő megoldást kell 
érvényesíteni.  

c) Az övezet telkeinek beépítése során figyelembe kell venni a löszfalak melletti védőterületekre, 
valamint a pinceomlás veszély elkerülésére vonatkozó 16.§ sajátos előírásaita. 

d) A parkolást telken belül kell megoldani min. 1 gépkocsi számára, támfalgarázsban. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

64.§  

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és 
olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények 
elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek hatással a lakófunkcióra. 

(2) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben az alábbi épületek helyezhetők el: 
a) lakóépület; 
b) igazgatási épület; 
c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; 
d) közösségi szórakoztató és kulturális épület; 
e) egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület; 
f) kereskedelmi szálláshely épület; 
g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 

(3) A területen a (4) bekezdésben felsoroltak kivételével elhelyezhető minden olyan építmény, amely 
hozzájárul a területen elhelyezhető épületek rendeltetésszerű használatához. 

(4) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el: 
a) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító 

járművek számára; 
b) közműpótló építmény; 
c) állattartás céljára szolgáló építmény; 
d) üzemanyagtöltő állomás. 

(5) Oktatási intézmény elhelyezésénél  
a) a beépítettség max. 25 %-os lehet,  
b) az építménymagasság 7,5 méter, kivéve a tornacsarnokot, ami 10,0 m építménymagasságú 

lehet. 

(6) Az oktatási, kulturális, egyházi, egészségügyi és szociális épületek telke körül 50 m-es 
védőterületen belül állattartó építmény, zajos, bűzös tevékenységgel járó funkció nem létesíthető. 

(7) Épületet elhelyezni csak teljes közművel ellátott telken szabad. Közműpótló berendezés –az 
alternatív energiaforrások alkalmazása kivételével -  még ideiglenesen sem alkalmazható, nem lé-
tesíthető.  

(8) Alternatív energia alkalmazásánál figyelemmel kell lenni a településképi látványra is. 
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(9) A településközpont vegyes terület területfelhasználási egység az alábbi építési övezetekre 
tagozódik: 

c) Vt-Ó-1  jelű építési övezet 

d) Vt-Ó-2  jelű építési övezet 

e) Vt-Ó-3  jelű építési övezet 

f) Vt-1-AI jelű építési övezet 

g) Vt-2-AI jelű építési övezet 

h) Vt-3-SZjelű építési övezet 

i) Vt-4-O jelű építési övezet 

j) Vt-5-SZ jelű építési övezet 

k) Vt-6-SZ jelű építési övezet 

l) Vt-7-SZ jelű építési övezet 

m) Vt-LF-1 jelű építési övezet 

n) Vt-LF-2 jelű építési övezet 

o) Vt-LF-3 jelű építési övezet 

p) Vt-LF-4 jelű építési övezet 

q) Vt-TF-1 jelű építési övezet 

r) Vt-TF-2 jelű építési övezet 
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ÓFALU TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEI 

65.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 10. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS 

Ó-Vt-1 
(Lf-1) 

Ó-Vt-
2 

(Lf-1) 

Új  
övezet 
(Ó-Vt-

1) 

  
 
 
 
10. számú táblázat

  TERVE-
ZETT Vt-Ó-1 Vt-Ó-

2 
Vt-Ó-

3 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK      

legkisebb 
kialakítható területe  m2 500 1000 600 

teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem nem 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA Z Z/K Z Z 
K 

ZÁRTSORÚ 
KIALAKULT 

3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI      

a telek közművesítettsége  teljes   

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI      

legnagyobb beépítettsége % 
40/ 
25* 45% 75 

legkisebb zöldfelülete % 
15 

25** 10 10 

* 
 
** 
 
 

Oktatási intézmény 
elhelyezésénél,  
Ha a telekterület >800 
m2 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI      
legkisebb 
építménymagasság 

fő rendeltetésű 
épület m 4,0 4,0 4,0 

fő rendeltetésű 
épület m 

4,5 
7,5*/ 
10** 

10,0 4,5 
 

legnagyobb 
építménymagasság 

Utcai 
homlokzatmagasság m 4,0 6,5*** 4,0 

* 
 
** 
 
*** 
 
 
 
 

Oktatási intézmény 
elhelyezésénél,  
Oktatási intézmény 
tornacsarnokánál 10 m  
Budai úti szabályozási 
vonalon 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS ÉPÜLETSZÁM     

egy telken építhető Épületszám db/telek 1* - 1*  Ha a telekterület <800m2 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE   

előkert  m 0 
oldalkert  m 0 
oldalkert 2. min m K v.4,0* 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 0 

K 
* 
 
 

Kialakult 
kialakult telek szélessége  
<12,0m =2,5  
 

kötelező építési vonal  utcavonalon   

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA      

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 40-45* 40-45* 40-45*  *a tetőfelépítmények 
kivételével 
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(2) A Vt-Ó-1, Vt-Ó-2,  Vt-Ó-3 építési övezet egyéb rendelkezései: 

a) A területen kizárólagos használatra kijelölt terület csak oktatási intézmény, továbbá az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló funkciójú épületek elhelyezésére szolgál. Az ingatlanon meglévő, 
engedéllyel épült egyéb funkciójú épület megtartható, felújítható, átépíthető  mindaddig, amíg 
azok használata nem korlátozza, vagy zavarja az oktatási intézmény működését.  

b) Az épületeket az utcai telekhatáron állóan kell elhelyezni, előkert csak a Vasútsor felőli telkek 
esetében létesíthető, ahol az 10,0 m, kivéve a kialakult állapot szerint már beépített telkeket.  

c) A zártsorú beépítési módú építési helyen belül az épület  
ca) zártsorú csatlakozás szerint 
cb) oldalhatáron állóan, de az utcafronton zártsorú csatlakozás szerint (L alaku hajlítot 

házként) 
cc) oldalhatáron állóan, az utcafronton épülethézaggal  

alakítható ki. 

d) Ahol a telek kialakult beépítése oldalhatáron álló, és a szomszédos telekhatáron álló épület 
tetőzete utcára merőleges nyeregtetős, ott a zártsorú összeépülés lehetőségét elvi engedélyben 
kell meghatározni, különös tekintettel a tetőzetek csatlakozására, illetőleg azok kialakítható 
összhangjára. Amennyiben a csatlakozás műszakilag nem megoldható, vagy kedvezőtlen 
településképi eredménnyel jár, akkor az utcafronton is csak épülethézag betartásával lehet az 
utcavonalon álló épületet elhelyezni. 

e) A d) pont szerinti esetben megengedett az utcafronton legfeljebb 3,0 m-es épülethézag 
kialakítása, mely esetben az épülethézagra nyílászáró nem tekinthet. 3,0 m-nél szélesebb 
épülethézagra nyílászáró nyitható 

f) Oldalhatáros beépítés esetén az oldalkert:  
fa) legalább 4,00 méter, ha a telek szélessége meghaladja a 12,00 m-t,  
fb) legalább 2,50 m, ha a telek szélessége nem haladja meg a 12,00 m-t,  
fc)  a kialakult állapotnak megfelelően megtartható, ha a telken álló épület a helyi 

védelemi rendelet szerinti II. védettségi kategóriába tartozik és annak megfelelően 
épül át.  

g) 800 m²-nél nagyobb telek esetén:  
ga) a zöldfelület növelt mérete 25% legyen. 
gb) a telken több épület helyezhető el. 

h) A vegyes terület telkein kialakítandó parkolók egy részét – helyi parkolási rendeletben sza-
bályozott módon és a tulajdonos, valamint az Önkormányzat között születendő megállapodás 
keretében – a szabályozási terven jelölt módon közterületen is el lehet helyezni. 
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ALAPELLÁTÁST SZOLGÁLÓ TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET  
 

66.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 11. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS Vt- 1 Vt-K Vt-3 Vt-5  

 
11. számú táblázat

  TERVE-
ZETT 

Vt-AI- 
1 

Vt-AI- 
2 

Vt- 
3-SZ 

Vt- 
4-O 

  

 
1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
legkisebb 
kialakítható területe  m2 1000 600 3000 1400   

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZ Z/SZT SZ SZ 
SZ 
Z 
SZT 

SZABADONÁLLÓ 
ZÁRTSORÚ 
SZABÁLYOZÁSI TERV SZERINT 

a telek közművesítettsége  Teljes  
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb beépítettsége % 40 50/ 25* 15 20 
legkisebb zöldfelülete % 25 25 20 20 

* Lakóházas beépítés esetén 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI  
legkisebb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m  3,5*/ 

4,5** 
  

fő rendeltetésű épület m 7,5 
5,5*/ 

4,5**/7,
5 

6,0 4,5 legnagyobb 
építménymagasság  

kiszolgáló épület   3,0*   

* 
** 

Lakóépület esetében 
Meglévő lakóépületek átépítése  
esetében 
 
 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE 
előkert  m 5/K K/SZt SZT 5 
oldalkert 1.( 0 vagy min) m 3 K/SZt SZT 3 
oldalkert 2. min m 3 K/SZt SZT 3 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 6 K/SZt SZT 6 

K 
SZT 

Kialakult 
Szabályozási terv szerint 

kerítés    1,6     

(2) A Vt-AI-1 - alapintézmények elhelyezésére szolgáló - építési övezet egyéb rendelkezései 

a) Az övezetben kizárólag közhasználatú építmény  és az ahhoz tartozó mellékrendeltetésű 
építmény helyezhető el.  

b) Az övezetben lakóépület, vagy egyéb nem közhasználatú épület még kivételesen sem 
létesíthető. 

c) Oktatási intézmény épülete forgalmi út mentén legalább 15 m-es előkerttel helyezhető el. 

(3) A Vt-AI-2 – elsősorban alapintézmények elhelyezésére szolgáló - övezet egyéb rendelkezései 

a) Az övezet területe a településközponti területeken elhelyezhető épületek közül a lakóterület  és 
egyéb közhasználatú épület ellátásához szükséges kereskedelmi, szolgáltató  épületek és 
oktatási intézmények elhelyezésére szolgál, melyen kivételesen lakóépület és annak kiszolgáló 
épülete is elhelyezhető. 

b) Lakóházas beépítés esetén: 
ba)  a beépítettség max. mértéke 25%, 
bb) a beépítési mód a szomszédos ingatlanok beépítési módját követve, oldalhatáron álló, 

illetve a szabályozási terven jelöltek szerinti, 
bc) a max. építménymagasság 5,5 m, mellékfunkciójú épület esetén 3,0 m, 
bd) a legkisebb építménymagasság építési vonalon álló épület esetén 3,5 m,  
be) és a kerítés magassága max. 1,6 m. 

c) Amennyiben a közhasználatú épülethez tartózó gépjárműparkolók telken belüli kialakítása nem 
lehetséges, úgy azt 500 méteren belüli közterületen is biztosítani lehet. 
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(4) A Vt-3-SZ övezet egyéb rendelkezései - ( Berdó fejlesztési terület) 

a) Az övezetben csak annak belterületbe vonása után lehet épületet elhelyezni. 
b) A Vt övezetben általánosan elhelyezhető építmények közül lakóépület, igazgatási épület nem 

létesíthető. 
c) A terület beépítését együtt kell kezelni a szomszédos gyepgazdálkodási területtel, és a terület 

egészére kell a beépítési koncepciót meghatározni.  
 

(5) A Vt-4-SZ övezet egyéb rendelkezései - (temető melletti terület) 

a) Az övezet elsősorban a temető funkcióhoz tartozó virágos, sírköves és egyéb kegyeleti 
szolgáltatási rendeltetési egységek elhelyezésére szolgál. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET - SZABADONÁLLÓ 40 % BEÉPÍTÉSI MÉRTÉKKEL 

67.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 12. sz.  táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS Vt-4 Vt-2 Vt-O  

 
12. számú táblázat

  TERVE-
ZETT 

Vt-5-
SZ 

Vt-6-
SZ 

Vt-7-
SZ 

  

 
1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
legkisebb 
kialakítható területe  m2 12 000 750 3000   

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA Z SZ SZ 
Z 
O 
SZ 

ZÁRTSORÚ 
OLDALHATÁRON ÁLLÓ 
SZABADONÁLLÓ 

közművesítettsége  teljes   
a telek 

legkisebb beépíthető m2 12 000 -  
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 

beépítettsége % 35 40 40 
legnagyobb 

szintterületi mutatója m2/m2 0,8* - - 
legkisebb zöldfelülete % 30** 20 30 

* 
 
** 

40 %-a lehet lakás 
funkció. 
tetőkerti beszámítás 
rendelkezései szerint 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI  

fő rendeltetésű épület m 10** 7,5 4,5* / 
7,5 

* 
** 
 
 
*** 

Lakóépület esetében 
az átlagos 
építménymagasság 7,5 
méter ????? 
Lakófunkcióhoz 
kapcsolódó esetén 

legnagyobb 
építménymagasság  

kiszolgáló épület m   4,5***   
7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE 

előkert  m 10* 5/Szt 8,0/ 
4,0** 

oldalkert 1.( 0 vagy min) m  3/SZt 4 
oldalkert 2. min m  3/SZt 4 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m  6/Szt 6 

* 
 
 
** 
 
SZ
T 
 

kivéve a szabályozáson 
jelölt helyen  
a 4112 hrsz-ú út felöl  
Szabályozási terv szerint 

 

(2) A Vt-5-SZ építési övezet egyéb rendelkezései – (Lenfonó előtti terület) 

a) Az övezet területén a településközponti területeken elhelyezhető épületek és rendeltetések 
közül elsősorban kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek, szálláshely szolgáltató épületek 
és – kizárólag az emeleti szinteken - lakások helyezhetők el.  

b) Az övezetbe sorolt teljes területre a telek beépítési és a településképi követelmények előzetes 
tisztására szolgáló elvi építési engedély készítendő.   

c) Az épületek földszintjén, ahol azok közterülethez kapcsolódnak, illetve közhasználat számára 
átadottak, üzletek, szolgáltató rendeltetési egységek, műhelyek, irodák alakíthatók ki.  

d) Közterületre gépkocsi tároló - a teremgarázs bejárat kivételével - nem nyílhat. 
e) A kialakítható lakásszám a ténylegesen létrejövő zöldfelület 50 m2–rel való osztásából adódó 

kerekített egész szám, de maximum 80 db.  
f) A szabályozási tervlapon kijelölt sávban min. 30 x 30 méteres, közhasználat elől el nem zárt  
g) A funkciókhoz szükséges gépkocsik legalább 50 %-át épület ill. térszint alatt kell elhelyezni. 
h) Tömör kerítés nem létesíthető.  
i) A kerítéseket továbbá az épület homlokzati megjelenést befolyásoló műtárgyakat,  - beleértve a 

külső árnyékolókat is – egymással összhangban és egységesen kell kialakítani. 
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j) Az épületek homlokzati burkolata min. 20 %-ban helyi kő- vagy égetett agyagtégla-burkolat 
legyen. 

k) Az épületek tetőfedése min. 35˚ hajlásszögű és cserépfedéssel kialakított lehet. 
l) Tetősík ablak nem alakítható ki. 

(3) A Vt-6-SZ – építési övezet egyéb rendelkezései (Pomázi út menti terület – Piac és OMSZK tó 
lakótelkei) 

m) A Pomázi út –Erdőhát utca közötti övezet területén: 
aa)  A területen kereskedelmi rendeltetési egységek, piac csak a Pomázi út felőli 

teleksávban helyezhetők el. 
ab) A Pomázi úttól 35 m-es távolságban oktatási, egészségügyi és lakófunkció is 

létesíthető 
ad) A Pomázi út felőli előkertben a piachoz tartozó árusítás megengedett. 

n) AZ OMSZK tó melletti területen  
ba) Meglévő lakóépület átalakítása és felújítása az építési helyen kívül lévő épület 

esetében is lehetséges, de új épület csak az építési helyen belül helyezhető el. 

(4) A Vt-7-SZ – építési övezet egyéb rendelkezései (OMSZK tó melletti terület) 

a) Az övezet telkein a Vt jelű övezetek területén általánosan elhelyezető épületek közül csak lakó, 
kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek és a park üzemeltetéséhez 
szükséges építmények helyezhetők el új épületként.  

b) Az előkert mérete  
ba) a Tanító utca és József A. utca felöl min. 8,0 m 
bb) a 4112 hrsz-ú út felöl min. 4,0 m 
bc)  az oldalkert mérete min. 4,0 m 

c) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben kell 
részesíteni. A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat 
alkalmazandó. 

d) A park és a tópart felőli homlokzatokat oly módon kell megtervezni és megépíteni, hogy 
horizontális és vertikális értelemben tagoltak legyenek. 

e) A megengedett építménymagasságnál magasabb építmény, önálló reklámhordozó nem 
helyezhető el és az épületre sem szerelhető a tetőgerincet meghaladó magasságú tetőreklám. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET – VOLT LENFONÓ  ÉS A VOLT TEMAFORG TERÜLETEN  

68.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 13. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS LF-Vt-1 LF-Vt-2 LF-Vt-4 LF-Vt-3  13. számú táblázat

  TERVE-
ZETT Vt-LF-1 Vt-LF-2 Vt-LF-3 Vt-LF-4   

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
legkisebb 
kialakítható területe  m2 1000 2000 3000 -   

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ K K KIALAKULT 
a telek közművesítettsége  teljes    
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 

beépítettsége % 40 40 40 50 
legnagyobb 

szintterületi mutatója m2/m2     
legkisebb zöldfelülete % 20 20 20 10 

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legkisebb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m 4,5 4,5 4,5 - 

legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 

7,5/ 
9,0* 7,5 7,5 - 

* Ha a beépítési mérték 
nem haladja meg a 35%-
ot 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE 
előkert  m 5,0 10 8,0 - 
oldalkert 1.( 0 vagy 
min) m 8,0 8,0 8,0 - 

oldalkert 2. min m 8,0 8,0 8,0 - 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 8,0 8,0 8,0 - 

  

(2)  A Vt-LF-1 övezet egyéb rendelkezései 

a) A településközponti területeken elhelyezhető épületek közül elsősorban irodai jellegű, valamint 
kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek helyezhetők el. 

b) Az egyes létesítményekhez tartozóan 2-2 db szolgálati lakás létesíthető, elsődlegesen a fő 
rendeltetésű  épületekben, vagy önálló épületben. 

c) A meglévő épületek a helyükön átalakíthatók, felújíthatók, de tömegméretük, épít-
ménymagasságuk nem növelhető. Bontásuk esetén az építési helyen belül kell az új épületet 
elhelyezni. 

(3) A Vt-LF-2 övezet egyéb rendelkezései  

a) A területen a településközponti területeken elhelyezhető épületek közül elsősorban oktatási- 
kulturális, és sportépítmények valamint irodai jellegű és kereskedelmi, szolgáltató funkciójú 
épületek helyezhetők el. 

b) A meglévő épületek a helyükön átalakíthatók, felújíthatók, de tömegméretük, épít-
ménymagasságuk csak az övezeti előírások figyelembevételével változtatható meg, és bővítésük 
csak az építési helyen belül történhet.  

c) Az építési helyen kívül eső épület vagy épületrész nem bővíthető, jókarbantartási munkán kívül 
átalakítás vagy rendeltetésmódosítás sem végezhető. 

d) Nem számít az építési helyen kívül esőnek az a meglévő épület, melynek legfeljebb 25%-a nyúlik 
túl az építési helyen. 

(4) A Vt-LF-3 övezet egyéb rendelkezései  

a) Az övezet területén a településközponti területeken elhelyezhető épületek közül elsősorban 
irodai jellegű és kereskedelmi, szolgáltató funkciójú, oktatási és kulturális épület, továbbá nem 
zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhetők el. 

b) A meglévő épületek a helyükön átalakíthatók, felújíthatók, de tömegméretük, épít-
ménymagasságuk csak az övezeti előírások figyelembevételével változtatható meg, és bővítésük 
csak az építési helyen belül történhet. 
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c) Az építési helyen kívül eső épület vagy épületrész nem bővíthető, jókarbantartási munkán kívül 
átalakítás vagy rendeltetésmódosítás sem végezhető. 

d) Nem számít az építési helyen kívül esőnek az a meglévő épület, melynek legfeljebb 25%-a nyúlik 
túl az építési helyen. 

e) A szabályozási terven feltüntetett csarnoképület megtartható, vagy lebontható a következő 
eltérő feltételekkel:  

ea)  A csarnok elbontása esetén a beépítettség nem lehet nagyobb a xxx táblázatban 
meghatározottnál. 

eb) A csarnok részleges megtartása esetén a beépítési mérték nem haladhatja meg a 
65%-ot. 

ec)  A csarnoknak az építési övezeten kívüli bontása esetén a beépítési mértéke elérheti a 
100 %-ot, de ez esetben - az új rendeltetés szerinti épület használatbavételének 
feltételéül - a csarnoktól északnyugatra eső Z-KP zöldterületet a csarnok rendeltetése 
megváltoztatásáig ki kell alakítani, és parkosítani.  

f) A szabályozási terven kijelölt, jelenleg a csarnok által elfoglalt Z-Kp terület bontással való 
területbiztosításáig  a legalább részlegesen bontásra jelölt nagycsarnok épületen csak 
fenntartási munkák végezhetők, olyan jellegű beavatkozások, amik az épületek nagytávlatú 
megmaradását szolgálják nem végezhetők. 

g) A volt kazánház kéménye – egyedi értéke miatt – megtartandó. 

(5) A Vt-LF-4 övezet egyéb rendelkezései  

a) Az övezet területén a kialakult állapot tartható fenn. További fejlesztés, építés, bővítés tilos. A 
beépítési paraméterek tovább nem növelhetők. 

b) Az övezetben csak a lakófunkcióhoz tartozó kiegészítő zöldfelületek létesíthetők és közmű 
műtárgyak helyezhetők el. 

c) A terület működéséhez tartozó személygépkocsi parkolókat, amennyiben azok a telken belül 
nem megvalósíthatók, úgy azt maximum 100 m-en belül kell biztosítani.  

 
. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET – VOLT LENFONÓ  ÉS A VOLT TEMAFORG TERÜLETEN  

69.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 14. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS TF-Vt-1 Tf-Vt-2  14. számú táblázat

  TERVE-
ZETT Vt-TF-1 Vt-TF-2   

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
legkisebb 
kialakítható területe  m2 3000 1400   

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ  
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI 
a telek közművesítettsége  Teljes    

beépítettsége % 50 40 
legnagyobb 

szintterületi mutatója m2/m2   
legkisebb zöldfelülete % 10 25 

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legkisebb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m   

legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 7,5 6,5 

* Ha a beépítési mérték 
nem haladja meg a 
35%-ot 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE 
előkert  m - 5,0 
oldalkert 1.( 0 vagy 
min) m - 5,0 

oldalkert 2. min m - 5,0 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m - 8,0 

  

 

(2) A Vt-TF-1 övezet egyéb rendelkezései  

a) Az övezet területe a településközponti területeken elhelyezhető épületek közül elsősorban 
irodai jellegű, valamint kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek elhelyezésére szolgál, 
zártsorú beépítési móddal. 

b) A megtartható épületek, épületrészek a helyükön átalakíthatók, felújíthatók. 
c) A Sport utca felöli főépület szabályozási terven jelölt szakasza városképileg védett megtartandó 

homlokzat. A homlokzaton csak a nyílások cseréje lehetséges a jelenlegi megjelenés figyelembe 
vételével. Az épület magastetős kialakítása lehetséges a jelenlegi eresz megtartása-felújítása- 
mellett. 

d) A szabályozási terven az irányadó jelleggel jelölt homlokzatok megtartandóak, de lehetséges a 
tégla falazati struktúra megtartása mellett a nyílásrendszer változtatása, a homlokzat alakítása. 

e) Az állagvizsgálat után megtartható homlokzatra az előző pont szabályai vonatkoznak, avval a 
különbséggel, hogy a homlokzat megtartása csak abban az esetben kötelező amennyiben az 
állagvizsgálat eredménye alapján az gazdaságosan felújítható. 

f) A kazánház megtartandó, de emelet építhető rá, a nyílászárok cserélhetők illetve átalakíthatók. 
A kémény 12 m magasságig megtartandó. 

(3) A Vt-TF-1 övezet egyéb rendelkezései  

a) A településközponti területeken elhelyezhető épületek közül elsősorban irodai jellegű és 
kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek helyezhetők el. 

b) A területen meglévő 1400 m²-nél kisebb, lakóépületekkel beépített telkek hosszútávon 
összevonandók.  

c) A kialakult telekstruktúra és beépítési mód a telekösszevonásig fenntartható, a meglévő 
épületek jókarbantartása, bővítése és átalakítása megengedett. 
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Általános rendelkezések a Gksz  

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken 

70.§  

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi 
célú épületek elhelyezésre szolgál. A területen lakóépület nem létesíthető.  

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen belül, amennyiben az övezeti előírás másként nem rendezik, 
elhelyezhető: 

d) igazgatási, egyéb irodaépület, 
e) pakolóház, 
f) sportépítmény, 
g) konferencia központ  
h) és kivételesen  
i) üzemanyag töltő állomás csak akkor, ha a telek a főúthálózatról közvetlenül megközelíthető és 

lakóterülettel nem határos 

(3) A területen kivételesen elhelyezhető: 

a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
b) egyéb közösségi szórakoztató épület. 

(4) A területen lakóépület nem létesíthető, de telkenként legfeljebb egy lakás kialakítható a 
főrendeltetésű épületben a tulajdonos vagy a használó számára, ha az építési övezet lehetővé 
teszi. 

(5) A telekhatáron mérhető, a Gksz övezet területén keletkező környezeti terhelés mértéke nem 
haladhatja meg a szomszédos területeken megengedett terhelési szint mértékét. 

(6) Az övezetben lévő fejlesztési területen nem közterületen folyó építési tevékenységet folytatni csak 
a terület belterületbe csatolása után szabad. 

(7) Új telekhatár csak töréspont nélküli egyenes vonalban alakítható ki. 

(8) Több eltérő főrendeltetést magába foglaló épület elhelyezéséhez  a telek beépítésével kapcsolatos 
követelmények tisztázására szolgáló elvi építési engedély benyújtása szükséges.. 

(9) Az építési helyen a főfunkciójú épület és a bemutatóterem kivételével egyéb épület vagy műtárgy 
általában nem helyezhető el, kivéve a következőket, amennyiben jellegük, kialakításuk a 
főépülethez igazodik. 

a) portaépület max. 20 m², 
b) esővédő tető max. 30 m², 
c) telefonfülke, 
d) épített trafóház max. 20 m², 
e) reklámhordozó és 
f) közműpótló berendezés. 

(10) Az építési hely meghatározása: 

a) Az egyes ingatlanok építési helyét a szabályozási terven jelöltek szerint -  a telekhatároktól 
függetlenül - kötelezőnek kell tekinteni, kivéve az oldalkertek szabályozási terven jelölt helyét, 
amely telekalakítással megváltozhat. Ez esetben az oldalkert nagysága a telekalakítást követően 
is a táblázatban szereplő érték kell legyen. 

b) Az építési hely lehatárolása csak a szabályozási terven jelölt 20 méteres kötelező védő - zöldsáv 
illetve beépítésre nem szánt, fásítandó zöldfelület figyelembe vételével lehetséges. 

(11) A zöldfelületek kialakítása során: 

a) Terepszint alatti beépítés nem létesíthető a kötelező növénytelepítés sávjában.  



 78

b) Zöldfelületeket lehetőleg összefüggően, nagyobb területeken illetve a telekhatárok mentén kell 
kialakítani, hogy előnyösen tagolják a területet. 

c) A terület zöldfelületeinek kialakítása során gondoskodni kell az öntözőhálózat egyidejű 
kialakításáról is. 

d) Nem számíthatók be a zöldfelület mértékébe 
da) a 2 méternél keskenyebb zöldfelületek és 
db) a gyephézagos továbbá gyeprácsos burkolat. 

 
e) A növényzet kialakítása 

ea) A növények kiültetését, azok fajtáit az egyéb kertépítészeti elemekkel és a telek 
burkolati elrendezésével együtt kertépítészeti tervben kell meghatározni. 

eb) A telken átlagosan 200 m²-enként 1 db előnevelt, kétszer iskolázott, nagy 
lombkoronát növelő fa telepítendő. 

ec) Az oldal- és hátsókertben fasor telepítendő a telekhatárok mentén. 
ed) A hátsókertben, illetve a kötelező növénytelepítés helyén, 25 m²-enként kell 1db 

előnevelt fát ültetni, cserjékkel vegyesen. Az itt telepítendő fák a telekre vetített fák 
számába nem számíthatók be. 

ef) A szabályozási terven jelölt védősávot egységes terv alapján kell kialakítani, a 11 sz 
főút teljes hosszán. 

eg) A zöldfelületbe beszámítható a növényzettel beültetett tó, vízfelület 25%-a. 
eh) A terület zöldfelületeinek fenntartása a tulajdonos illetve a kezelő feladata. 

f) A parkolók kialakítása 
fa) A kötelező növénytelepítés helyén parkoló és gépjármű út nem alakítható ki. 
fb) A létesítmény parkoló felületeinek kialakítására olyan területet kell kijelölni, ahol a 

zöldfelület csak csökkent használati értékkel létesíthető. 
fc) A parkoló felület árnyékolását egységes fafajú fásítással (magas törzsű, lombhullató) 

kell biztosítani. A parkolókba 4 parkolóhelyhez egy fát kell ültetni az ültetősávban. 
fe) A gépkocsi parkolók burkolt felületén összegyűlő felszíni vizeket csak olaj- benzin- 

és homokfogó műtárgyon át lehet a befogadóba juttatni. 

(12) A térszintet a természetes ill. a kapcsolódó terepszinthez képest max. 50 cm-rel lehet az 
épülethez kapcsolódó részeken megváltoztatni. 

(13) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken reklámhordozót a jelen rendelet xxxxx.§-ában 
foglaltak és az egyes övezetekre megállapított sajátos előírások betartásával lehet elhelyezni. 
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Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-5 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek a 11-es úttól nyugatra 

71.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 15. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS 

HL-
Gksz 

Ü-
Gksz-

2 

Ü-
Gksz-

3 

Ü-
Gksz-

4 

Ü-
Gks
z-1 

 
 
15. számú táblázat

  TERVE-
ZETT 

Gksz
-1 

Gksz-
2 

Gksz-
3 

Gksz-
4 

Gks
z-5 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK  

területe  m2 720 2000/ 
7000* 2000 2500 6000 legkisebb kialakítható 

Szélessége/mélysége m 18/30  35/40 35/40 50** 
teleknyúlvány kialakíthatósága  nem 

* 
 
** 
 

saroktelek esetén 
 
feltáró út felől 
telekszélesség 

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZ SZ SZ SZ SZ   
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI 
a telek közművesítettsége  teljes 

a telek beépíthető beépíthető, ha területe 
legalább m2   2000 2500  

 
  

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
beépítettsége % 30 30 35 35 40 
szintterületi mutatója m2/m2      legnagyobb 
Terepszint alatti beép. %  50 50 50 50 

legkisebb zöldfelülete % 25 35 30 30 35 

* 
 
 

??? NEM AKARUNK 
SZINTTERÜLETI MUTATÓT 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legkisebb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m 4,5 4,5   4,5 

legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 

Legkisebb alapterület m2  500   800 
alapterület m2  3000   6500* 
fő- /utcai homlokzat 
magassága  (F/L) m  8,5    8,5* Legnagyobb 

épülethossz m     45** 

* 
 
 
 

** 

a főhomlokzat a 11. út 
felől   
10 m-ig növényzettel 
takartan növelhető 
3000 m² felett tagolt 
tömegalakítással a külön 
rendelkezés szerint 
 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM 

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/ 
telek   1* 1*  * A tulajdonos, a használó 

számára 
7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE 

előkert m  20/ 
25*** 5 5 20/ 

25*** 
oldalkert 1.( 0 vagy min) m  6,0 3 3 6,0 

oldalkert 2. min m  6,0 3 3 10/ 
15** 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m  6,0 25 25 20 

* 
** 
 
 
 
*** 
**** 

kivéve SZT 
északi oldalkert ha a  
telekszélesség 
<75 m akkor 10,0 m 
>75 m akkor 15,0 m  
József A. utca mellett 
11-es út mellett 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 
legnagyobb gerincmagasság m   10 10 0 
tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-45 0-20 25-45** 25-45** 0-20 

* 
** 

Kiegészítő funkciónál 
 

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA 
legnagyobb utcai kerítés magassága m     1,5   

(2) A GKSZ-1 övezet egyéb rendelkezései (Pomázi út mellett HL-Gksz) 

a) Az övezetben az építménymagasság 4,5 m - max. 6,0 m lehet, a környező lakóterületeken 
megengedetthez illeszkedően, azok magasságát nem haladhatja meg. 

b) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 35-45° közötti cserépfedéssel készülhetnek. 
c) A telekhatáron mérhető a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen keletkező környezeti 

terhelés mértéke nem haladhatja meg a szomszédos területeken megengedett terhelési szint 
mértékét. 

d) A területen üzemanyagtöltő és egyéb közösségi szórakoztatási épület nem alakítható ki. 
 

(3) A Gksz-2  övezet egyéb rendelkezései (Ü-Gksz-2-volt üvegházak területe) 
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a) Az övezet zaj szempontjából nem érzékeny létesítmények elhelyezésére szolgál. Az építési 
helyeken, csak olyan tevékenységet szolgáló épületek építése engedélyezhető, amelyek 
esetében nappal 60 dB(A), éjjel 50 dB(A) max. zajterhelés megengedhető.  

b) A határértéknek nem megfelelő épület csak külön hatósági engedély alapján építhető. Ebben az 
esetben a zaj elleni védekezés passzív védelemmel biztosítandó, melynek költségei az építtetőt 
terhelik. 

c) A telken 5000 m² telekrészenként csak egy darab fő rendeltetésű épület létesíthető. 
d) Az övezetben lakás nem alakítható ki. 
e) Az utcai homlokzatmagasság kivételével az oldalhomlokzatok egyenként sem lehetnek 6,0 

méternél magasabbak az F/L érték szempontjából. 
f) A telekalakítás és építési helyek kijelölése során figyelembe kell venni a korábbi ipari 

közművezetékek (ipari-vízvezeték) nyomvonalát. A telken átmenő, kiváltásra nem kerülő 
vízvezeték tengelyvonalától épület csak 3 m-nél távolabb építhető. Amennyiben a nyomvonal 
nem ismert, úgy azt közműfeltárással kell megállapítani. 

(4) A Gksz-3 és a Gksz-4 övezet egyéb rendelkezései - (Ü-Gksz-3, Ü-Gksz-4 - ipari terület) 

a) A 25 m-es hátsókertben 20 m-es kötelező védő zöldsáv alakítandó ki. 
b) A területen telkenként legfeljebb egy szolgálati lakás alakítható ki, a gazdasági funkciójú 

épülethez kapcsolódóan, vagy egységes telepítési elv szerint. 
c) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 25-45° közötti cserépfedéssel készülhetnek. A 

gerincmagasság max. 10,0 m. 
d) A közterületek felé néző kerítések legalább 80 %-ban áttört, kivitelben építhetők. 
e) A telekalakítás és építési helyek kijelölése során figyelembe kell venni a korábbi ipari 

közművezetékek (ipari-vízvezeték) nyomvonalát. A telken átmenő, kiváltásra nem kerülő 
vízvezeték tengelyvonalától épület csak 3 m-nél távolabb építhető. 

(5) A Gksz-5 övezet egyéb rendelkezései - (Ü-Gksz-1-volt üvegházak területe) 

a) Az övezet zaj szempontjából nem érzékeny létesítmények elhelyezésére szolgál. Az építési 
helyeken, csak olyan tevékenységet szolgáló épületek építése engedélyezhető, amelyek 
esetében nappal 60 dB(A), éjjel 50 dB(A) max. zajterhelés engedhető meg.  

b) A határértéknek nem megfelelő épület csak külön hatósági engedély alapján építhető. Ebben az 
esetben a zaj elleni védekezés passzív védelemmel biztosítandó, melynek költségei az építtetőt 
terhelik. 

c) A 2920 hrsz feltáró út felőli telekszélesség min. 50 m. 
d) A József Attila utcán új út-, ill. magánút kikötés a szabályozási terven ábrázolton kívül nem 

létesíthető. 
e) A telken 5000 m² telekrészenként csak egy darab fő rendeltetésű épület létesíthető. 
f) Az övezetben lakás nem alakítható ki. 
g) Az épületre vonatkozó különleges rendelkezések 

ga)  Egy épület beépített területe legalább 800, legfeljebb 6500 m² lehet. 
gb) 3000 m² felett az egybefüggő tömeget megfelelően tagolni szükséges, max. 12,0 m-

es nyaktag összekapcsolással. 
gc)  Főhomlokzat (a 11. út felőli) magassága maximum 8,5 méter, a homlokzatszakasz 

kiemelése a homlokzati hossz maximum 1/3-ban maximum 10,00 méter magas 
lehet. 

gd) Összefüggő funkciójú, egy telken belül elhelyezett épületek esetén egyes épületek 
építménymagassága a megengedett építménymagasságot 10%-kal túllépheti, 
amennyiben telken belül az átlagos magasság nem haladja meg a megengedett 
mértéket. 

h) A védősávot egységes terv alapján kell kialakítani a 11 sz. főút teljes hosszán. 
i) A 11-es számú főúttal párhuzamos, 50,0 méteres védősávon belül a fatelepítésnél figyelembe 

lehet venni az épületek homlokzatainak közút felöli rálátás igényét. 
j) A 11-es főút melletti telekhatáron kizárólag legfeljebb 1,8 m magas drótfonatos kerítés 

építhető, zöldsövény mellé ültetése mellett. 
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Gksz-6-Lu, Gksz-7-Lu,  

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek a 11-es úttól keletre 

72.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 16. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS 

LU
-G

ks
z 

LU
-G

ks
z 

 
 
 
16. számú táblázat 

  TERVE-
ZETT 

Gk
sz

-6
-

Lu
 

Gk
sz

-7
-

Lu
 

  

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
területe  m2 50 000 20 000 

legkisebb kialakítható 
Szélessége/mélysége m 35/40 75/75 

* 
** 
 
 
 

feltáró út felől 
telekszélesség 
saroktelek esetébe 

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ  
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI 
a telek közművesítettsége  teljes    
a telek beépíthető ha területe legalább m2     
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 

beépítettsége % 30 30 
szintterületi mutatója m2/m2 1,0 0,8 legnagyobb 
Terepszint alatti beép. % -  

legkisebb zöldfelülete % 35* 35 

 
 
 

 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 7,5/ 

10** 
7,5/ 
10** 

Legkisebb alapterület m2  2000*** 
alapterület m2  5000 
fő- /utcai homlokzat 
magassága  (F/L) m  14 Legnagyobb 

épülethossz m  120 

* 
 
** 
 
*** 
 

a főhomlokzat a 11. út felől   
10 m-ig növényzettel 
takartan növelhető 
mellékrendeltetésű ép. 
kivételével. 
 

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM 

egy telken építhető legnagyobb lakásszám db/ 
telek - - * A tulajdonos, a használó 

számára 

előkert m 15/ 
30**** 

15/ 
30**** 

oldalkert 1.( 0 vagy min) m 6 6 
oldalkert 2. min m 6 6 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 20 10 

* 
** 
 
 
 
*** 
**** 

kivéve SZT 
északi oldalkert ha a  
telekszélesség 
<75 m akkor .10,0 m 
>75 m akkor 15 m  
József A. utca mellett 
11-es út mellett 

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA 
Legnagyobb utcai kerítés magassága m 1,8 1,8   

 

(2) A Gksz-6-Lu övezet egyéb rendelkezései - (Metro Áruház) 

a) Az övezetben lakás nem alakítható ki. 
b) Az előkert mérete minimum 15 m, kivétel a 11 sz. út mellett, ahol 30 m. 
c) Az övezet területén kivételesen elhelyezhető üzemanyagtöltő és sátor a szabályozáson 

ábrázoltak és a következők szerint:  
ca) A fő rendeltetésű épületen kívül min. 200 m² alapterületű, 3,5 m építménymagasságú 

épület építhető. 
cb) Max. 2 db, max.20 m² alapterületű mellékfunkciójú épület helyezhető el. 
cc) Kezelőépület és védőtető alapterülete max. 200 m², a legkisebb méretkorlátozása 

nélkül, magassága 3,5 m lehet. 
cd) A védőtető párkánymagassága: max. 5,5 m. 
ce) Sátor alapterülete max. 600 m², gerincmagasság max. 6,0 m lehet. 
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d) Az építménymagasság növelhető 10 méterig, amennyiben a felső sáv növényzettel takart és a 
növények élettere biztosítható. 

e) A területen a maximális építménymagasságnál magasabb különálló építmény nem helyezhető el 
f) A homlokzat egyetlen pontja sem lehet 10 m-nél magasabb, kivétel az üzemeltetéshez 

szükséges technológiai berendezések műszakilag szükséges mérete (pl. kémény, szellőzőkürtő, 
stb.). 

g) A 11 sz. út és a Luppa szigeti út mellett– a Szabályozási terven feltüntetett sávban – minimum 3 
- maximum 5 m magas, növényzettel fedett dombot kell kialakítani. A dombot földplasztikaként 
kell kialakítani és a telepített növényzettel együttesen, a magassága legyen legalább 5,0 - 7,0 
m. A domb - az út koronaszintjétől mérve - átlagosan 2,0 m magasságú és 20 m sávszélességű. 

h) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben kell 
részesíteni. A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat 
alkalmazandó. 

i) A kiegészítő funkciókat befogadó épületek és építmények telepítése a környezetbe illeszkedés 
figyelembe vételével történhet, oly módon, hogy annak homlokzatképzését a főépület 
kialakításának módjához kell igazítani. A fenti építmények (sátor, konténer, autómosó) 
növényzettel történő takarása az övezetben kötelező. 

j) A telekhatáron létesítendő kerítés 1,80 m magas, áttört, 10 cm magas lábazatú, sövénnyel 
együttesen telepített lehet. 

k) Az épületeken csak a funkciónak megfelelő cégfelirat, reklámhordozó helyezhető el, aminek 
méret meghatározása, kialakítása része az engedélyezési dokumentációnak. Épületenként csak 
egy db fényreklám helyezhető el. 

(3) A Gksz-7-Lu övezet egyéb rendelkezései - (HERMES Áruház) –. 

a) A 11 sz. út mellett– a Szabályozási terven feltüntetett sávban – minimum 3 - maximum 5 m 
magas, növényzettel fedett dombot kell kialakítani. A dombot földplasztikaként kell kialakítani 
és a telepített növényzettel együttesen, a magassága legyen legalább 5,0 - 7,0 m. A domb - az 
út koronaszintjétől mérve - átlagosan 2,0 m magasságú és 20 m sávszélességű. 

b) Az a) pont szerinti domb megvalósítása csak a 11-es út felőli előkertben lévő kertészeti 
rendeletetés megszüntetése után kötelező. 

c) 3000 m²-nél nagyobb egybefüggő tetőfelületet legalább extenzív tetőkertként kell kialakítani és 
fenntartani. 

d) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben kell 
részesíteni. A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat 
alkalmazandó. 

e) A telekhatáron létesítendő kerítés 1,80 m magas, áttört, 10 cm magas lábazatú, sövénnyel 
együttesen telepített lehet. 

f) Az épületeken csak a funkciónak megfelelő cégfelirat, reklámhordozó helyezhető el, aminek 
méret meghatározása, kialakítása része az engedélyezési dokumentációnak. Épületenként csak 
egy db fényreklám helyezhető el. 
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KÜLÖNLEGES  BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

AZ OMSZ PARK ÉS KÖRNYEZETÉNEK KÜLÖNLEGES KERESKEDELMI (KK) ÉS KÜLÖNLEGES REKREÁCIÓS (KR) 
TERÜLETEI 

73.§  

A Barát patak, Tanító utca – József Attila utca -11-es út által határolt területen belül kijelölt különleges 
KK és KR övezeteire vonatkozó általános szabályok 

(1) A területen a telekalakítás során: 

a) A területen a telek és az azon belüli egyes területrészek között – a gazdasági udvar kivételével, 
valamint a közterületek határán kerítés nem építhető. 

b) A területen belül a szabályozási terven ábrázolt szakaszon a belső feltáró utat közhasználat 
számára megnyitott útként kell kiépíteni és fenntartani. Az átjárási szolgalmi jogot a 
telekkönyvbe be kell vezetni. 

(2) A terület beépítésére és az épületek kialakítására vonatkozó általános rendelkezések  

a) Épületet elhelyezni csak teljes közművel ellátott telken szabad. Közműpótló berendezés 
alkalmazása még ideiglenesen megengedett. 

b) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben kell 
részesíteni. A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat 
alkalmazandó. A homlokzatok színezési tervét – átszínezés esetén is - a tervtanácsnak be kell 
mutatni. 

c) A park felőli homlokzatokat oly módon kell megtervezni és megépíteni, hogy horizontális és 
vertikális értelemben tagoltak legyenek. 

d) A területen a maximális építménymagasságnál nagyobb építmény, önálló reklámhordozó (pl. 
torony cégfelirattal) nem helyezhető el. 

e) Az áruházak parkolóját egymástól elválasztani semmilyen módon (fizikai eszközök, tiltó táblák, 
stb.) nem lehet, a parkolók rendeltetésszerű használata nem korlátozható.  

f) A védő zöldsávban, zöldfelületben gépjárműparkoló semmilyen formában nem alakítható ki. 
g) Épületenként csak egy db fényreklám helyezhető el. 

(3) A terület zöldfelületeinek kialakítására vonatkozó általános rendelkezések  

a) A vízparthoz tartozó 50 m-es sávot a területhasználati egységhez tartozó közhasználatú 
zöldfelületként kell kezelni. Ezen sávon belül épület, építmény elhelyezése tilos. Az övezet 
fennmaradó részének 10 %-án egybefüggő, közhasználatú zöldfelületet kell kialakítani. 

b) Az építési engedélyezési dokumentáció kötelező eleme a zöldfelület-rendezési –kertépítészeti 
terv. 

c) A tervezett intézmények telkének beépítetlen részeit korlátozott közhasználatú kertként kell 
kialakítani. 

d) Az intézménykertek zöldfelületi elemei: 
da) közvetlen használatra nem szánt védősávok, 
db) pihenőkertként kialakított kertrészek, 
dc) fasorok és 
dd) gyeppel fedett területrészek. 

e) A telek zöldfelületének területébe a gyephézagos burkolat, gyeprács nem számítható be. 
f) A zöldfelületek kialakítása csak öntözőhálózat építésével együttesen történhet. 
g) A parkolók csapadékvize közvetlenül nem vezethető zöldfelületre. 
h) A zöldfelületek kialakítása során a terepfeltöltéshez környezetet károsító anyag, ill. veszélyes 

hulladék nem alkalmazható. Az I. fokú építési hatóság az engedélyezési eljárás keretében illetve 
az építési folyamat során elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. Növénytelepítés 
előtt a töltésre a telepítendő növényzettől függően 30-150 cm vastagságú jó minőségű 
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termőföld terítése szükséges (gyepesítés esetén min. 30 cm, cserjeállomány alatt min. 50 cm, 
fatelepítés alatt min. 150 cm). 

i) Az eltérő használatú területfelhasználási egységek területét egymástól növényzettel betelepített 
földplasztikával, fasorokkal, növényzet csoportokkal kell elválasztani. 

j) A telekhatárok mentén kerítés nem építhető. 

(4) A meglévő növényzet védelme 

a) Meglévő fát kivágni csak rendkívül indokolt esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
szabad. 

b) A visszapótlásra szánt növényzet telepítését - lehetőség szerint - az eredeti helyen vagy annak 
közvetlen környezetében kell biztosítani. 

c) A 10 cm törzsátmérő alatti fák a tervezési területen illetve annak közvetlen környezetében 
átültetendők. 

d) A 10-20 cm törzsátmérőjű fák egyedi elbírálása során átültetendő illetve pótlásra kötelezettnek 
számítanak. 

e) A 10 cm törzsátmérő feletti fák kivágása esetében a fákat előnevelt, többször iskolázott 
egyedekkel kell pótolni. 

f) A park területéhez eredetileg kialakított parkolók területén az értékes fasorokat, fákat eredeti 
helyükön kell megőrizni, kivágásuk tilos. 

(5) A terület környezetvédelemre vonatkozó általános rendelkezései 

a) A tervezett létesítmények légszennyezési kibocsátási határértékeként a Védett I. területi ka-
tegóriában megállapítottakat kell betartani. 

b) A tervezett üzemanyagtöltő állomás – a levegőminőség védelme érdekében – az emisszió 
csökkentésére aktív benzingőz-visszaszívásos rendszerrel alakítandó ki. 

c) A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében, a töltőállomás, s a parkolók 
területén összegyűlő csapadékvizek, takarítóvizek, gépjárműmosó szennyezett vize csak 
olajfogó műtárgy közbeiktatásával vezethetők a csatornába. 

d) Az üzemi berendezések (szellőzők) és üzemanyagtöltő működéséből származó üzemi 
zajterhelés megengedett egyenértékű A hangnyomásszintje együttesen 50/40 dB A. 

e) A közúti közlekedésből származó zajterhelés megengedett egyenértékű A hangnyomásszintje a 
KK különleges  kereskedelmi területen 65/55 dB A, az O-KR területen 55/45 dB A, tekintettel a 
szomszédos, 11. sz. főforgalmi útra. 

f) Az övezet a Szentendrei Ivóvízbázis hidrogeológiai ’A’ védőterületébe esik, ezért a területen 
folyó építési és egyéb tevékenységek során a vízbázisvédelemről szóló vonatkozó jogszabályi 
előírásokat is be kell tartani. (123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet) 
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Kker-O és KR-O OMSZK tó környéki különleges területekre vonatkozó rendelkezések  

74.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 17. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS 

 

O-
KK

 

O-
KR

 

O-
KR

 

   
 
17. számú táblázat

  TERVE-
ZETT 

 

Kk
er

-O
 

Kr
-O

-1
 

Kr
-O

-2
 

    

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
legkisebb kialakítható területe  m2  25 000 10000 2000   
teleknyúlvány kialakíthatósága   nem nem nem   

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA  SZ SZ SZ   Sz Szabadonálló 
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI 
a telek közművesítettsége   teljes teljes teljes      
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 

beépítettsége %  30 25 35   
szintterületi mutatója m2/m2  0,4     legnagyobb 
burkolt és beépített felülete %  70     

legkisebb zöldfelülete %  30 50 50   

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m  10 12 6,5     

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység   

előkert m  SZT 10 10   
oldalkert 1.( 0 vagy min) m  SZT 5,0* 5,0*   
oldalkert 2. min m  SZT 5,0* 5,0*   

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m  SZT     

  

 

(2) A KKer-Omszk különleges kereskedelmi terület övezet egyéb rendelkezései - 
(bevásárlóközpont területe) 

a) Az övezetben – a (b) pontban leírtak figyelembevételével – elhelyezhető: 
aa)  kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
ab) iroda épület, 
ac)  Üzemanyagtöltő és 
ad) sport, szabadidő illetve rekreációs jellegű építmény. 

b) A területen az a) pontban foglaltakon kívül más rendeltetésű épület kivételesen sem helyezhető 
el. 

c) A Szabályozási terven „kizárólagos felhasználásra kijelölt terület” megjelöléssel feltüntetett 
területen az alábbi építmények helyezhetők el: 

ca)  Az 1. sz. lehatárolt építési hely területén kizárólag a sport, szabadidő, 
testedzés, rekreáció építményei helyezhetők el. 

cb) A 2. sz. lehatárolt építési hely területén kizárólag benzinkút, és a 
hozzákapcsolódó szolgáltató épület helyezhető el. 

cc)  A 3. sz. lehatárolt építési hely terület a gyorsétterem elhelyezésére szolgál. 
d) A területen az előírt zöldfelületet biológiailag aktív, alá nem épített zöldfelületként kell kialakí-

tani, kivételt képez az 1 sz. építési helyen belül kialakítható műfűvel is borítható sportpálya 
terület. A zöldfelület mértékének számításánál a védő zöldsáv területe beleszámítandó. 

e) Az építési telek területének maximum 70 %-a lehet burkolt és beépített felület összességében. 
f) A sport és rekreációs jellegű területek lehatárolására – a Szabályozási terven feltüntetett sávban 

– minimum 3 - maximum 5 m magas, növényzettel fedett dombot kell kialakítani. A területek 
kapcsolatának biztosítása érdekében a domb megszakítható. A dombot földplasztikaként kell 
kialakítani és a telepített növényzettel együttesen, a magassága legalább 5,0 - 7,0 m legyen. 

g) Az épületek legnagyobb magasságilag kiemelkedő építészeti egysége, vagy szerkezeti elemének 
magassága sem lehet több mint 12,0 m, a főbejárati szinthez mérve.   



 86

h) Az építési telken a 11 sz. utat határoló telekhatár menti sávon, valamint az egyéb helyeken, a 
Szabályozási Terven ábrázolt módon biológiailag aktív védő zöldsávot (a továbbiakban védő 
zöldsáv) kell kialakítani, melynek intenzív fenntartása a tulajdonos feladata. 

i) A Barát patak árvízvédelmi töltése mellett a földrézsű lábától számítva 10 m széles szabad 
területet kell fenntartani védelmi munkálatok végzésére. Ebbe a sávba épület, építményrész nem 
nyúlhat bele, fás növényzet nem telepíthető. 

j) Az övezetben állattartó létesítmény nem építhető. 

(3) A Kr-Omszk különleges rekreációs terület övezet egyéb rendelkezései  -  

a) A területen elhelyezhető: 
aa)  sport- és szabadidős építmény, 
ab) közösségi szórakoztató és kulturális építmény, 
ac)  vendéglátó épület és 
ad) Lelátó. 

A területen más rendeltetésű épület kivételesen sem helyezhető el. 
b) Az elhelyezendő épületek beépített területe nem lehet nagyobb, mint a telek, vagy a hozzá 

tartozó övezeti egység területének a 25 %-a. 
c) A terület legalább 50 %-át biológiailag aktív, alá nem épített zöldfelületként kell kialakítani.  
d) Az épületek legnagyobb magasságilag kiemelkedő építészeti egysége, vagy szerkezeti elemének 

magassága sem lehet több mint 12,0 m, a főbejárati szinthez mérve.   
e) Az építési helyet a Szabályozási terv rögzíti.  

f) A Szabályozási terven feltüntetett Kr-Omszk területeken csak telekegyesítés és telekhatár-
rendezés engedélyezhető. 

g) A tavak partvonala menti 100m-es sávon belül épület csak teljes közművel létesíthető. 
h) Parkolás biztosítása az ellátandó létesítmény 300 m-es körzetében is lehetséges. 
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Ki-1-Mp, Ki-2-Lu 

Különleges intézményi területek 

75.§  

(1) A KI területfelhasználási egységen belül az alábbi építési övezeteket különböztetjük meg: 

a) KI-1-Mp építési övezet: a Majdán patak - Klisovác utca közötti terület 

b) Ki-2-Lu építési övezet: a Luppa szigeti úttól D-re fekvő terület 

Az elhelyezhető épületek rendeltetését az övezet előírásai rögzítik. 

(2) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 18. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS  M

p-
KI

 

LU
-K

I 

  
 
18. számú táblázat 

  TERVE-
ZETT 

 Ki
-1

-M
p 

Ki
-2

-L
u 

   

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
területe  m2  9000 15000  

Szélessége/mélysége m   100/ 
100  legkisebb kialakítható 

fekvő telek mélysége       
teleknyúlvány kialakíthatósága   nem nem  

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA  SZABADONÁLLÓ   
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI 
a telek közművesítettsége   teljes teljes  

ha területe legalább m2  5000 -  a telek beépíthető 
ha szélessége legalább m  50   

   

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
beépítettsége %  20 25  
szintterületi mutatója m2/m2  0,5 0,6  legnagyobb 
burkolt  és beépített felülete %  45 50  

legkisebb zöldfelülete %  60 55  

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m  7,5 7,5  

Legkisebb alapterület    600  

   

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység 
előkert m  10 10  
oldalkert 1.( 0 vagy min) m  7,5 10  
oldalkert 2. min m  7,5 10  

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m  20 10  

  

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 
tetőforma tetőhajlásszög º (fok)  35-40 0-40    
9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA 
legnagyobb utcai kerítés magassága m   1,8     

 

(3) KI-1-Mp különleges intézményi terület övezet egyéb rendelkezései - (Majdán patak mentén) 

a) A területen elhelyezhető fő rendeltetésű épületek közül: 
aa)  egészségügyi, szociális épület, 
ab) oktatási, kutatási épület, 
ac)  egyházi épület, 
ad) igazgatási épület, 
ae) szálláshely és ahhoz kapcsolódó vendéglátó, szolgáltató épület, 
af) sport- és szabadidős építmény. 

b) Az övezetben más épület kivételesen sem helyezhető el. 

c) A területen a rendeltetésnek megfelelően  
ca) A mellékrendeltetésű épületek közül elhelyezhető önálló portaépület max.20 m²-ig. 
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cb) Egyéb köztárgyak és mérnöki létesítmények közül: telefonfülke, épített trafóház 
max.20 m² ig. 

d) Reklámhordozó a területen nem létesíthető. 

a) Nem létesíthető:   
ea) tömör kerítés, 
eb) melléképítmények közül: közműpótló műtárgy, 
ec) állatkifutó, 
ed) trágyatároló, 
ee) komposztáló, 
ef) siló, 
eg) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
eh) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék és 
ei) antennaoszlop. 

a) A természetes terepformát az oldalkert illetve hátsókert legkisebb méretén belül megváltoztatni 
nem lehet. 

b) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 35-45o közötti cserépfedéssel készülhetnek. 
c) A 300 m² beépített alapterületnél nagyobb épületek csak tagolt tömegalakítással építhetők.  
d) 30 m-nél nagyobb épülethossz egy tömegben nem alakítható ki. Az épületek tömegét alaprajzi 

kialakítással, változatos tetőidommal és anyaghasználattal kell tagolni. 
e) Az épületek homlokzatának kialakítása során a hagyományos, természetes anyagokat: kő, tégla, 

vakolat, fa kell alkalmazni. 
f) A területen belül a tervezett épületek és járulékos építményeinek környezetbe illeszkedésének 

tisztázása érdekében elvi építési engedélyt kell kérni.  
g) A kialakított növényállomány folyamatos fenntartásáról, növény-egészségügyi állapotának a 

használatbavételi engedély kiadását követő egy év elteltével, majd azt követően ötévenkénti 
felméréséről és a szükséges intézkedések megtételéről a telek tulajdonosának gondoskodni 
kell. Amennyiben az előírt felülvizsgálat illetve intézkedés nem történik meg, a tulajdonost 
kötelezni kell a növényzet állagának helyreállítására a szükséges növényegyed pótlások 
elvégzésére. 

h) A Majdán patak földrészlete melletti 10 m-es sáv ökológiailag különösen érzékeny zöldfelület, 
azon semmilyen építési tevékenység nem folytatható, beleértve közművek, kerítés építését, 
illetve burkolat kialakítását is. 

i) A terület környezeti érzékenységére való tekintettel az építési engedélyezési eljárás során 
tisztázandók mindazok a körülmények, amelyek veszélyeztetik a kialakult ökológiai egyensúly 
fennmaradását.  

j) A területen épület csak elégséges, vagy teljes közművesítettség, továbbá a megfelelő közúti 
kapcsolat kialakításának biztosítása mellett építhető.  

k) A területen az épület végleges használatbavétele csak a teljes közmű kiépítését követően, az 
engedélyezési tervben foglalt kertészeti, tereprendezési, térvilágítási illetve környezetvédelmi 
intézkedések együttes elkészültét követően lehetséges. 

l) A területen a talajt szennyező tevékenység átmenetileg sem folytatható. 
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(4) KI-2-LU különleges intézményi terület övezet egyéb rendelkezései - (Luppa-szigeti úttól délre 
mai GYNKI) 

a) Az övezetben elhelyezhető: 
aa) tudományos kutatás épületei és ahhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységi célú 

épületek, és azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakások, 

ab) oktatási épület, 
ac)  igazgatási, egyéb irodaépület, 
ad) Szállásépület, 
ae) sport és rekreációs jellegű épület, építmény, 
af) egyéb közösségi szórakoztató épület, 
Ag) kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységre szolgáló építmény, legfeljebb 500 m² 

alapterülettel. 
Az övezetben más épület kivételesen sem helyezhető el. 

b) A területen önálló, vagy épületre, illetőleg bármilyen építményre szerelt reklámhordozó nem 
létesíthető. 

c) az épületre vonatkozó különleges rendelkezések 
ca)  Egy épület beépített területe legalább 600 m2 alapterületű legyen. Egy telken több 

épület is elhelyezhető. 
cb) Legfeljebb 1 db 20 m² alapterületű mellékrendeltetésű épület létesíthető telkenként 
cc) 1500 m² felett az egybefüggő épülettömeget építészetileg – tömegalakítás, 

homlokzati struktúra, anyaghasználat - megfelelően tagolni szükséges  
cd) A homlokzat egyetlen pontja sem lehet 7,5 m-nél magasabb, kivétel az 

üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések műszakilag szükséges mérete 
(pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.). 

ce) A gépészeti berendezéseket (gépház, szellőzőkürtők, kémények stb.) a tetőzet fölé 
nyúlás esetén takartan kell kialakítani oly módon, hogy a hegyről való rálátásban 
zavaró hatása (látszat, fényvisszaverődés stb.) ne okozzon és a környező tájkép 
szempontjából zavaró hatással ne járjon.  

cf) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben 
kell részesíteni. A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb ha-
gyományos (természetes) burkolat alkalmazandó. 

d) a zöldfelület, a parkoló kialakításra és a környezetrendezésre vonatkozó különleges 
rendelkezések 

da)  A zöldfelületeket lehetőleg összefüggően, nagyobb területeken, illetve a telekhatárok 
mentén kell kialakítani, hogy előnyösen tagolják a területet. Az egybefüggő 
zöldfelület 30 %-án többszintes (cserje és/vagy fa) növénytelepítést kell kialakítani.  

db)  Felszíni parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, úgy, hogy minden megkezdett 4 
db parkolóhely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros fát kell 
telepíteni. A fásítást min. 3 m magas, min.4 cm törzsátmérőjű tájba illeszkedő, 
lehetőleg honos fafajtákkal kell elvégezni. 

dc) A felszíni parkolószigetek legalább 2,0 m-es, háromszintes növénysávval legyenek 
kialakítva. 

dd) 50 férőhelynél nagyobb egybefüggő felszíni parkoló kialakítása esetén 50 
férőhelyenként legalább egy 10 m szélességű önálló zöldsávot, vagy parkolószigetet 
kell létesíteni. 

de) A telek zöldfelületének területébe a gyephézagos burkolat, gyeprács, terepszint alatt 
beépített terület feletti zöldtető, vagy függőleges zöldfelület nem számítható be. 

e) A telekhatáron létesítendő kerítés 1,80 m magas, áttört, legfeljebb10 cm magas lábazatú, sö-
vénnyel együttesen telepített lehet. Ez alól kivételt képeznek azok a porszennyezés csökkentése 
céljából létesített fafonatos kerítések, amelyek a közlekedési és mezőgazdasági hasznosítású 
telkek közös határára kerülnek telepítésre. Ezek magassága max. 2,50 m, lábazata max. 30 cm 
lehet 
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Kr-1-Lu, Kr-2-Dp 

Különleges rekreációs intézményi területek 

76.§  

(1) A KR területfelhasználási egységen belül az alábbi építési övezeteket különböztetjük meg: 

a) Kr-1-Lu építési övezet: a Luppa tó melletti rekreációs terület 

b) Kr-2-Dp építési övezet: a dunaparti rekreációs terület 

Az elhelyezhető épületek rendeltetését az övezet előírásai rögzítik. 

(2) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 19. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS  

új LU-KI   
 
19. számú táblázat

  TERVE-
ZETT 

 
Kr-1-Lu Kr-2-Dp    

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
területe  m2  15.000 1000  
Szélessége/mélysége m  100   legkisebb kialakítható 
fekvő telek mélysége       

teleknyúlvány kialakíthatósága   nem nem  

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA  SZABADONÁLLÓ   
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI 
a telek közművesítettsége   teljes teljes  

ha területe legalább m2  5000 -  a telek beépíthető 
ha szélessége legalább m  50   

   

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
beépítettsége %  35 25  legnagyobb 
szintterületi mutatója m2/m2  1,0 0,6  

legkisebb zöldfelülete %  50 50  

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m  10,5 7,5  

Legkisebb alapterület    600  

   

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység 
előkert m  10/Szt 5/Szt  

oldalkert 1.( 0 vagy min) m  6/Szt 2,5/ 
Szt  

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m  6/Szt 6/Szt  
kötelező építési vonal   Szt Szt  

  

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 
tetőforma tetőhajlásszög º (fok)  - 0-45    
9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA 
legnagyobb utcai kerítés magassága m  1,4 1,4     

 

(3) Ahol a Kr övezetek területén az építési övezet szálláshely-szolgáltatási rendeltetés számára 
lehetőséget ad, ott a következő rendelkezéseket is be kell tartani.  

a) a területre vonatkozóan szálláshely szolgáltató épületnek számít  
aa)  szálloda 
ab) apartman szálloda 
ac)  gyógyszálloda 
ad) butikhotel 
ae) panzió 
af) üdülő apartman 
ag) több egységet tartalmazó üdülőépület 
ah) bürotel (irodaház és szálloda egyben) 
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ai) sportszálló 
aj) vendégház 

b) szálláshely-szolgáltatáshoz tartozóan létesülhet 
ba) konferenciaépület 
bb) oktatási épület 
bc)  sportépítmény 
bd) iroda 
be)  egyéb a fő rendeltetés működtetését biztosító építmény, illetőleg rendeltetési egység 

c) A hosszabb idejű nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásként működő, üdülési célú tartóz-
kodásra is alkalmas épületben (üdülő, apartmanház stb), lakás nem létesíthető, és az épület 
rendeltetése szempontjából a huzamos tartózkodás sem jelent életvitelszerű otthonként vagy 
lakóhelyként való használatot. 

(4) Kr-1-Lu különleges intézményi terület övezet egyéb rendelkezései 

a) A területen elhelyezhető épületek rendeltetése a következő lehet: 
aa)  szálláshely szolgáltató épület – a (3)-as bekezdésben foglaltak betartásával -  
ab) közösségi szórakoztató és kulturális építmény 
ac)  sport- és szabadidős építmény csónakház 
ad) egyéb vizi eszközök tárolására alkalmas épület 
ae) horgásztanya 
af) vendéglátó épület 
ag) egyházi, egészségügyi, szociális épület 
ah) szálláshely-szolgáltatáshoz tartozó oktatási épület 
ai) terület vendégforgalmának ellátásához tartozó kapacitású kereskedelmi, szolgáltató 

épület 

(5) Kr-2-Lu különleges intézményi terület övezet egyéb rendelkezései 

a) A területen elhelyezhető épületek rendeltetése a következő lehet: 
aa)  szálláshely szolgáltató épület – a (3)-as bekezdésben foglaltak betartásával -  
ab) közösségi szórakoztató  
ac)  sport- és szabadidős,  
 csónakház 
ad) egyéb vizi eszközök tárolására alkalmas épület 
ae) horgásztanya 
af) vendéglátó épület 
ag) kivételesen – közösségi célú, a sport és szabadidő eltöltéshez kapcsolódó szálláshely 

szolgáltató épület, vendégház 
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Ksp-1-Lu, Ksp-2-Lu 

Különleges rekreációs intézményi területek 

77.§  

(1) A KR területfelhasználási egységen belül az alábbi építési övezeteket különböztetjük meg: 

b) Ksp-1-Lu építési övezet: a Luppa tó környéki intenzív sportterület 

a) Ksp-2-Lu építési övezet: a Luppa tó környéki laza beépítettségű sportterület 

(2) Az elhelyezhető épületek rendeltetését az övezet előírásai rögzítik. 

(3) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 20, sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS  

Lu-Ksp 
-1 

Lu-Ksp 
-2 

  20. számú táblázat

  TERVE-
ZETT 

 

Ksp-1-
Lu 

Ksp-2-
Lu 

   

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
területe  m2  1000 15.000  

Szélessége/mélysége m  100 100/ 
100  legkisebb kialakítható 

fekvő telek mélysége       
teleknyúlvány kialakíthatósága   nem nem  

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA  SZABADONÁLLÓ   
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI 
a telek közművesítettsége   teljes teljes  

 ha szélessége legalább m  30   
   

4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
beépítettsége %  35 7,5/10*  legnagyobb 
szintterületi mutatója m2/m2  0,6 0,6  

legkisebb zöldfelülete %  60 70/60*  

* 
** 

Jelentős méretű  fedett 
sportépítmény esetén 
Salakos sportpálya esetén 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb 
építménymagasság fő rendeltetésű épület m  7,5 7,5     

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység 
előkert m  24/ Szt 24/ Szt  
oldalkert  m  6,0/Szt 6,0/Szt  

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m  6,0/Szt 6,0/Szt  

  

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 
tetőforma tetőhajlásszög º (fok)  0-40 0-40    
9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA 
legnagyobb utcai kerítés magassága m  1,4 1,4    

(4) Ksp-1-Lu nagykiterjedésű, nagy zöldfelületi fedettségű terület övezet egyéb rendelkezései  

a) A terület nagykiterjedésű, nagy zöldfelületi fedettségű, a rekreációhoz kapcsolódó sport- és 
szabadidős területek kialakítására szolgál 

b) A területen csak sportolási és rekreációs célú épületek és sportpályák alakíthatók ki, illetve az 
ezeket kiszolgáló kiegészítő rendeltetések céljára szolgáló épületek, építmények helyezhetők el. 

c) A területen elhelyezhető épületek rendeltetése a következő lehet: 
ca) sportépítmény 
cb) sportpálya 
cc) a sportoláshoz szükséges edzőtermet, öltözőt, sportszertárolót, az ügyvitelhez 

szükséges irodát és egyéb a sport jellegének megfelelő egyéb mellékhelyiségeket 
tartalmazó épület 

cd) a sportlétesítményhez tartozóan, vagy a fő rendeltetésű épületen belüli vendéglátási 
egység, kiskereskedelmi egység 

ce) kivételesen: a sportoláshoz tartozóan szálláshely szolgáltatás egységeként 
sportszálló, vendéglakosztály, vendégház a d) pontban a szállásférőhelyekre 
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vonatkozó rendelkezések figyelembevételével 

d) a területre vonatkozóan szálláshely szolgáltató épületnek számít  
da)  szálloda 
db) apartman szálloda 
dc)  gyógyszálloda 
dd) butikhotel 
de) panzió 
df) üdülő apartman 
dg) több egységet tartalmazó üdülőépület 
dh) bürotel (irodaház és szálloda egyben) 
di) sportszálló 
dj) vendégház 

e) szálláshely-szolgáltatáshoz tartozóan létesülhet 
ea) konferenciaépület 
eb) oktatási épület 
ec)  sportépítmény 
ed) iroda 
ee)  egyéb a fő rendeltetés működtetését biztosító építmény, illetőleg rendeltetési egység 

f) A nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásként működő, hosszabb idejű üdülési célú tartóz-
kodásra is alkalmas épületben (üdülő, apartmanház, stb.), lakás nem létesíthető, és az épület 
rendeltetése szempontjából a huzamos tartózkodás sem jelent életvitelszerű otthonként vagy 
lakóhelyként való használatot. 

(5) Ksp-2-Lu nagykiterjedésű, jelentősen nagy zöldfelületi fedettségű terület övezet egyéb 
rendelkezései  

(6) A terület nagykiterjedésű, jelentős zöldfelületi fedettségű, a rekreációhoz kapcsolódó jelentős 
méretű szabadtéri sport és szabadidős területek kialakítására szolgál 

a) A területen elhelyezhető épületek rendeltetése a következő lehet: 
aa) sportépítmény 
ab) sportpálya 
ac) a sportoláshoz szükséges edzőtermet, öltözőt, sportszertárolót, az ügyvitelhez 

szükséges irodát és egyéb, a sport jellegének megfelelő egyéb mellékhelyiségeket 
tartalmazó épület 

ad) a sportlétesítményhez tartozóan, vagy a fő rendeltetésű épületen belüli vendéglátási 
egység, kiskereskedelmi egység 

(7) Ksp-1-Lu és Ksp-2-Lu különleges intézményi terület övezet további  rendelkezései  

a) az épületre vonatkozó különleges rendelkezések 
aa)  Egy épület beépített területe legalább 400 m2 alapterületű legyen. Egy telken több 

épület is elhelyezhető. 
ac) 1500 m² felett az egybefüggő épülettömeget építészetileg – tömegalakítás, 

homlokzati struktúra, anyaghasználat - megfelelően tagolni szükséges  
ad) A homlokzat egyetlen pontja sem lehet 7,5 m-nél magasabb, kivétel az 

üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések műszakilag szükséges mérete 
(pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.). 

ae) A gépészeti berendezéseket (gépház, szellőzőkürtők, kémények stb.) a tetőzet fölé 
nyúlás esetén takartan kell kialakítani oly módon, hogy a hegyről való rálátásban 
zavaró hatása (látszat, fényvisszaverődés stb.) ne okozzon és a környező tájkép 
szempontjából zavaró hatással ne járjon.  

af) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben 
kell részesíteni. A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb ha-
gyományos (természetes) burkolat alkalmazandó. 
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b) a zöldfelület, a parkoló kialakításra és a környezetrendezésre vonatkozó különleges 
rendelkezések 

ba)  A területen a zöldfelület mértékébe csak a terepszint alatt nem beépített teljesértékű 
zöldfelület számítható be, melyhez a tetőkertek és a függőleges zöldfelületek nem 
számíthatók hozzá. 

bb)  A zöldfelületeket lehetőleg összefüggően, nagyobb területeken, illetve a telekhatárok 
mentén kell kialakítani, hogy előnyösen tagolják a területet. Az egybefüggő 
zöldfelület 30 %-án többszintes (cserje és/vagy fa) növénytelepítést kell kialakítani.  

bc) Felszíni parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, úgy, hogy minden megkezdett 4 
db parkolóhely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros fát kell 
telepíteni. A fásítást min. 3 m magas, min.4 cm törzsátmérőjű tájba illeszkedő, 
lehetőleg honos fafajtákkal kell elvégezni. 

bd) A felszíni parkolószigetek legalább 2,0 m-es, háromszintes növénysávval legyenek 
kialakítva. 

be) 50 férőhelynél nagyobb egybefüggő felszíni parkoló kialakítása esetén 50 
férőhelyenként legalább egy 10 m szélességű önálló zöldsávot, vagy parkolószigetet 
kell létesíteni. 

bf) A telek zöldfelületének területébe a gyephézagos burkolat, gyeprács, terepszint alatt 
beépített terület feletti zöldtető, vagy függőleges zöldfelület nem számítható be. 

c) A telekhatáron létesítendő kerítés 1,60 m magas, áttört, legfeljebb 60 cm magas lábazatú, sö-
vénnyel együttesen telepített lehet.  

 
Kv, Ksz különleges városüzemeltetési közmű övezetek előírásai 

78.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 21. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS Kv

 

Ks
z      

 
21. számú táblázat
 

  TERVE-
ZETT Kv

 

Ks
z       

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
legkisebb kialakítható területe  m2 2000        
2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ      
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb beépítettsége % 10 20     

legkisebb zöldfelülete %  70*     

* A sírok területét a 
zöldfelületi arány 
számításánál 100%-ban 
zöldfelületként kell 
figyelembe venni. 
 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 5,0 4,5       

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység 
előkert m       
oldalkert 1.( 0 vagy min) m       
oldalkert 2. min m       

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m       

kötelező építési vonal    
  

  

  

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 
tetőforma tetőhajlásszög º (fok)         
9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA 

utcai kerítés magassága m       legnagyobb 
belső kerítés magassága m       
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(2) Kv övezetben a különleges vízműterületek vízellátás biztosításához szükséges létesítményei 
helyezhetők el. 

(3) Ksz övezetben a különleges szennyvíztisztító területek és az ahhoz szükséges létesítmények 
helyezhetők el. 

(4) A Kv és Ksz övezetben elhelyezhető: 

a) a közműrendeltetés szerinti gépházak, ellátó építmények célját szolgáló építmény, 
b) a raktárak 
c) egyéb, a fenti funkciókhoz kapcsolódó szolgáltató valamint szociális építmény, 
d) parkoló, 
e) sport- és rekreációs építmény és 
f) Az egyes építményekhez és építménynek nem minősülő létesítmények rendeltetésszerű 

használatához szükséges tisztálkodó és illemhelyeket a gazdaságos terület-felhasználás és a 
zöldfelület megóvása érdekében összevontan kell megoldani.   
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 ÜDÜLŐTERÜLETEK 

Általános előírások a Duna parti üdülőterületekre vonatkozóan 

79.§  

(1) Budakalász üdülőterületei a Duna mellett helyezkednek el, ezért a be nem védett területeken az 
árvízveszélyre való tekintettel minden építtető kizárólag saját felelősségére és veszélyére 
építkezhet, a környezet- és természetvédelmi előírások betartásával és az árvíz biztonságos 
levonulásának akadályozása nélkül. 

(2) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek, vagy hétvégi házak elhelyezésére szolgál, ahol lakás 
nem létesíthető. Szálláshely-szolgáltató rendeltetésre épület csak az arra kijelölt övezetben 
építhető.  

(3) Az üdülőterületeken kivételesen sem lehet az üdülést zavaró funkciók számára épületet létesíteni. 
Az övezetben állattartó építményt elhelyezni tilos. 

(4) A melléképítmények közül nem létesíthető:  

a) közműpótló műtárgy, 
b) önálló - épülettől különálló – kirakatszekrény, 
c) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
d) állat ól, állatkifutó, 
e) trágyatároló, komposztáló, 
f) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

(5) Az árvízvédelemmel kapcsolatos rendelkezések: 

a) A Duna menti 10 m-es parti sávon belüli (a folyam jogi telekhatárától számítva) - továbbá a 
jelen szabályzat keretein belül is bármilyen, a hullámtéren belüli építési tevékenységhez az 
illetékes vízügyi és természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges. 

b) A hullámtéren belül (az árvízvédelmi gát és a Duna között) mindennemű tevékenységet az árvíz 
biztonságos levezetésének kell alárendelni. 

c) Tilos az árvízvédelmi gát lábától számított 10m-es sávon belül - mindkét irányban - bármilyen 
építési tevékenységet folytatni, beleértve az alábbi tevékenységeket is 

ca) kerítés létesítése, 
cb) közmű fektetése, 
cc) fás növény (fa, cserje, bokor) ültetése. 

d) A gátak menti körömvonaltól számított 10 m-es védősávot gyepes területként kell kialakítani.  
e) Árterületen az emberi tartózkodásra szolgáló épületeket árvízbiztosan, statikailag méretezetten 

kell megépíteni.  
f) Az épületek körüli járdaszint vonalát legalább Bf. 104,0 m, legfeljebb Bf. 104,5 m magasságra 

kell megépíteni. Az előbbiek miatt esetlegesen szükséges töltést a telekhatártól 6:4 arányú 
rézsűvel kell kialakítani, biztosítva a felszíni csapadékvíz levezetését is. 

g) Az árterületen a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek padlószintjének magassága 
legalább Bf. 104,5 m legyen. 

h) Az ingatlanok felszínét úgy kell kialakítani, hogy azokról az árvíz le tudjon folyni és belvíz ne 
keletkezzék. 

(6) Az építés árvízvédelmi feltételeken túli egyéb általános követelményei: 

a) Új épületet létesíteni csak akkor lehet, ha 
aa)  a szabályozási terven szereplő közútszélesség kialakult és 
ab) a szennyvízelvezetés az övezeti előírásokban, valamint egyéb jogszabályi 

előírásokban megállapítottak szerint biztosított. 

(7) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános környezet- 
és természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

(8) A kötelezően előírt legnagyobb építménymagasság számításához szükséges méreteket a 
járdaszinttől kell mérni. 
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(9) Kerítés kialakítása üdülőterületen: 

a) A telekhatáron legfeljebb 15 cm magas kerítéslábazat készíthető, az épület lábazatával azonos 
anyagból. 

b) A kerítést úgy kell elkészíteni, hogy az ne akadályozza az árvíz levonulását. A töltés lábától a 
135.§ (4) védőtávolságot be kell tartani. 

c) A kerítés legalább 60%-ban áttört jellegű kell legyen, mellette élősövény telepíthető. 
d) A belső telekhatáron álló, vagy attól 3 m távolságon belül lévő kerítés tömör szerkezettel nem 

alakítható ki.  
e) Az árvízvédelmi gátak körömvonalától számított 10m-en belül tilos épület, kerítés létesítése, 

közmű fektetése, fa vagy cserje telepítése. A gátak menti védősávot gyepes területként kell 
kialakítani. 

(10) A csónakkihúzó rámpák csak a szabályozási terv szerinti helyeken és csak a vonatkozó előírások 
szerint (vízjogi engedély, stb.) létesíthetők. A fennmaradási engedélyt meg kell kérni a meglévő és 
engedéllyel nem rendező rámpákra is. 

(11) Az árvíztől nem bevédett területeken a jogszabályok szerint - 46/1999.(III.18.) Kormány rendelet 
6.§- csak horgásztanya, csónaktároló építhető.  

(12) Az üdülőterületi fejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban külterületi ingatlanként 
nyilvántartott területeken- az árvízvédelmi gáttal bevédett Dunapart II. területet 
kivéve- az övezeti előírások szerinti épületre építési engedélyt csak a terület 
belterületbe csatolását követőn lehet kiadni. A belterületbe csatolás feltételeiről és 
időpontjáról az önkormányzat külön határozatban dönt. A belterületbe csatolásig a 
területet a 148.§ (1)bek. foglaltak szerint lehet hasznosítani, az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett művelési ágakat is figyelembe véve. 

(13) A kialakult telek területe, szélessége, mélysége csak abban az esetben változtatható, ha az 
újonnan kialakuló telek méretei a következő értékek alá nem csökkennek: terület 550 m², 
szélessége 14 m, mélység 25 m. Kivételt képez ez alól, ha a telek mérete az előtte szükséges 
közút kialakítása miatt változik. 
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Üh-1-Dp, Üh-2-Lu,, Üü-1-Dp, Üü-2-Dp üdülőterületek övezetei 

80.§  

(1) A 79 § üdülőterületekre vonatkozó általános rendelkezésein túlmenően az egyes építési övezetbe 
sorolt telkekre a vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, kerítésekre vonatkozó 
további rendelkezéseket a 22. sz. táblázat és az azt következő bekezdések együttes 
figyelembevételével kell alkalmazni. 
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22. számú táblázat

  TERVE-
ZETT 

Üh
-1

-D
p 

Üh
-2
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Üh
-2
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u 

Üü
-1

-D
p 

Üü
-2

-D
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1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 

területe  m2 800 800 600* 200
0 

50
00 legkisebb kialakítható 

Szélessége/mélysége m - - 10/-   

teleknyúlvány kialakíthatósága  nem nem igen nem ne
m 

* 
 
SZ 
O 

Csak telekhatárrendezés és 
telekegyesítés lehetséges 
Szabadon álló 
Oldalhatáron álló 

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZ/I* SZ/I* SZ  SZ SZ  
3. A BEÉPÍTÉS FELTÉTELEI 
a telek közművesítettsége  elégséges     
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 

beépítettsége % 15* 15*/
10** 15 15 20 

szintterületi mutatója m2/m2     0,6 
legnagyobb 

burkolt felülete % 10 10  10  

legkisebb zöldfelülete % 60 60/ 
70** 60 60  60 

* 
 
 
** 
 
 
 
 

a beépítettség számításánál a 
800 m2 feletti telekrész fele 
értékben számítandó be  
új hétvégi ház létesítése 
esetén 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 

fő rendeltetésű épület m 4,5 4,5 6,0** 4,5 7,5
* legnagyobb 

építménymagasság  
kiszolgáló épület  Nem létesíthető  

  

6. A TELKEN ÉPÍTHETŐ MAXIMÁLIS LAKÁSSZÁM 

egy telken építhető épületek száma db/telek 1 1 1 -  
* a telken csak egy épület 

állhat, mellékrendeltetésű 
épület nem helyezhető el. 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység 

előkert m 
3,0/ 
2,0* 

3,0/ 
2,0* 5,0  10 

oldalkert) m 3,0 3,0 1,0   

oldalkert 2. min m   3,0   

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 
6,0/ 
3,0** 

6,0/ 
3,0** 10   

* 
 
 
 
 
** 

<16 m, akkor min. 2,0 m.  
 
 
 
 
<20 m, akkor min. 3,0 m.  
 

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-50 35-
50 *  

35
-

50 

* lapostető 

9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA 
utcai kerítés magassága m      legnagyobb 
belső kerítés magassága m      

  

 

(2) Üh-1-Dp hétvégi házas övezet egyéb rendelkezései   

a) Az árvíztől mentett oldalon legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el.  
b) Telkenként csak egy épület létesülhet, mellékrendeltetésű épület nem helyezhető el.  
c) A 800 m² -nél nagyobb telek beépítettségének számításánál a 800 m² feletti területrész fele 

mértékben számítható be. 
d) Az üdülőépület bruttó szintterületének legfeljebb 40 %-ában kereskedelmi, vendéglátó egység is 

elhelyezhető. 
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e) Új épületet elhelyezni, meglévőt a közterület irányában bővíteni a közterületi lejegyzés után 
szabad. 

f) Az építési hely eltérő rendelkezései: 
fa) Előkert mérete min. 3,0 m, kivéve a 16 m-nél rövidebb mélységű telkeket, melyek 

esetében az előkert legkisebb mérete 2,0 m.  A Napsugár utca, Kedves utca és 
Százszorszép utca déli oldala ahol. ahol mennyi? 

fb) A hátsókert mérete 6,0 m, kivéve a 20 m-nél rövidebb mélységű telkeket, melyek 
esetében a hátsókert 3,0 m-re csökkenthető.  

fc) Az oldalkert mérete 3,0 m. 
g) a közüzemi szennyvízelvezetés megvalósításáig a területen engedéllyel épült meglévő 

épületeken csak állagmegóvási munka végezhető. Az állagmegóvási munka végzésére csak 
olyan mértékig kerülhet sor, amíg az nem jár az épület tömegnövelésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, illetve új vizes helyiség kialakításával.  

h) Épületek kialakítása 
ha) valamennyi épület magastetővel alakítandó ki, 
hb) a tetősík lejtése 35-50º közötti, 
hc)  a tetőhéjalás természetes cserép anyagú legyen, 
hd) a tetősíkokon keresztszárny (tetőablak, erkélylefedés, stb.) kialakítható, de annak 

gerince legalább 0,8 m-rel legyen alacsonyabb, mint a főnyeregtető gerincének 
magassága, 

he) az épületlábazat – égetett, vagy homok – téglából, vagy terméskőből alakítandó ki és 
legalább 0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva, 

hh) az épület megjelenésében vakolt, illetve a lábazathoz illeszkedő tégla, vagy terméskő 
legyen. A homlokzati kiegészítő burkolás, tagolás és látható szerkezet fából is 
készülhet, természetes színű pácolással, vagy lazúros festéssel és 

hi) az épületek és építmények (kerítés, járda, pergola, stb.) kialakításánál a természetes 
építőanyagok színeit kell alkalmazni, különös tekintettel a fehér, a homok és az agyag 
színeire. 

i) A csónakkihúzó rámpák csak a vonatkozó előírások szerint (vízjogi engedély, stb.) létesíthetők. 
A fennmaradási engedélyt meg kell kérni a meglévő és engedéllyel nem rendező rámpákra is. 

(3) Üh-2-Dp hétvégi házas övezet egyéb rendelkezései   

a) az árvíztől nem mentett hullámtéri területen bármely tevékenységet a tulajdonos, az építtető 
vagy a használó  

aa)  kizárólag saját kockázatára, 
ab) környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi előírások 

betartásával és 
ac)  az árvizek levezetésének akadályozása nélkül 

folytathat. 
b) az árvíztől nem bevédett területen a nagyvízi meder használata szempontjából a hullámtérre 

vonatkozó jogszabály szerinti építmények közül a vizek használatával közvetlenül összefüggő 
építmények körében a vízisportot, a horgászatot szolgáló olyan épületek és építmények 
létesíthetők, melyek közösségi célokat szolgálnak következők helyezhetők el. Újonnan 
létesíthető épületek elsősorban  

ba)  horgásztanya és 
bb) csónaktároló. 

c) Meglévő hétvégi ház, vagy üdülőépület az övezeti paramétereknek megfelelő bővítése 
megengedett, de  lakóépületként használt épület akkor sem bővíthető, ha az eredetileg 
engedéllyel épült. 

d) A meglévő és kialakultnak tekinthető, jellemzően már beépült tömbökben lévő foghíjtelken új 
hétvégi ház akkor létesíthető ha 

da) a telek legalább két szomszédos telke is már hétvégi házzal, vagy egyéb megengedett 
rendeltetésű épülettel beépült, 

db) a telek szennyvízelvezetése közcsatornával megoldott, 
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dc)  beépítési mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot, 
dd) zöldfelületi aránya legalább 70%, 
de)  a használati padlószint a MÁSZ+30 cm felett helyezkedik el és 
df) a tulajdonos, vagy építtető tudomásul veszi, hogy árvízkár esetén semminemű 

kártalanítás nem illeti. 
e) Telkenként csak egy épület létesülhet, mellékrendeltetésű épület nem helyezhető el.  
f) A 800 m² -nél nagyobb telek beépítettségének számításánál a 800 m² feletti területrész fele 

mértékben számítható be.  
g) Üdülőépület bruttó szintterületének legfeljebb 40 %-ában kereskedelmi, vendéglátó egység is 

elhelyezhető. 
h) Új épületet elhelyezni, meglévőt a közterület irányában bővíteni kizárólag a közterületi lejegyzés 

után szabad. 
i) Az építési helyre az általános szabályok vonatkoznak. 
j) A közüzemi szennyvízelvezetés megvalósításáig a területen engedéllyel épült meglévő 

épületeken csak állagmegóvási munka végezhető. Az állagmegóvási munka végzésére csak 
olyan mértékig kerülhet sor, amíg az nem jár az épület tömegnövelésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, illetve új vizes helyiség kialakításával.  

k) Épületek kialakítása 
ka) valamennyi épület magastetővel alakítandó ki, 
kb) a tetősík lejtése 35-50º közötti, 
kc)  a tetőhéjalás természetes cserép anyagú legyen, 
kd) a tetősíkokon keresztszárny (tetőablak, erkélylefedés, stb.) kialakítható, de annak 

gerince legalább 0,8 m-rel legyen alacsonyabb, mint a főnyeregtető gerincének 
magassága, 

ke) az épületlábazat – égetett, vagy homok – téglából, vagy terméskőből alakítandó ki és 
legalább 0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva, 

kh) az épület megjelenésében a MÁSZ feletti szinten vakolt, vagy a lábazathoz illeszkedő 
tégla, vagy terméskő legyen. a homlokzati kiegészítő burkolás, tagolás és látható 
szerkezet fából is készülhet, természetes színű pácolással, vagy lazúros festéssel és 

ki) az épületek és építmények (kerítés, járda, pergola, stb.) kialakításánál a természetes 
építőanyagok színeit kell alkalmazni, különös tekintettel a fehér, a homok és az agyag 
színeire. 

(4) Üh-3-Lu hétvégi házas övezet egyéb rendelkezései – (Luppa sziget) 

l) Az övezete elsődlegesen csónaktároló és horgásztanya elhelyezésére szolgál, de legfeljebb 6,0 
m épületmagasságot meg nem haladó üdülőépületek is elhelyezhetők a kialakult állapotnak 
megfelelően.  

m) A területen üdülőházas / hétvégiházas beépítéssel kialakult épületek megtarthatók, átépíthetők 
az övezeti előírások betartása mellett. 

n) A beépítés módja oldalhatáron álló, de az építési helyen belül szabadonálló jelleggel is 
elhelyezhető az épület, mely esetben legalább 3,0 m-es távolságot kell tartani a telekhatártól  

o) Egy telken csak egy épület lehet.  
p) A területen telkek megosztása új beépítés céljára nem lehetséges, csak a telekegyesítés és 

telekhatár-rendezés megengedett. 
q) Az épületek megengedett magasságánál a következőket kell betartani 

fa) A használati szint padlószintjét a MÁSZ +0,5 m magasságban kell kialakítani. 
fb) Az épület lapostetős tetőszerkezetének legnagyobb magassága a MÁSZ+4,0 m lehet. 
fc) Az épület magasságára vonatkozó értékeit minden homlokzatnál külön- külön be kell 

tartani . 
r) Terepszint alatti beépítés nem engedélyezhető. 
s) Épületek kialakítása 

ha) Ha az épületek lábakra állítottak, a lábak alatti térrész nem építhető be, árvíz idején a 
víz szabad áramlását biztosítani kell. 

hb) Valamennyi épület lapostetővel alakítandó ki a terület hagyományaihoz illeszkedő 
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módon. 
hc)  Tekintettel a terület helyi védelmére, az épületek kialakítása csak a kialakult építészeti 

hagyományoknak megfelelő lehet. 
hd) Az épület magasságára vonatkozó értékeit minden homlokzatnál be kell tartani 

külön-külön. 
he)  A jelenlegi beépítettség továbbra megtartható akkor is, ha az jelenleg meghaladja a 

15 %-ot, de ebben az esetben csak a meglévő épület felújítása, bővítéssel nem járó 
átalakítása engedélyezhető. 

t) Nyúlványos telekkel szomszédos, 12 m-nél keskenyebb telek esetében – amennyiben az 
épületek közötti telepítési távolság betartható -, az épület a teleknyúlvány határától 1,0 m-es 
távolságban is elhelyezhető. 

(5) Üü-1-Dp Üdülőházas övezet egyéb rendelkezései  

u) A területen bármely tevékenységet a tulajdonos, az építtető vagy a használó  
aa)  kizárólag saját kockázatára, 
ab) környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi előírások 

betartásával és 
ac)  az árvizek levezetésének akadályozása nélkül 

folytathat. 
v) Az árvíztől nem bevédett területen a nagyvízi meder használata szempontjából a hullámtérre 

vonatkozó jogszabály szerinti építmények közül a vizek használatával közvetlenül összefüggő 
építmények körében a vízisportot, a horgászatot szolgáló olyan épületek és építmények 
létesíthetők, melyek közösségi célokat szolgálnak következők helyezhetők el. Újonnan 
létesíthető épületek elsősorban  

ba)  horgásztanya és 
bb) csónaktároló. 

w) Meglévő hétvégi ház, vagy üdülőépület az övezeti paramétereknek megfelelő bővítése 
megengedett, de lakóépületként használt épület akkor sem bővíthető, ha az eredetileg 
engedéllyel épült. 

x) Telkenként csak egy épület létesülhet, mellékrendeltetésű épület nem helyezhető el.  
y) A 800 m² -nél nagyobb telek beépítettségének számításánál a 800 m² feletti területrész fele 

mértékben számítható be.  
z) Üdülőépület bruttó szintterületének legfeljebb 60 %-ában kereskedelmi, vendéglátó egység is 

elhelyezhető. 
aa) Új épületet elhelyezni, meglévőt a közterület irányában bővíteni kizárólag a közterületi 

lejegyzés után szabad. 
bb) Az építési helyre az általános szabályok vonatkoznak amennyiben a szabályozási terv attól 

eltérően nem rendelkezik. 
cc) A közüzemi szennyvízelvezetés megvalósításáig a területen engedéllyel épült meglévő 

épületeken csak állagmegóvási munka végezhető. Az állagmegóvási munka végzésére csak 
olyan mértékig kerülhet sor, amíg az nem jár az épület tömegnövelésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, illetve új vizes helyiség kialakításával.  

dd) Épületek kialakítása 
ja) valamennyi épület magastetővel alakítandó ki, 
jb) a tetősík lejtése 35-50º közötti, 
jc)  a tetőhéjalás természetes cserép anyagú legyen, 
jd) a tetősíkokon keresztszárny (tetőablak, erkélylefedés, stb.) kialakítható, de annak 

gerince legalább 0,8 m-rel legyen alacsonyabb, mint a főnyeregtető gerincének 
magassága, 

je) az épületlábazat – égetett, vagy homok – téglából, vagy terméskőből alakítandó ki és 
legalább 0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva, 

jh) az épület megjelenésében a MÁSZ feletti szinten vakolt, vagy a lábazathoz illeszkedő 
tégla, vagy terméskő legyen. A homlokzati kiegészítő burkolás, tagolás és látható 
szerkezet fából is készülhet, természetes színű pácolással, vagy lazúros festéssel és 
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ji) az épületek és építmények (kerítés, járda, pergola, stb.) kialakításánál a természetes 
építőanyagok színeit kell alkalmazni, különös tekintettel a fehér, a homok és az agyag 
színeire. 

 

(6) Üü-2-Dp Üdülőházas övezet egyéb rendelkezései -  

ee) Az árvíztől mentett oldali övezetben elhelyezhető: 
aa)  üdülőépület, üdülőtábor, 
ab) kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységre szolgáló építmény, 
ac)  szállásépület, 
ad) sport és rekreációs jellegű építmény és 
ae) egyéb közösségi szórakoztató épület. 

ff) Épületek kialakítása 
ba) valamennyi épület magastetővel alakítandó ki, 
bb) a tetősík lejtése 35-50º közötti 
bc)  a tetőhéjalás természetes cserép anyagú legyen, 
bd) a tetősíkokon keresztszárny (tetőablak, erkélylefedés, stb.) kialakítható, de annak 

gerince legalább 0,8 m-rel legyen alacsonyabb, mint a főnyeregtető gerincének 
magassága, 

be) az épületlábazat – égetett, vagy homok – téglából, vagy terméskőből alakítandó ki és 
legalább 0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva 

bf) az épület megjelenésében a MÁSZ feletti szinten vakolt, vagy a lábazathoz illeszkedő 
tégla, vagy terméskő legyen. a homlokzati kiegészítő burkolás, tagolás és látható 
szerkezet fából is készülhet, természetes színű pácolással, vagy lazúros festéssel, 

bg) az épületek és építmények (kerítés, járda, pergola, stb.) kialakításánál a természetes 
építőanyagok színeit kell alkalmazni, különös tekintettel a fehér, a homok és az agyag 
színeire, 

bh) a homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat 
alkalmazandó és 

bi) a homlokzat egyetlen pontja sem lehet 7,5 m-nél magasabb, kivétel az 
üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések műszakilag szükséges mérete 
(pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.). 

gg) Zöldfelületeket lehetőleg összefüggően, nagyobb területeken illetve a telekhatárok mentén kell 
kialakítani, hogy előnyösen tagolják a területet. A telek zöldfelületének területébe a 
gyephézagos burkolat, gyeprács nem számítható be. 

hh) Épületet elhelyezni csak teljes közművel ellátott telken szabad. Közműpótló berendezés még 
ideiglenesen sem fogadható el, nem létesíthető. 

ii) A területen a maximális építménymagasságnál magasabb épületnek nem számító egyéb épít-
mény nem helyezhető el.  

jj) A területen a talajvíz mértékadó szintje a terepszinttel megegyező ezért pince csak víznyomás 
elleni szigeteléssel készülhet.  

kk) Az övezet védmű lábától számított 110 m-es sávban fakadóvizes területnek számít, melyre a 
vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. 
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XI. FEJEZET  

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI  

Zkp jelű közpark övezet általános előírásai 

81.§  

(1) A közparkokat a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, kulturális rendezvények megtartására 
valamint emlékhelyek kialakítására alkalmas, jellemzően növényzettel fedett, be nem épített 
területként kell kialakítani. 

(2) Az övezetben a pihenést és rekreációs célokat szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, kegyeleti- és 
emlékhely hely, sportpálya, gyermekjátszótér, stb.), illetve a terület fenntartásához szükséges 
épület, építmény és közművek helyezhetők el.  

(3) Az övezetben parkoló nem alakítható ki, kivéve a szabályozási terven jelölt helyen. 

(4) Épületet csak a szabályozási terven feltüntetett építési helyeken belül lehet elhelyezni. Ez alól 
kivételt képeznek a kegyeleti kápolnák, régészeti bemutatóhelyek, szobrok, játszóterek, 
sportpályák, köztárgyak építményei.  

(5) Az övezet kialakítási és beépítési paraméterei: 

a) A telek, illetve az közpark övezetbe sorolt területre vonatkozó maximális beépítettsége 2 % 
lehet. 

b) Épületek legnagyobb homlokzatmagassága 4,5 m. 
c) A létesíthető épület tetőformája 35-45 közötti, cserépfedésű magastető lehet. 
d) Minimális zöldfelületi arány 80 %. 
e) Minimum 40 %-a fás növényállomány. 
f) Az övezetben csak a hagyományos településképbe illeszkedő épület és egyéb építmény 

helyezhető el. 

(6) A zöldterületeknek közútról közvetlenül megközelíthetőnek kell lenni. 

(7) Zöldterületek kialakítása komplex kertépítészeti és tereprendezési kiviteli terv alapján történhet. 

(8) Az övezetben sportpálya, játszótér elhelyezése esetén azok építése csak esztétikus, növényzettel 
kombinált, nem tömör térhatárolóval történhet.  

(9) Az övezet szabályozási terven jelölt építési helyén kívül található meglévő, engedéllyel épült 
épületek nem bővíthetők, azokon csak állagmegóvási munka végezhető. 

(10) A közparkon belül keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni. A 
hulladékgyűjtő helyet gépjárművel könnyen megközelíthető helyen kell kijelölni, és rendszeresen 
elszállítani - kivéve a szerves hulladékot, amennyiben az a helyszínen komposztálásra kerül. A 
szerves és szervetlen hulladékot egymástól elkülönített, zárt - szerves hulladék esetén áttört - 
tárolóban, esztétikusan takarva kell elhelyezni. 

(11) Z-KP-Omszk jelű közpark övezet általános előírásai – (Omszk park) 

a) A közpark a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, jellemzően növényzettel fedett, be nem 
épített terület. 

b) Csak olyan építmény, műtárgy helyezhető el, amely semmilyen módon nem szennyezi a tavat és 
környezetét. Ezt az építmény építési engedélyezési dokumentációjában igazolni kell. 

c) A szabályozási terven feltüntetett építési helyeken a teljes közpark területének legfeljebb 2 %-
ban elhelyezhető: 

ca) pihenést szolgáló építmény, 
cb) testedzést szolgáló építmény és 
cc) vízisporthoz kapcsolódó építmény. 
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d) A közpark teljes területén – a beépítettségbe be nem számítva – elhelyezhető a pihenést, 
testedzést, szórakozást szolgáló műtárgy és építmény. (kertészeti építmény, pergola, sétaút, 
kerékpárút, gördeszka pálya, játszótér, stég, pihenő terasz, nyitott csónaktároló, stb. 

e) A tó területére – mint volt bányaterületre – a tájrendezési (rekultivációs és utóhasznosítási) 
tervet el kell készíteni. Ennek keretében a vízfelületet és a tó telkét összhangba kell hozni. 
Minden további, a tóra illetve a tó környékére vonatkozó előírás az így rendezett telekhatártól 
értendő. A telekalakítást követően kialakuló telekhatár lesz egyben a területfelhasználási egység 
határa is. 

f) A közpark területén csak telekhatár-rendezés és telekegyesítés engedélyezhető. 
g) A közpark területén az építményeket és műtárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy az a tó 

körüljárhatóságát ne akadályozza. 
h) A közpark területén a tó körül a tó ökológiai egyensúlyának fenntartása érdekében 40 m széles 

védősávot kell kialakítani. A 40 m-es sáv a – későbbiekben kialakítandó – tó kerületének 
legfeljebb 5 %-ban a Szabályozási terven feltüntetett helyeken 20 m-re csökkenthető. A 
védősávon belül csak a vízisporthoz kapcsolódó építmény helyezhető el a szabályozási terven 
jelölt építési helyen belül. 

i) A közpark Sport utca – Tanító utca felőli bejáratának kialakításához egységes tervben kell 
meghatározni a terület építészeti-, közterület-rendezési-, és forgalomszabályozási jellemzőit, 
KAT keretén belül. 

j) A közpark parkolóit a Tanító utcán, valamint a József Attila utca melletti területsávon kell 
elhelyezni. 

k) A közpark kiszolgálására szolgáló vendéglátó és egészségügyi (WC) építményeket a közpark 
övezetbe beékelődő építési övezetek területén kell elhelyezni az egyéb létesítményekkel 
együttesen illetve önálló építészeti egységben. 

(12) Környezetvédelmi rendelkezések 

a) Az Omszk tó telkét a valóságos mederszakasznak megfelelően kell kialakítani. A közparkra 
vonatkozó minden előírást ehhez az új telekhatárhoz kell viszonyítani. 

b) A közparkot a bevásárlóközpont kiszolgáló útja melletti sávon minimum 3m - maximum 5 m 
magas, fásított földplasztikával kell elválasztani a zöldfelületi funkciókat ellátó területektől. 
Kialakítása kiviteli kertészeti terv alapján kell történjen. 

c) A 11 sz. főút melletti szakaszon legalább 3 m magas zajvédő funkciót is ellátó védőfal 
létesítendő. 

d) A Tanító út és a József Attila út mellett zárt állományú fatelepítések kialakítása kötelező a 
szabályozási terven jelzett helyeken. 

e) A meglévő vízparti és vízi növénytársulások megőrzésére és bemutató jellegű kiegészítésük 
megtervezésére kiviteli tervet kell készíteni. 

f) A tó fenntartása „rehabilitációs” terv, a park megújítása „rekonstrukciós terv alapján történhet. 
 

(13) Z-KP-Lu jelű közpark övezet általános előírásai – (Luppa tó körüli park) 

a) A közpark a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, jellemzően növényzettel fedett, be nem 
épített terület, melynek szoros kapcsolatát az észak-déli irányú parksávokkal biztosítani kell. 

b) Csak olyan építmény, műtárgy helyezhető el, amely semmilyen módon nem szennyezi a tavat és 
környezetét. Ezt az építmény építési engedélyezési dokumentációjában igazolni kell. 

c) A szabályozási terven feltüntetett építési helyeken a teljes közpark területének legfeljebb 2 %-
ban elhelyezhető: 

ca) pihenést szolgáló építmény, 
cb) testedzést szolgáló építmény, 
cc) vízisporthoz kapcsolódó építmény és 
cd) szórakozáshoz, kulturális eseményhez tartozó fedett de nyitott létesítmény, sátor. 
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d) A közpark teljes területén – a beépítettségbe be nem számítva – elhelyezhető a pihenést, 
testedzést, szórakozást szolgáló műtárgy és építmény (kertészeti építmény, pergola, sétaút, 
kerékpárút, gördeszka pálya, játszótér, stég, pihenő terasz, nyitott csónaktároló, stb.). 

e) A tó területére – mint volt bányaterületre – a tájrendezési (rekultivációs és utóhasznosítási) 
tervet el kell készíteni. Ennek keretében a vízfelületet és a tó telkét összhangba kell hozni. 
Minden további, a tóra illetve a tó környékére vonatkozó előírás az így rendezett telekhatártól 
értendő. A telekalakítást követően kialakuló telekhatár lesz egyben a területfelhasználási egység 
határa is. 

f) A közpark területén az építményeket és műtárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy az a tó 
körüljárhatóságát ne akadályozza. 

g) A közpark területén a tó körül a tó ökológiai egyensúlyának fenntartása érdekében 40 m széles 
védősávot kell kialakítani. A 40-60 m-es sáv a – későbbiekben kialakítandó – tó kerületének 
legfeljebb 5 %-ban a Szabályozási terven feltüntetett helyeken 30 m-re csökkenthető. A 
védősávon belül csak a vízisporthoz kapcsolódó építmény helyezhető el a szabályozási terven 
jelölt építési helyen belül. 

(14) Környezetvédelmi rendelkezések 

a) Az Luppa tó telkét a valóságos mederszakasznak megfelelően kell kialakítani. A közparkra 
vonatkozó minden előírást ehhez az új telekhatárhoz kell viszonyítani. 

b) A 11 sz. főút melletti szakaszon legalább 3 m magas zajvédő funkciót is ellátó védőfal 
létesítendő. 

c) A meglévő vízparti és vízi növénytársulások megőrzésére és bemutató jellegű kiegészítésük 
megtervezésére kiviteli tervet kell készíteni. 

d) A tó fenntartása „rehabilitációs” terv, a park kialakítása kertépítészeti terv alapján történhet. 
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Mezőgazdasági területek általános előírásai 

82.§  

(1) Táji és természetvédelmi külön előírások 
e) Az elhelyezhető gazdasági épületek paraméterei feleljenek meg a terület jellegének, művelési 

ágának és a tájba illesztés követelményeinek. 
f) A természetvédelmi és természeti területek művelési ága, természetszerű állapota nem 

változtatható meg. 

(2) Az övezetbe tartozó országosan védett természeti területeken, illetve azok 30 m-es belső 
védőövezeteiben épület elhelyezése tilos. 

(3) A hullámtér területén, a V-2 övezetek 500 m-es körzetében, továbbá a természetvédelem alá 
tartozó területeken, valamint azok védőzónájában folytatott mezőgazdasági tevékenység során 
vegyszer és műtrágya használata tilos. 

(4) Építmény, épület csak az SZT szerinti és a vonatkozó jogszabályokban előírt védőtávolságok 
betartásával és az egyéb korlátozások figyelembevételével helyezhetők el. 

(5) A mezőgazdasági területek övezeteiben kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba 
illő épületek helyezhetők el. Az épületek kialakítására az alábbiak vonatkoznak:  

a) épület feltöltésen nem helyezhetők el, 
b) csak hagyományos épületszerkezet alkalmazható, 
c) tetőzet 35-45°-os hajlásszögű nyeregtető és  
d) a tető héjazata cserép, nád, zsindely vagy barna pala lehet. 

(6) Pince létesítése során 

a) a területen csak pince építhető,  
b) a pincét önállóan terepszint alatti építményként vagy a földszintes épületrész alá vagy mögé-

azzal egybeépülten lehet elhelyezni és 
c) a külső bejáratú pinceajtóhoz vezető lejáró (bevágás) szélessége max.1,5 m lehet. 

(7) Ha a telek beépítettsége az övezetben megengedett mértéket meghaladja, a meglévő épület 
felújítható, a korábbi beépítettség mértékéig átépíthető, de tovább nem bővíthető. 

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

(9) Kerítés létesítése: 

a) A külterületen - a birtokközpontok és az MK övezetbe tartozó területek kivételével - kerítés 
csak kivételesen, indokolt esetben, csak birtokvédelmi okból, a földrészlet közterülettel határos 
oldalán létesíthető, amennyiben a földrészlet megfelel jelen szabályozásban rögzített területi 
normatíváknak. 

b) Kerítés a beépített földrészleteken csak élősövényből, valamint huzal illetve faanyagú karám 
jellegű szerkezettel kombinálva létesíthető. A beépítetlen földrészletek nem keríthetők le. 

c) A területen tömör vagy tömör lábazatú kerítés, ill. 0,5 m-nél magasabb támfal nem építhető.  

(10) A területen trágyát és egyéb komposztot csak zárt tárolóban és fedetten lehet elhelyezni. 

(11) A terület közműigényének biztosítása során  

a) légvezeték létesíthető, 
b) a szennyvizeket a települési csatornahálózatra való csatlakozás hiányában zártrendszerű 

tárolóban kell összegyűjteni, melynek a szükséges időszakonként az engedélyezett lerakóhelyre 
való elszállításáról a tulajdonosnak gondoskodnia kell. 

(12) A 16 m-nél keskenyebb közterületek mentén, valamint ahol azt a szabályozási terv rögzíti - az MK 
övezet kivételével – kétoldali fasor telepítése céljából területet kell biztosítani.  
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M-SZ jelű - Szántóföldi növénytermesztés övezete 

83.§  

(1) Az övezet elsődlegesen szántóföldi növénytermesztés, másodlagosan gyümölcsös, illetve 
gyepgazdálkodás céljára szolgál. A szabályozási terven külön jelölt területeken a mezőgazdasági 
művelés a végleges fejlesztési célnak megfelelő területhasználatig folytatandó.  

(2) Szántóföldi művelés 12 %-os lejtésig erózióvédelem nélkül, 12 % felett csak erózióvédelmi 
eljárásokkal folytatható. A legalább 25%-os lejtésű területeken szántóföldi művelés nem 
folytatható. 

(3) Az övezetben épület, egyéb építmény nem helyezhető el. 

(4) Kerítés nem létesíthető, a kutatási termesztési célú gazdálkodással érintett területek kivételével a 
Luppaszigeti úttól délre eső területeken.  

(5) Az övezetben elhelyezhető közmű, nyomvonal jellegű vezeték, távközlési és vízgazdálkodási 
építmény, valamint geodéziai jel. 

(6) A kialakítható minimális telekméret 10 000 m2. 

(7) A szántókat határoló földutak mentén minimum 1,5 m-es gyepes sávot kell létesíteni és a telek 
tulajdonosának kell azt fenntartani.  

(8) A jelenleg beépített telek épületeinek átalakítása a jelenlegi beépítési százalékon és 
épületmagasságon belül engedélyezhető. 

(9) Az övezet területét fejlesztési célra igénybe venni szabályozási terv és hatásvizsgálat készítésének 
kötelezettségével lehet. 

(10) A fejlesztésre kijelölt MSZ övezetű területeken a szabályozás módosításáig az MSZ övezetre 
vonatkozó rendelkezéseket a következők figyelembevételével kell alkalmazni:  

a) A földutak menti meglévő kettős fasorok megőrzendők, faegyed kivágása csak fakivágási 
engedély alapján lehetséges.   

b) A fasor elöregedése esetén kivágásuk csak akkor lehetséges, ha az azonnali pótlás helyben 
biztosítható a tervezetett szabályozási vonalak figyelembevételével. 

c) Az övezet területét fejlesztési célra igénybe venni szabályozási terv módosítása és 
környezetvizsgálat készítésének kötelezettségével lehet. 
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M-Gy1,  M-Gy1/v, M-Gy2, Mgy,  M-Gy3,  M-Gy3,  M-Gy5 jelű 

 Gyepgazdálkodás övezetei 

84.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 23. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

 

    
 MGY-2 MGY-3  23. számú táblázat

   Mgy-1 
Mgy-1-V 

Mgy-2 
Mgy-2-V 

Mgy-3 
Mgy-2-V 

  

területe  m2 10 000 1500 1500 
legkisebb kialakítható 

Szélessége/mélysége m 
30/ 
200   

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ O  
ha területe legalább m2 10.000   

a telek beépíthető 
ha szélessége legalább m 30/200   

  

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
beépítettsége % 3,0* 3,0* 1,5*+1,5 

legnagyobb Figyelembe vehető 
telekméret m2/m2 10.000 3.000 3.000 

legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 5,0 4,5 4,5 

* 
 
 
 
 
 
** 
 
 

meghatározott telekméret 
felett csak a külön 
rendelkezés szerinti 
területrész vehető figyelembe 
a számításnál. 
-1440m2-ig a telek teljes 
alapterülete 
-1440-2500 m2 közötti 
területrész fele 
-2500 m2-en felüli telekrész 
területe a számításnál nem 
vehető figyelembe. 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység 
előkert m  10  
oldalkert 1.( 0 vagy min) m  5  építési hely 

határvonalai 
oldalkert 2. min m  5  

* A természetes terepformát az 
oldalkert illetve hátsókert 
legkisebb méretén belül 
megváltoztatni nem lehet 

 

(2) Mgy-1 és Mgy-1V gyepgazdálkodás övezete övezet egyéb rendelkezései   

a) Az övezetbe tartozó területek  
aa)  elsődlegesen gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló), 
ab) másodlagosan szőlő és gyümölcsös területként hasznosíthatók. 

b) A területek hasznosítása csak a helyi természetvédelmi területi (HTT) előírások együttes 
figyelembe vételével lehetséges. 

c) Építményekre vonatkozó rendelkezések: 
ca) Lakóépület csak a gyepgazdálkodással összefüggő termékfeldolgozás és tárolás cél-

jára szolgáló építményekkel, állattartó létesítményekkel együtt helyezhetők el. 
cb) Telkenként maximum egy lakó-, és egy gazdasági épület helyezhető el, és legfeljebb 

egy lakás lésíthető. 
cc) Fóliasátor és üvegháznem létesíthető. 
cd) Az övezetbe tartozó védett természeti területeken, illetve azok védőövezeteiben 

épület elhelyezése tilos. 
ce) A beépíthető terület számításánál legfeljebb a telek 10 000 m2  területű része vehető 

figyelembe 

d) Kerítésként csak áttört kerítés vagy - az állattartó karám kivételével - élősövény létesíthető. 

e) Birtokközpont kialakítása 
ea) Az övezeten belül több önálló telekből birtoktest alakítható ki. 
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eb) Ha a telek mérete eléri a 10.000 m²-t, akkor a birtoktesthez tartozó telkek 
összterülete után számított 1 %-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó egy telken 
(birtok-központ) is kihasználható, mely esetben a ce) pontban meghatározott 
rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni. Ez esetben a többi telken egyéb épület nem 
létesíthető. 

ec) A birtok-központ telkén a beépítettség a 10 %-ot nem haladhatja meg. 
ed) A birtokközpontban legfeljebb egy lakóépület létesülhet, legfeljebb 2 lakással. 

(3) Mgy-2 és Mgy-2V gyepgazdálkodás övezete övezet egyéb rendelkezései   

a) Az övezetbe tartozó területek gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló) területként 
hasznosíthatók.  

b) A területek hasznosítása csak a helyi természetvédelmi területi (HTT) előírások együttes 
figyelembe vételével lehetséges. 

c) építményekre vonatkozó rendelkezések: 
ca) Az övezetben legfeljebb  

- ideiglenes állattartásra szolgáló, illetve  
- terménytároló építmény helyezhető el. 

cb) Kerítés- az állattartó karám kivételével -, fóliasátor és üvegház nem létesíthető. 
cc) Az övezetbe tartozó védett természeti területeken, illetve azok védőövezeteiben 

épület elhelyezése tilos. 
cd) A beépíthető terület számításánál legfeljebb a telek 3000m2-es területe vehető 

figyelembe. 

(4) Mgy-3 és Mgy-3V gyepgazdálkodás övezete övezet egyéb rendelkezései   

a) Az övezetbe tartozó területek gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló) területként 
hasznosíthatók.  

b) A területek hasznosítása csak a helyi természetvédelmi területi (HTT) előírások együttes 
figyelembe vételével lehetséges. 

c) Az övezetben legfeljebb ideiglenes állattartásra szolgáló karám helyezhető el a telek méretének 
legfeljebb 1,5 %-án, melynek számítása során legfeljebb a telek 3000 m2-es területe vehető 
figyelembe. 

d) A fejlesztésre kijelölt Mgy-3 övezetű területeken a szabályozás módosításáig az MSZ övezetre 
vonatkozó rendelkezéseket a következők figyelembevételével kell alkalmazni 

da) A szabályozási terven jelölt, irányadó jelleggel szabályozott, de kötelezően 
figyelembe veendő zöld kapcsolati sávok által érintett területen véglegesnek 
tekinthető mezőgazdasági rendeltetésű építmény nem létesíthető. 

db) A földutak menti meglévő kettős fasorok megőrzendők, faegyed kivágása csak 
fakivágási engedély alapján lehetséges. 

dc) A fasor elöregedése esetén kivágásuk csak akkor lehetséges, ha az azonnali pótlás 
biztosítható a tervezetett szabályozási vonalak figyelembevételével. 

dd) Az övezet területét fejlesztési célra igénybe venni szabályozási terv módosítása és 
hatásvizsgálat készítésének kötelezettségével lehet. 
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M-Gy1,  M-Gy1/v, M-Gy2,  M-Gy3,  M-Gy3,  M-Gy5 jelű 

 Gyepgazdálkodás övezetei 

85.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 24. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

   MGY-4 MGY-5 MK  24. számú táblázat

   Mgy-4 Mgy-5 Mk   

területe  m2 2000 1500 3000 
legkisebb kialakítható 

Szélessége/mélysége m 
40/ 
35 30/200 14/- 

  

2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ O  
ha területe legalább m2 2000 10.000* 1000* 

a telek beépíthető 
ha szélessége legalább m 

40/ 
35 

  *  Kialakult állapot szerint 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 

beépítettsége % 3,0* 1,5+ 
1,5* 

3,0 
** legnagyobb 

Figyelembe vehető 
telekméret m2/m2 - 15.000 ** 

legkisebb zöldfelülete % 90   

legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 5,5 4,5 4,5 

* 
 
 
 
 
 
** 
 
 

meghatározott telekméret felett 
csak a külön rendelkezés 
szerinti területrész vehető 
figyelembe a számításnál. 
-1440m2-ig a telek teljes alap-
területe 
-1440-2500 m2 közötti 
területrész fele 
-2500 m2-en felüli telekrész 
területe a számításnál nem 
vehető figyelembe. 

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység 
előkert m 10  10 
oldalkert 1.( 0 vagy min) m 5*  1,0 
oldalkert 2. min m 5*  5,0 

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m 20*  6,0 

* A természetes terepformát az 
oldalkert illetve hátsókert 
legkisebb méretén belül 
megváltoztatni nem lehet 

tetőforma tetőhajlásszög º (fok) 35-40*   * hagyományos formájú tetővel 
cserépfedéssel 

legnagyobb utcai kerítés magassága m   1,8   

(2) M-Gy-4 gyepgazdálkodás övezete övezet egyéb rendelkezései   

a) Az övezetbe tartozó területek  
aa)  elsődlegesen gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló), 
ab) másodlagosan szőlő és gyümölcsös területként hasznosíthatók. 

b) Építményekre vonatkozó rendelkezések: 
ba) Az övezetben lakóépület csak a gyepgazdálkodással összefüggő termékfeldolgozás és 

tárolás céljára szolgáló építményekkel, állattartó létesítményekkel együtt helyezhetők 
el. 

bb) Az övezetben telkenként maximum egy lakó-, és egy gazdasági épület helyezhető el 
és legfeljebb egy lakás lésíthető. 

bc) Fóliasátor és üvegház az övezetben nem létesíthető. 
bd) Nem helyezhető el a melléképítmények közül: közműpótló műtárgy, állatkifutó, 

trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon 
álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

be) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 35-45o közötti cserépfedéssel 
készülhetnek. 

bf) Az épületek homlokzatának kialakítása során a hagyományos, természetes anyagokat: 
kő, tégla, vakolat, fa kell alkalmazni. 

bg) A területen csak áttört kerítés vagy élősövény létesíthető. 
bh) A természetes terepformát az oldalkert illetve hátsókert legkisebb méretén belül 

megváltoztatni nem lehet. 
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c) Telekalakítás, és beépítés csak a Klisovác utca 12 m-es szabályozási szélességének figyelembe 
vételével lehetséges. 

d) A Majdán patak földrészlete melletti 10 m-es sáv ökológiailag különösen érzékeny zöldfelület, 
azon semmilyen építési tevékenység nem folytatható, beleértve közművek, kerítés építését, 
illetve burkolat kialakítását is. 

e) A területen belül a tervezett épületek és járulékos építményeinek környezetbe illeszkedésének 
tisztázása érdekében elvi engedélyezési tervet kell benyújtatni. 

f) A terület környezeti érzékenységére való tekintettel az építési engedélyezési eljárás során 
tisztázandók mindazok a körülmények, amelyek veszélyeztetik a kialakult ökológiai egyensúly 
fennmaradását.  

g) A területen épület csak teljes közművesítettség, továbbá a megfelelő közúti kapcsolat 
kialakításának biztosítása mellett építhető.  

h) A területen a talajt szennyező tevékenység átmenetileg sem folytatható. 

(3) M-Gy-5 gyepgazdálkodás övezete övezet egyéb rendelkezései   

a) Az övezetbe tartozó területek  
aa)  elsődlegesen gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló), 
ab) másodlagosan szőlő és gyümölcsös területként hasznosíthatók. 

b) építményekre vonatkozó rendelkezések: 
ba) Az övezetben lakóépület csak a gyepgazdálkodással összefüggő termékfeldolgozás és 

tárolás céljára szolgáló építményekkel, állattartó létesítményekkel együtt helyezhetők 
el. 

bb) Az övezetben telkenként maximum egy lakó-, és egy gazdasági épület helyezhető el 
és legfeljebb egy lakás lésíthető. 

bd) A telkek maximális beépítettsége 1,5% lehet, mely  maximális beépítettség kizárólag 
állattartó épülettel történő beépítés céljából további 1,5%-kal növelhető. 

bc A beépíthető terület számításánál legfeljebb a telkek 15000 m2 területű telekrésze 
vehető figyelembe. 

bf) Fóliasátor és üvegház az övezetben nem létesíthető. 
bg) Nem helyezhető el a melléképítmények közül: közműpótló műtárgy, állatkifutó, 

trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon 
álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

bh) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 35-45º közötti cserépfedéssel 
készülhetnek. 

be) Az épületek homlokzatának kialakítása során a hagyományos, természetes anyagokat: 
kő, tégla, vakolat, fa kell alkalmazni. 

bi) A területen csak áttört kerítés vagy élősövény létesíthető. 
bh) A területen belül a tervezett épületek és járulékos építményeinek környezetbe 

illeszkedésének tisztázása érdekében elvi engedélyezési tervet kell benyújtatni.  

c) Birtokközpont kialakítása 
ca) Az övezeten belül több önálló telekből birtoktest alakítható ki. 
cb) Ha a telek mérete eléri a 10.000 m²-t, akkor a birtoktesthez tartozó telkek 

összterülete után számított 1 %-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó egy telken 
(birtok-központ) is kihasználható, mely esetben a ce) pontban meghatározott 
rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni. Ez esetben a többi telken épület nem 
létesíthető. 

cc) A birtok-központ telkén a beépítettség a 10 %-ot nem haladhatja meg. 
cd) A birtokközpontban legfeljebb egy lakóépület létesülhet, legfeljebb 2 lakással. 
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(4) M-K kertgazdálkodási övezet egyéb rendelkezései   

a) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen kisparcellás kert, szőlő-, gyümölcsös, és 
gyepterületként hasznosíthatók.  

b) Az övezetben 3000 m²-nél kisebb új földrészlet nem hozható létre, és önállóan nem keríthető le 
közterület felé sem. 

c) Az oldalhatáros beépítési mód szerinti épületelépítési helyen belül az épület elhelyezése 
szabadonálló jelleggel is lehetséges, mely esetben a telekhatártól való távolság az építési helyen 
belül legalább 3,0 m. 

d) Építményekre vonatkozó rendelkezések: 
da)  Lakóépület még kivételesen sem létesíthető. 
db) Gazdasági építmény vagy épület csak a telek szőlő- vagy gyümölcsösként való 

használata esetén létesíthető. 
dc)  A telekhatáron legfeljebb áttört kerítés vagy határjelző élősövény alakítható ki. 
dd) Gáztároló melléképítmény (terepszint alatti fedett kialakítású sem) nem helyezhető el. 
da)  Ha a közvetlenül szomszédos földrészletek területe és szélessége csak együttesen éri 

el a megfelelő nagyságú területet, azok tulajdonosai – megállapodás alapján - egy 
közös gazdasági épületet helyezhetnek el, a telekhatáron ikres kialakítással. 

e) A beépítés számításánál 
ea) 1440m2-ig a telek teljes területe, 
eb) 1440-2500 m2 közötti telekméret esetén a 1440 m2-ig a telek teljes területe, és az 

1440 m2-2500 m2 közötti telekrész fele vehető figyelembe, 
ec)  a 2500 m2-en felüli telekrész területe a számításnál nem vehető figyelembe. 

f) Építmények elhelyezése és a talajművelés csak úgy valósítható meg, hogy az ne rontsa a terület 
felszíni vízelvezetési tulajdonságait, és a vízelvezetés ne veszélyeztesse a szomszédos telket, 
illetve a talaj állékonyságát.  

g) 10 m-nél keskenyebb meglévő közterület mentén a telek előírt legkisebb előírt mérete: 3000 m2 
+ a közterület felőli, azzal párhuzamos 5,0 m-es területsávval növelt telekterület. (1.ábra)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) A növényzetre vonatkozó rendelkezések: 
ha) Az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű (gyep- 

cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani 
hb) 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. 

hc) Növényzettel vagy burkolattal nem fedett rézsű legfeljebb 10º dőlésszöggel alakítható 
ki. 

 

5,0 m-es 5,0 m-es sáv 1. ábra

Közterület jelenlegi jellemző szélessége

Telek minimális mérete 
= 

3000 m2 + 5 m-es sáv területe 
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AZ ERDŐTERÜLET ÖVEZETEI  

86.§  

(1) Minden erdőövezetre vonatkozó rendelkezések: 

a) Az erdő övezetek szabályozása az általános rendelkezésekkel és a környezet- és 
természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes.  

b) Hulladék, vegyszer, trágya még ideiglenesen sem tárolható, környezetszennyező tevékenység 
nem folytatható. 

c) Környezet- és természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

(2) Ee jelű - elsődlegesen egészségügyi-turisztikai övezetre vonatkozó rendelkezések 

a) A 100 000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 2,0 %-os beépítettséggel 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 a közhasználat elől nem zárhatók el. 
d) Erdei tanösvény létesítése, az ahhoz tartozó kiszolgáló építmények elhelyezése, illetve egyéb a 

rendeltetésnek megfelelő erdei létesítmény csak jóváhagyott tervdokumentáció alapján 
valósítható meg. 

e) A tanösvény számára kijelölt terület beépítésére a következő előírások vonatkoznak: 
ea) A tanösvényen kívül elhelyezhető még bemutató építmény, valamint a szolgáltatást 

fenntartó és biztosító építmény/épület, szolgálati lakás, valamint szállásférőhely 
jellegű épület a terület 2 %-ig. 

eb) A tanösvény egyéb területeit természetes formában kell megőrizni. 
ec) A bemutató és útbaigazító információs táblákat, feliratokat természetes alapanyagból, 

tájba illően kell kialakítani. 
f) Korábbi bányaművelés területének speciális rendelkezései  

fa) A felhagyott római kőbánya területének egy része oktatási, kutatási, ismeretterjesztési 
célú fenntartására szolgál, melyben oktatási, kutatási és korlátozottan rekreációs 
tevékenységek folytathatók. 

fb) A terület domborzati, geológiai adottságait, növény- és állatvilágát meg kell őrizni, és 
biztosítani kell annak rendezett bemutatását. 

(3) Ev jelű - elsődlegesen védelmi rendeltetésű védő erdőövezetre vonatkozó rendelkezések 

a) Az övezet kizárólag a talaj-, víz-, zaj-, illetve levegőtisztaság-védelmi célú erdőterületek 
fenntartására, létesítésére szolgál. 

b) 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.  

c) A belterületen lévő védelmi rendeltetésű erdők másodlagosan egészségügyi – szociális –
turisztikai rendeltetésűek. 

(4) Ev-V jelű - elsődlegesen védelmi rendeltetésű védett erdőövezetre vonatkozó rendelkezések 

a) Az övezetbe az országos, illetve helyi jelentőségű védett természeti területek erdei tartoznak. 
b) A táji, természeti értékek megőrzése, a természetes, ill. természet közeli ökoszisztémák 

megóvása biztosítandó, erdőgazdálkodás csak a természetvédelmi érdekek figyelembe vételével 
történhet.  

c) Védett erdőterületen kizárólag az ismeretterjesztést, és a turizmust szolgáló, épületnek nem 
tekinthető építmények helyezhetők el.  
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VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZETEI 

87.§  

(1) A Vízgazdálkodási terület övezeteihez tartoznak: 
d) V-1-P jelű övezet - Felszíni kisvízfolyások medre és partja övezet,  
e) V-2-T jelű - Állóvizek medre és parti sávja övezet, 
f) V-3-D jelű - Duna medre és parti sávja övezet, 
g) V-4-Á jelű – Árvízvédelmi töltés övezete, 
h) V-5-K jelű – Kikötő övezet. 

(2) Az övezetekre vonatkozó előírásokat együtt kell alkalmazni az ágazati jogszabályokkal, különös 
tekintettel a vízgazdálkodási és természetvédelmi rendelkezésekre. 

(3) Vízgazdálkodási területként bejegyzett területet (pl. árok, vízfolyás, vízmosás.) egyéb célra való 
hasznosítása, vagy annak bármilyen megváltoztatása, csak a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott hatósági engedélyek (vízjogi létesítési engedély) alapján lehetséges. 

(4) A szabályozási terven jelölt felszíni vízfolyás védőterületen belül a jogszerűen beépített területek, 
valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével tilos új építmények elhelyezése. 

(5) V-1-P jelű - Felszíni kisvízfolyások medre (és partja) övezet rendelkezései 

a) A felszíni kisvízfolyások partéltől számított 6 m-es sávja nem beépíthető terület. 
b) Az övezetben csak a vízügyi jogszabályokban meghatározott építmények helyezhetők el.  
c) Az övezetben tilos – ideiglenesen is – bárminemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, 

vegyszer vagy más környezetszennyező anyag tárolása, környezetszennyező tevékenység 
folytatása. 

(6) V-2-T jelű - Állóvizek medre (és parti sávja) övezet rendelkezései 

a) Az övezetben vízkár-elhárítási építmények, valamint rekreáció célját szolgáló közösségi 
építmények helyezhetők el.  

b) A volt és működő kavicsbánya tavak és azok parti sávja területén kizárólag olyan tevékenység 
engedélyezhető, amely a vízminőséget nem veszélyezteti.  

c) A tó vízfelületén stég vagy egyéb rekreációs, sport tevékenység végzéséhez szükséges építmény 
a csak a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével helyezhető el. 

d)  A bányászat által felhagyott volt kavicsbánya tavak rekreációs, vízisport célokra hasznosíthatók 
a vízminőség védelmi szempontok figyelembe vételével.  

e) A bányatavak vízfelületén jelölt rátelepedési és vízhasznosítási sávon belül a szabályozási 
tervben meghatározott módon  

ea) vízi-sport építményei, épületei, 
eb) vendéglátó építmények,  
ed) szabadidő-eltöltés, szórakozás és 
ee) kulturális létesítmény építménye (szabadtéri színpad, stb.). 

 létesíthető. 
f) Az építmények magassága az úszómű, vagy a szilárdan a vízszint fölé emelt cölöpökön álló 

járófelülettől számítva legfeljebb 4,5 m lehet, egyszintesnél több, tartósan emberi tartózkodásra 
szolgáló, helyiségeket magába foglaló építmény nem létesíthető.  

g) Az övezetben építmények csak úgy helyezhetők el, hogy azok az övezettel határos zöldterületek 
funkcióit és használatát ne zavarják, a vízfelület körbejárhatóságát ne akadályozzák.  

h) A vízre telepített építmény, vagy épület funkciójához tartózó parkolót 400 m-en belül 
biztosítani kell. 

i) Az övezetben tilos – ideiglenesen is – bárminemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, 
vegyszer vagy más környezetszennyező anyag tárolása, kibocsátása, környezetszennyező 
tevékenység folytatása. 

j) Az övezetben a környezetet szennyező sporttevékenységek nem folytathatók. 
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(7) V-3- D jelű - Duna medre és parti sávja övezet rendelkezései 

a) Az övezetben vízkár-elhárítási építmények, valamint rekreáció célját szolgáló közösségi 
építmények, közhasználatú pihenőhelyek helyezhetők el.  

b) Az övezetben az ivóvízbázist veszélyeztető, illetve szennyező tevékenység nem folytatható. 
c) Az övezetben tilos – ideiglenesen is – bárminemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, 

vegyszer vagy más környezetszennyező anyag tárolása, kibocsátása, környezetszennyező 
tevékenység folytatása. 

d) A területhez tartozó övezetekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásait 
érvényesíteni kell. 

(8) V-4-Á jelű – árvédelmi töltés övezete 

a) az övezet az árvízvédelem létesítményeinek elhelyezésére szolgál,  
b) területén a vonatkozó vízügyi jogszabályokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

(9) V-5-K jelű – Dunai kikötő övezet rendelkezései 

a) Yaht kiköt_ csak a természetvédelmi szempontokat mérlegelő környezeti hatásvizsgálat 
alátámasztásával létesíthető. 

b) A kikötő különleges terület kizárólag a meglévő kikötő fenntartásával, működtetésével 
összefüggő épületek és építmények elhelyezésére szolgál.  

c) A kikötő különleges területen kizárólag a működtetéshez szükséges üzemi, adminisztrációs és 
szociális jellegű épületek és építmények helyezhetők el. A kikötő területén ezen túl semminemű 
kiegészítő funkció nem létesíthető, különös tekintettel vendéglátó és szálláshely szolgáltató 
illetve szárazföldi tároló, gyártó, javító és karbantartó funkciókra. A kikötő területeken nem 
folytatható javítási, szerelési és egyéb ilyen jellegű tevékenység.  
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÖVEZETEI 

Kk, Kt, Bb-1, Kb2 övezetek előírásai 

88.§  

(1) Az egyes építési övezetbe sorolt telkekre vonatkozó beépítési paramétereket és az épületekre, 
kerítésekre vonatkozó további rendelkezéseket a 25. sz. táblázat és az azt következő bekezdések 
együttes figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

  HATÁ-
LYOS K-

k 

K-
T 

KB
-1

 

KB
-2

 

   25. számú táblázat

  TERVE-
ZETT Kk

 

Kt
 

Kb
-1

 

Kb
-2

 

    

1. TELEK-ALAKÍTÁSI FELTÉTELEK 
legkisebb kialakítható területe  m2 2000        
2. A BEÉPÍTÉS MÓDJA SZABADONÁLLÓ      
4. A TELEK ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb beépítettsége % 2 2 2    

legkisebb zöldfelülete %  70*     

* A sírok területét a 
zöldfelületi arány 
számításánál 100%-ban 
zöldfelületként kell 
figyelembe venni. 
 

5. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT PARAMÉTEREI 
legnagyobb 
építménymagasság  fő rendeltetésű épület m 5,0 4,5 6      

7. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE ha a kialakult telekmélység 
előkert m       
oldalkert 1.( 0 vagy min) m       
oldalkert 2. min m       

építési hely 
határvonalai 

hátsókert m       

kötelező építési vonal    
  

  

  

8. ÉPÍTMÉNY, ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 
tetőforma tetőhajlásszög º (fok)         
9. KERÍTÉS KIALAKÍTÁSA 

utcai kerítés magassága m       legnagyobb 
belső kerítés magassága m       

  

(2) K-k különleges közlekedési terület övezet egyéb rendelkezései - (HÉV mellett szabad zöldfelület) 

d) Az övezetbe szabályozási terven jelölt HÉV mellett kialakult nagy zöldfelülettel rendelkező 
területek tartoznak. 

e) Az övezetben elhelyezhető: 
ba) a közlekedés célját szolgáló építmény, 
bb) a közbiztonság célját szolgáló építmény, 
bc)  a tájékoztatást szolgáló építmény, 
bd) egyéb, a fenti funkciókhoz kapcsolódó szolgáltató valamint szociális építmény, 
be)  parkoló, 
bf) sport- és rekreációs építmény és 
bg) az utasok ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató építmény. 

f) Az egyes építményekhez és építménynek nem minősülő létesítmények rendeltetésszerű 
használatához szükséges tisztálkodó és illemhelyeket a gazdaságos terület-felhasználás és a 
zöldfelület megóvása érdekében összevontan kell megoldani.   

g) A szabályozási terven jelölt építési hely a területen meglévő épület bővítési helyét jelöli. A 
területen meglévő állomásépület átépítése során törekedni kell az eredeti épület homlokzati 
architektúrájának megtartására. 

h) A jelölt építési helyen kívül új építményeket az elő-, oldal-és hátsókertre vonatkozó előírások 
betartásával lehet elhelyezni.  
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(3) K-T különleges temető övezet egyéb rendelkezései   

a) Az övezetben a temetkezés céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő építmények, 
(ravatalozó, harangláb, kápolna, kegyeleti hely, szerszámtároló, őrzés építményei) helyezhetők 
el. 

b) Az övezetben lakás, vagy szolgálati lakás nem létesíthető. 
c) A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 100%-ban zöldfelületként kell figyelembe 

venni. 
d) A temető jelenlegi növényállományát meg kell őrizni, illetve fenntartási terv alapján gondozni és 

fejleszteni kell.  
e) A temetőben annak minden 50 m2–e után legalább 2 db nagykoronájú lombos fát kell telepíteni. 
f) A temető telkétől megtartandó védőtávolság 25 m. A védőtávolságon belül 

fa) állattartó tevékenység nem folytatható, 
fb) vízkivételi hely nem létesíthető, 
fc) étkezési célra történő növénytermesztés valamint a talaj állékonyságát befolyásoló 

tevékenység nem folytatható, 
fd) zajos, bűzös, vagy porszennyezést okozó tevékenységet folytatni nem lehet és 
fe) kegyeletsértő vagy a temető rendeltetését zavaró létesítményt elhelyezni nem szabad. 

g) A temető területének rendezése, átalakítása csak komplex kertépítészeti terv alapján történhet. 
h) A parkolás biztosítását - a kialakult állapotokra és a domborzati viszonyokra való tekintettel, 

külön parkolási rendeletben foglaltak szerinti mértékben és feltételekkel - közterületen is ki 
lehet alakítani. 

i) A temetőn belül keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni. A 
hulladékgyűjtő helyet gépjárművel könnyen megközelíthető helyen kell kijelölni, és 
rendszeresen elszállítani - kivéve a szerves hulladékot, amennyiben az a helyszínen 
komposztálásra kerül. A szerves és szervetlen hulladékot egymástól elkülönített, zárt - szerves 
hulladék esetén áttört - edényzetben, esztétikusan takarva kell elhelyezni. 

j) A temető belső parcellabővítése esetén, a telekhatáron belül 30 m-es védő zöldsávot kell 
biztosítani. 

(4) KB-1 különleges bányaterület – működő bánya övezet egyéb rendelkezései   

k) Az övezethez tartozó területeken nyersanyag-kitermelés és ahhoz tartozó kiegészítő 
tevékenységek folytathatók a bányászatra vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő 
módon. 

l) Az övezetben elhelyezhetők a nyersanyag-kitermeléssel kapcsolatos épületek és építmények, 
valamint az azokat kiszolgáló higénés célú rendeltetési egységnek helyet adó épületek 
(illemhely, öltöző). 

m) Az övezetben folyó tevékenységek során 
ca) nem szennyezhető a talaj, a talajvíz és a karsztvíz, 
cb) keletkező porszennyezés ellen a telekhatáron belüli növénytelepítéssel kell védekezni 

és 
cc) biztosítani kell a rendezett raktározás és belső közlekedés lehetőségeit. 

n) A kőbánya szabályozási terven feltüntetett VB-R jelű robbantási övezetek határán, továbbá a 
kőbánya VB-SZ szeizmikus védőövezetének határán belül bármilyen építési tevékenység 
engedélyezésekor be kell szerezni az illetékes bányafelügyelet szakhatósági nyilatkozatát.  

o) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános 
környezet- és természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

p) A bányák rekultivációja, utóhasznosítása során a természetvédelmi és táji értékek védelme és 
fejlesztése érdekében a tereprendezés és a bányafalak rendezése során biztosítani kell 

fa) az omlásveszély elkerülését és a természetes domborzati hatás elérését, 
fb) az élővilág terjeszkedésének feltételeit,  
fc) a szennyező anyagok illegális lerakásának megelőzését és 
fd) a csapadékvíz útjának  eróziómentességét. 
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MELLÉKLETEK 
 

 
3. számú melléklet Erózióveszélyes löszfalak elvi szabályozási metszete 
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4. számú melléklet Teleknyúlvány, magánút kialakítás geometriai 

szabályai 
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FÜGGELÉKEK 
 

1. számú függelék Helyi jelentőségű természetvédelmi területek jegyzéke 
 

Szabályozási terven FAT szerint 
  

0139/6 – 0139/39 0139/2
20131/2 0131/2
20131 0133
20058/26 
20137/3 0137/3
0137/6 
0137/7 
0137/8 
20105 0105
20058/8 058/4
20058/9 0117/3
20058/10 0117/4
20058/11 0117/7
20058/12 
20058/13 
20058/14 
20058/15 
20058/16 
20058/18 
20058/28 
20058/29 
20058/30 
058/31 – 058/358 
20120/2 0120/2
20121 0121
20117/6 0117/6
20054/11 054/11
20049/62 049/62
20049/127 049/127
20051/95 051/95
20051/99 051/99
20058/19 0116
20060 060
20120/7 0120/7
20120/8 0120/8
20120/9 0120/9
20120/10 0120/10
20120/11 0120/11
20119 0119
0120/32 0120/28
0120/33 
0120/34 
20110 0110
20120/19 0120/19
20120/20 0120/20
20120/25 0120/25
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20120/27 0120/27
20120/29 0120/29
20120/30 0120/30
20120/31 0120/31
0112/9 – 0112/37 0112/1
0111/10 0111/2
0111/11 
0111/12 0111/3
0111/13 
0111/14 
20111/4 0111/4
0111/15 - 0111/34 0111/9
45 45
53 53
54 54
55 55
20017/2 017/2
20017/3 017/3
20017/10 017/9
20017/11 
20232/3 0232/3
20232/4 0232/4
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2. számú függelék A felszín alatti vízbázisok védőövezeteire vonatkozó 

korlátozások 

Kivonat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendeletből   
 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 szikkasztás  -  -  -  - 
 Salak, hamu lerakása  -  -  o  o 
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  Felszíni és felszín 

alatti 
vízbázisok 

 Felszín alatti 
vízbázisok 

hidrogeológiai 
   belső  külső  A  B 
   védőövezetek  védőövezetek 
 Mezőgazdaság         
          
 Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül  -  +  +  + 
 Növénytermesztés  -  o  o  o 
 Komposztálótelep  -  -  x  o 
 Önellátást meghaladó állattartás  -  -  x  o 
 Legeltetés, háziállat tartás  -  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  + 
 Növényvédő szerek alkalmazása  -  o  o  o 
 Növényvédő szer-kijuttatás légi úton  -  -  -  o 
 Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés  -  -  -  x 
 Növényvédő szeres 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  + 
 Gépkocsiparkoló  -  -  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 
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3. számú függelék 1:100 méretarányú mintakeresztszelvények 
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4. számú függelék Szabályozási koncepció a 11-es út – Duna-parti 

üdülőterület közötti fejlesztési területre 
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Északi terület 

Déli terület 

A LUPPA-TÓ TÉRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE  
 
Előzmények 
 
A Luppa tó térsége magába foglalja a szentendrei 
közigazgatási határ – Duna – M0 – 11-es út által 
határolt területet. A térség - mint egybefüggő 
fejlesztést igénylő területet - a Luppa-szigeti út két 
külön részre osztja, azonban e kettő terület nem 
függetleníthető egymástól. A terület fejlesztése céljából 
2009-10 folyamán több terv is napvilágot látott, 
melyek mind más és más koncepción alapultak. Az 
egyes tervek más-más beépítési nagyságrendet 
állapítottak meg, abban azonban egyeznek, hogy 
jellemzően gazdasági, intézményi, sport, és egyéb 
rekreációs funkciók elhelyezését javasolják a területen. 
Az üdülő és lakó funkció – helyesen - nem képvisel 
meghatározó irányt a tervekben. A lakó funkció ellen 
szól, hogy hosszú távon a lakó és a rekreációs – sport 
funkciók zavaró hatással lehetnek egymásra – 
elsősorban a lakó funkcióra nézve, mely károsan hathat 
vissza a megcélzott területfelhasználásra. 
  
 
0. A.D.U. Építész Iroda Kft. Hatályos HÉSZ – 2005-06 
 A hatályos HÉSZ-t és a szabályozási tervet A.D.U. Építész 

Iroda Kft. készítette 2006-ban. A terület a terv alapján 
alapvetően szétválik a Luppa-szigeti út mentén. A déli 
területen a terv a METRO áruház területén jelöl csupán 
GKSZ területet, a GYNKI telephelye különleges 
intézményterületnek számít, míg attól keletre rekreációs 
területet rögzít. A terület jelentős részét M-SZ 
besorolásban tartja.  
Az északi területen főként különleges rekreációs (22%), 
és sport funkciók (9%) kapnak helyet. A Luppa tó déli 
öblénél strandterület került kijelölésre, valamint a 
Luppa-szigeti úttól 10-30m széles csatorna vezet a 
tóhoz. Az északi területen cca. 290.000 m² szintterület 
elhelyezhetőségét célozza meg a szabályozási terv, 
melyből csaknem 65%-a rekreációs terület.  
A terület egésze (a hrsz.: 4154; 4155; 4002/1 és a 
4105, valamint az üdülő területek kivételével) külterület, 
így az egyes övezetek a belterületbe vonásig a korábban 
hatályos, főként M-SZ és M-GY övezetben maradnak a 
HÉSZ átmeneti rendelkezése szerint (148.§). 
 

 
max. beépítési mérték: 15-40% 
legnagyobb építménymagasság: 7,5-10 
zöldfelületi minimum: 50-60-90%  
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1. A.D.U. Építész Iroda Kft. Beépítési tanulmányterv - 2008 
 Az A.D.U. Építész Iroda Kft. a Gyógynövény Kutató 

Intézet Zrt. megbízásából, a Luppa-szigeti úttól délre 
eső területre készített beépítési tervet. A területre nagy 
zöldfelülettel rendelkező intézményterületet javasolt, 
ahol jellemzően iroda, labor, intézmény, oktatás, 
kutatás, emellett kereskedelmi szolgáltató funkció, 
valamint sport és rekreáció elhelyezését szorgalmazza, 
összesen cca. 220.000 m2 szintterületen, kb. 15,2 ha 
közterület kialakításával.  
A tervezők nem vették figyelembe az M0 100m-es és 
250m-es védőtávolságát. A tervben jellemzően F+2 – 
F+4 szintes épületek jelennek meg, mely városias 
beépítés hatását kelti. A terv fontos erénye, hogy a 
meglévő fasor mentén vezetendő gyalog és kerékpárutat 
átvezeti az Omszki-tó felé a 11-es út felett. 

 
max. beépítési mérték: 25% 
legnagyobb építménymagasság: 10-15m 
zöldfelületi minimum: 45%  

2. Portaterv Kft. – REevolutio Consulting  Átfogó hatástanulmány - 2009 
 A tervezők szintén a Luppa-szigeti úttól délre eső 

területrész fejlesztését elemezték az önkormányzat 
megbízásából. A hatástanulmány számba veszi az A.D.U. 
Kft. által készített tervet, valamint saját változattal is 
előáll. A területre elsősorban gazdasági (Gksz) és 
különleges sportterületet (Ksp-Kksp) javasol, míg az M0 
felé eső területsávot tartalékterületként kezeli. A terület 
fejlesztéséhez ütemezést javasol, melynek I. ütemében 
kettő változatot is megkülönböztet (kereskedelem-
szolgáltatás / iroda). A területre cca. 40-82.000 m² 
szintterület megjelenését tartja indokoltnak, emellett 
cca. 1,8 ha közterülettel számol.  

 
max. beépítési mérték: 30-35% 
legnagyobb építménymagasság: 10-14m 
zöldfelületi minimum: 25-30%  

3. FŐBER Zrt. HÉSZ és TSZT felülvizsgálat – 2009 
 A Főber Zrt. a TSZT és a HÉSZ felülvizsgálata folyamán az 

északi területtel összefüggésben a déli területre is 
készített tervet, azonban ez a csupán vázlatszinten 
maradt. A Tervezők a Luppa szigeti úttól délre olyan 
funkciók megvalósulását tartották lehetségesnek, 
amelyek kiegészítik az úttól északra elterülő rekreációs 
tevékenységeket, illetve a déli területekre tervezett 
tevékenységek erősítik az északi területek funkcióit.  
Lehetséges program az északi területrészen:  
Horgász klub, strand, víziszínpad,  rendezvényközpont, 
hotel, vendéglátás. 
Lehetséges program az déli területrészen:  
nemzetközi nemzetiségi oktatási intézmény, kollégium, 
műlovarda és versenypálya, további sport funkció az 
üdülőterületek felé, valamint yacht kikötő a Dunán az M0 
híd lábánál. 
 
 

 

4. Pannon Alfa Kft.. Városrendezési tanulmányterv – 2009-10 

SZENCZI OTTÓ KONCEPCIÓJA 
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 A Pannon Alfa Kft. megbízásából az előző vázlatterv 
továbbfejlesztésével készített tanulmányterv a Luppa-
szigeti úttól északra eső terület fejlesztésére keresi a 
választ. 
A terv a hatályos tervhez képest csökkenti a GKSZ, Üh, 
Kr, Ksp, beépítésre szánt területeket, helyettük főként 
Vt- vegyes, Kker – különleges kereskedelmi terület 
létrejöttét javasolja.  
A terület funkcióját tekintve rekreációs parkot kíván 
létrehozni, ahol vízi centrum, strand, színház, 
apartmanos üdülőfalu, szálloda, stb. kaphat helyet.  
A tervben a teljes északi területre vonatkoztatva cca. 
470.000 m² szintterület kerülhet kialakításra. A tervezett 
szintterület közel 80%-a Vt területhasználatba esik, 
tiszta rekreáció csupán 6%-ot képvisel. Ugyanakkor a 
területi mérleget tekintve a teljes terület 62%-a erdő, 
zöld, és vízterület, szemben a hatályos terv 51%-ával. 
A terv tehát a terület kompaktabbá tételével, 
összpontosított beépítéssel számol, miközben több 
természet közeli területet biztosít a hatályos tervnél.  
 

 

 
max. beépítési mérték: 25-40% 
legnagyobb építménymagasság: n.a. 
zöldfelületi minimum: n.a.  

 Budakalász város önkormányzatának 539/2009. (XII.15.) kt. határozata 
 A terület tekintetében a fenti határozatot kell figyelembe 

venni a tervezés folyamán.  
A Luppa-szigeti úttól délre fekvő területre vonatkozóan 
a határozat alapján 7,5; 10; és 10,5 m 
építménymagasság létesíthető. A teljes déli területen 
min. 45% zöldfelület kialakítása kötelező, a beépítési 
mérték tekintetében szintén differenciált a terület, 15-
25 és 35 %-ban határozták meg a maximális beépítési 
mértéket.  
 
 
 

 A B C D E 
Beépítési % 35% 25% 15% 25% 
Építménymagasság 10,5 7,5 10 7,5 
Épület m2 1500    
Telekterület  5000 5000  
Ta % 40% 40% 40% 40% 
Zöld % 45% 45% 45% 45% 
1 lakás / telekm2 5000 5000 5000 5000 
2 lakás / telekm2 5000 + 5000 + 5000 + 5000 + 

ER
D
Ő

 

 
A határozat az önálló lakásfunkció kialakulását nem 
támogatja a területen.  
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5. FŐBER Zrt. - Urban-Lis Stúdió Kft. HÉSZ és TSZT felülvizsgálat – 2010 
 A korábbi tervek megismerése, tanulmányozása alapján, 

valamint a közben megismert, és megváltozott igények 
alapján került kidolgozásra a Főber Zrt. és az Urban-Lis 
Stúdió Kft. által az a javasolt övezeti terv, mely alapja 
lehet a későbbi részletes szabályozásnak.  
Jelen terv nem kívánja a már kialakult helyzetet 
alapjában megváltoztatni, viszont annak 
átstrukturálásával racionálisabb, használható, 
zöldfelületekben gazdag területfejlesztés létrejöttét 
kívánja elősegíteni.  
 
Strukturális kialakítás 
A terv fokozott figyelmet fordít a meglévő jó minőségű 
zöldfelületek, és a természeti környezet megőrzésére, 
fejlesztésére, ezért a már kialakult fasorok, nádasok stb. 
megtartásával számol. A terv egyik legfontosabb eleme, 
egy olyan zöld hálózat kialakítása, mely által a fő 
kapcsolati irányok létrejöhetnek, a természeti 
környezettel kapcsolatot létesítenek. A terv már az 
A.D.U. Kft. által is tervezett 11-es út feletti kapcsolat 
megvalósítását javasolja az egykori „Duna-fasor”, és a 
településközpont között, valamint az arra közel 
merőleges irányú „Limes-fasor” megtartását, zöld 
közösségi területként való használatát tartja indokolnak. 
A zöld szövet részét képezi a tavat körülvevő 40-60m 
széles parksáv is – „Luppa Liget” -, mely megfelelő 
méretű közösségi területet eredményez (folyóméterben 
kb. azonos a Kopaszi gáttal, mely Budapesten az egyik 
legfrekventáltabb rekreációs parkká nőtte ki magát). 
 
Gazdasági területek 
A térség szempontjából meghatározó jelentőségű 
változást hozott az M0 északi hídjának kiépülése, a 11-
es út és így Buda és a budai agglomeráció új 
kapcsolatának létrejövetele a pesti oldallal. A terület 
frekventáltabbá vált, így a Luppa-tó környezetének 
helyzeti potenciálja is megerősödött. A Főváros 
fontosabb bevezető útjainak csomópontokban, mára 
jellemzően kereskedelmi, gazdasági területek települtek 
meg. Jellemző ez Budakalászra is, így a 11-es út mentén 
gazdasági területek kerültek korábban kijelölésre. A 
hatályos TSZT-ben is a METRO áruháztól délre további 
gazdasági terület került kijelölésre, míg a többi területen 
jellemzően intézményi, rekreációs, és sport területek 
lettek javasolva. Jelen javaslat a hatályos szabályozási 
tervben szereplő GKSZ övezeteken kívül a METRO 
áruháztól délre jelöl ki további gazdasági területet, 
annak további bővítése, főként a tó irányába nem 
javasolt. Az övezet meghatározásánál többszintes 
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épületek létrejöttét javasolt támogatni, hogy ne 
tolódhasson el a terület a logisztikai szektor irányába, 
mely a térség karaktere szempontjából nem kívánatos. 
 
 
Sport és rekreációs területek 
A sport és rekreációs funkciók elsősorban a tó 
környezetében kerültek kijelölésre, mivel itt várható a 
legnagyobb igény ezek megtelepülésére. A különleges 
rekreációs területek kerültek a tóhoz legközelebb, mivel 
itt várható a legnagyobb igény az ilyen jellegű 
funkciókra.  A sportterületek a gát Duna felőli oldalán 
kerültek kialakításra, mivel főként szabadtéri 
sporttevékenységekkel lehet számolni, a sportterületek 
alacsony beépítési mértéke pedig igazodik az ártéri erdő 
környezetéhez. Az ártéri erdőt övező területeken 
kialakult pangó-vizes területek, nádasok bemutatására 
szintén alkalom nyílhat a területen. A fedet teret igénylő 
sportok számára a Luppa-szigeti úthoz közeli 
intenzívebb beépítést lehetővé tevő sport, és rekreációs 
övezetekben nyílhat lehetőség. 
A tótól távolabb eső területeken sport és rekreációs 
funkció számára nem célszerű területet biztosítani, 
hiszen azok önmagukban nem képviselnek akkora 
vonzerőt, ami által gazdasági szempontból 
fenntarthatók lennének, emellett hosszú távon sem lehet 
ilyen mértékű rekreációs és sport igénnyel számolni a 
területen, kivéve, ha egy egybefüggő sport és 
szabadidős komplexum kíván helyet találni, beleértve 
akár egy olimpiai helyszín lehetőségét is, mely esetben a 
koncepció mozgatórugója miatt annak teljes átértékelése 
szükséges. 
 
 
Különleges intézményterületek 
A területen építhető szintterület jelentős részét 
különleges intézményi területként javasolt kialakítani, 
egyrészt az előzőekben elmondottak miatt, másrészt az 
intézményi funkció együtt tud működni a rekreációs és 
sportterületekkel, anélkül, hogy zavarnák egymást. 
Fontos megjegyezni emellett, hogy az intézményi 
funkcióban rejlő gazdasági erő minőségi, a XXI. századi 
igényeket kielégítő környezetet teremt maga körül, mely 
a térség vonzerejét tovább növelheti. Az intézményi 
területek főként a Luppa-szigeti úttól délre eső területen 
kerültek kijelölésre, azonban az út északi oldalán is 
továbbvezetésre kerültek, ami mind az egységes 
utcakép, mind pedig a funkciók diverzitása érdekében 
előnyös.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Példa intézményi területre – Graphisoft Park, Budapest 
 
 
 
 
 
 

Z-kp (Park)

Kr (Rekreáció)

Ksp (Sport)
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Zöld és közösségi területek 
A közúti kapcsolatot a tótól minél távolabb indokolt 
tartani, mely a tó körüli tömbök feltárását biztosítja, 
azonban a tónál kialakítandó parksáv – „Luppa Liget” 
életét nem zavarja. A fő útirányok a Luppa-szigeti út, a 
gázvezeték mentén haladó út, a gát nyugati oldalán 
vezetett út, valamint délen a véderdő mentén haladó út 
lehetnek.  
A zöld kapcsolatok szempontjából meghatározó kell, 
hogy legyen a tavat, és a GYNKI telephelyétől nyugatra 
lévő fás ligetet összekötő parksáv, az öböl fő feltárását 
adó keleti parksáv, valamint a már említett „Duna-fasor” 
és „Limes-fasor”. A tavat körülölelő „Luppa Liget” és a 
környező területek közt szintén biztosítani kell a lehető 
legtöbb és legracionálisabb kapcsolatokat gyalogos és 
kerékpáros szempontból. A 11-es és az M0 környezeti 
terhelésének enyhítése érdekében véderdő telepítése 
javasolt azok mentén.  
A kerékpárutak fejlesztése szintén elkerülhetetlen 
feladat a térségben. Az Európai Kerékpárút hálózat 
áthalad a területen (Eurovelo 6, mely kilenc országot 
érint), ezért kiemelten fontos annak összeköttetésének 
kiépítése az M0-on haladó kerékpárúttal. A „Duna-fasor” 
mentén szintén továbbvezetendő a kerékpárút, mely a 
már említett gyalogos-kerékpáros felüljárón át az 
Omszk tóhoz, és a település történeti központjához 
vezet.  
 
Környezetvédelmi szempontok érvényesítése 
Minthogy főként zöldmezős területfejlesztésről van szó, 
előtérbe kell helyezni a környezettudatos város és épület 
tervezési -üzemeltetési elveket, mely elősegítheti egy a 
környezetébe illeszkedő, környezetbarát, fenntartható 
településrész létrejöttét. A területen ezért fontos a minél 
inkább összefüggő zöldhálózat kialakítása, valamint a 
környezetbarát épületek létrejöttének elősegítése a 
szabályozás által.  
 
 
Tervezett területhasználat a számok tükrében 
A terület jelentős részén, 47%-án erdő, zöld, és 
vízterület került meghatározásra, (további 6% 
mezőgazdasági terület).  
A meghatározó beépítésre szánt területek: 
Ki – különleges intézményterület (8%)  
Kr – különleges rekreációs terület (8%) 
Ksp – Különleges sport terület (8%) 
Gksz – Gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület (6%) 
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Magányos fűzfa a gát mellett 
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A szintterületi mutató tekintetében a különleges 
intézményi terület és a Különleges rekreációs terület 
(cca. 30-30% és cca. 10% vegyesen) a domináns, emellett 
a METRO áruháztól délre kijelölt GKSZ övezettel együtt 
29%-ban gazdasági, kereskedelmi funkció telepítésére 
nyílik lehetőség. 
Az északi területen cca. 260.000 m², a déli területen cca. 
210.000 m² szintterülettel számol a terv az 
üdülőterületek nélkül. Összességében tehát cca. 
470.000 m² szintterület (tartalmazza a már meglévő 
beépítést pl. METRO, Hermes, GYNKI) kialakítására van 
lehetőség.  
 
Építménymagasság és beépítési mérték 
A terület tekintetében Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-Testülete által hozott 539/2009. (XII.15.) Kt. 
Határozatot kell figyelembe venni a tervezés folyamán.  
A Luppa-szigeti úttól délre fekvő területre vonatkozóan 
a határozat alapján 7,5; 10; és 10,5 m 
építménymagasság létesíthető. A teljes déli területen 
min. 45% zöldfelület kialakítása kötelező, a beépítési 
mérték tekintetében szintén differenciált a terület, 15-
25 és 35 %-ban határozták meg a maximális beépítési 
mértéket.  
 
 
A határozat az önálló lakásfunkció kialakulását nem 
támogatja a területen.  
 

Területi mérleg a teljes térségre  
 

LUPPA TÓ TÉRSÉGÉNEK TERÜLETI MÉRLEGE

GKSZ
6%

KI
8%

KR
8%

KSP
3%

Z
15%

E
16%

VÍZTERÜLET
16%

MGY
6%

Üh
5%

K / KT / V-G
17%
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KR
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Z

E

VÍZTERÜLET

MGY

Üh

K / KT / V-G 
 

Építhető szintterület megoszlása a teljes térségben 
 

LUPPA TÓ TÉRSÉGÉNEK TERÜLETI MEGOSZLÁSA
ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET ALAPJÁN

GKSZ
24%

KI
40%

KR
29%

Z
1%

Üh
3%

KSP
2%

VÍZTERÜLET
1%

GKSZ

KI

KR

KSP

Z

E

VÍZTERÜLET

MGY

Üh

K / KT / V-G 
 

 
 
 

   
 
Mint látható, a területre a legkülönbözőbb elképzelések születtek az elmúlt két évben.  Funkcionálisan 
jellemzően az gazdasági, intézményi, rekreációs és sportterületek szerepelnek a tervekben, az Önkormányzat 
nem támogatja nagyobb logisztikai, és kereskedelmi egységek létrejöttét, ahogy lakóterület kialakulását sem. 
 
 
A terület, és a teljes térség megfelelő fejlődése érdekében a területre részletes szabályozás elkészítése 
szükséges, mely nem része a jelen tervezési feladatnak. A terveknek tartalmaznia kell beépítési javaslatot és 
javasolt ütemezési tervet is, ami nélkülözhetetlen egy ekkora terület felelősségteljes szabályozásához.  
 

KR/KI 
10% 

KI 
30% 
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Szabályozási célok: 
 
A terület fő szerkezetét meghatározó elemek: 
- 11-es út (és védőtávolsága) 
- M0 nyomvonala (és védőtávolsága) 
- Luppa-szigeti út 
- Védőmű a Dunával közel párhuzamosan 
- Nagynyomású gázvezeték nyomvonala (és védőtávolsága) 
- Gyógynövénykutató Intézet természetvédelmi területe és védősávja 
- Egykori dunai lejáró / mezsgyehatár mentén húzódó kelet-nyugat irányú fasor „Duna-fasor” 
- Észak-déli irányú fasor és útvezetés (egykori limes vonala) „Limes-fasor” 
- Tó körüli parksáv „Luppa Liget” 

Funkcionális használat 
- A területen a rekreációs és sport funkciók kialakítása a tó környezetében javasolt 
- A funkcionális kialakítás szempontjából szerkezetileg a vegyes területhasználat támogatandó 
- A területen a lakó, logisztikai, gyártási, nagykereskedelmi funkció nagy mértékben nem támogatandó 

Beépítési paraméterek 
- A teljes területre vonatkozóan (telkenként) 

o min. 45% zöldfelület biztosítása kötelező 
o Maximális beépítési mérték 35% 
o Maximális szintterület sűrűség KR és KI területeknél 0,6 
o Építménymagasság max. 12,5m 

- A területen a telepítésnél a kompakt, ugyanakkor zölddel átszőtt beépítés kialakulása támogatandó 
- A területen a szétszórt, nagy területigényű beépítés nem támogatandó 
 
Zöld és közösségi területek 
- Meglévő fasorok védelme és pótlása, szükség esetén ifjítása kötelező 
- A szabályozás során védelemre, továbbvezetésre javasolt fák, fasorok: 

o Védmű menti fasorok 
o A 0205/3, 0205/7 hrsz-ú telkek menti fasor 
o 0195/4 hrsz és hosszanti vonalában tovább futó fasor 
o Luppa-szigeti út menti fasor 
o 0194/14 hrsz telek Luppa-szigeti út felöli részén találandó facsoport 

- A tervlapokon jelölt zöld kapcsolatok helyén közpark, vagy közhasználatra átadott parkosított terület 
kialakítása kötelező a megadott méretek szerint (minimális nagysága, minimális szélessége) 

 
Luppa tó közvetlen környezete  
- A Luppa tó körül jelölt területen közpark kialakítása kötelező min 30-60 méter szélességben („Luppa Park”) 
- A tó körüli területen 1:3 rézsűhajlásnál meredekebb partszakaszt kialakítani nem lehet 
- A „Luppa Parkban” biztosítani kell: 

o Sportlehetőséget 
o Pihenőterületet 
o Strandterületet (vízminőség függvényében tovább vizsgálandó) 
o Horgászterületet 
o Vendéglátás számára kijelölt területet 
o Tűzrakóhelyeket, stb. 

- Tóra való ráépülés esetén az épületek padlószintjét a MÁSZ felett kell kialakítani. Úszóépület / állóhajó esetén 
az épületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a beépítési paramétereknél. 
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Gyalogos és kerékpárutak 
- Kerékpárút alakítandó ki az M0 és az EuroVelo 6 kerékpárút között a 4104 hrsz-ú telken 
- Gyalogos és kerékpárút kiépítése kötelező a tavat, és a Luppa szigeti út, valamint a tó és a meglévő Duna 

parti kerékpárút között.  
- A szentendrei Eurovelo 6 kerékpárút továbbvezetése javasolt a védmű koronavonalában 
-  

Gépjármű közlekedés 
- A teljes területen 10.000 m² új szintterület építése esetén közösségi közlekedés bevezetése és üzemeltetése 

szükséges legalább a Luppa-szigeti út – Gát utca és a HÉV között 

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése 
- A Budapesten is már egyes esetekben alkalmazott módszerrel, az épületek 

energetikai tanúsítványban szereplő energiahatékonysági mutatójának minimális 
szintjének meghatározásával elérhető, hogy környezetbarát épületek jöjjenek 
létre a területen. Lehetőség van emellett az önkormányzattal külön 
meghatározott településrendezési szerződésben rögzíteni egyéb, külföldön nagy 
hatékonysággal alkalmazott komplex minőségtanúsító rendszerek (pl. LEED, 
BREEAM) alkalmazására is. (A nagyobb, főként külföldi cégek, - melyek vállalati 
stratégiájában kiemelt helyen szerepel a társadalmi felelőség vállalás - egyre inkább keresik az ilyen 
tanúsítással rendelkező épületeket székhelyüknek.) 

-  
Hullámtérre vonatkozó szabályok 
- A hullámtérben a MÁSZ (104,7 mBf) +min. 0,5m padlószintmagasságal alakítható ki épület.  
- Az épületek közterületi árvíz-biztos megközelítését a kapcsolódó közterületekről biztosítani kell 
- A Luppa-szigeti úttól északra a védmű áthelyezéséig a jelenlegi és a tervezett védőtávolságokat is figyelembe 

kell venni 
-  
-  
 
-  
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Javaslatok a Luppa tó rendezésére 
 
Beavatkozás jellege Célok Eszközök 
Tájba illesztési és 
természetvédelmi 
szempontok megteremtése  

Egyenes partvonalak rendezése, 
kedvezőtlen szegélyhatás 
csökkentése 

- Tereprendezéssel íves partvonal 
kialakítása 
- Kedvezőtlen szegélyhatások enyhítésére 
fa és cserjetelepítés 

 Rendezett rézsűk kialakítása - Minimálisan 1:3 rézsűhajlás kialakítása 
 Felszín megkötése - A tó környezetében füvesítés 
 Növénytelepítés - Vízparti fás növények telepítésével a 

kedvezőtlen területek értékének 
növelése 

- Vízi növények (nád, sás, stb.) telepítése 
víztisztítási hatásuk miatt 

 Parti madarak fészkelőhelyének 
biztosítása 

- Egyes helyeken meredek partszakasz 
megtartása, állékonyságának biztosítása. 
- Nádpadka telepítése 

Horgászati lehetőség 
fejlesztése 

Védett helyek kialakítása - Horgászstégek elhelyezése 
- Náddal való elkülönítés 

 Csónakázás lehetőségének 
megteremtése 

- Csónakok elhelyezésének biztosítása 
- Csónak leeresztő (sója) építése 
- Stégek építése 

 Horgász kiülők építése - Partszakasz tereprendezése 
1:3 – 1:4 lejtésű rézsűk kialakítása 

 Horgászhelyek 
megközelíthetősége 

- Célirányos, megfelelő mértékű feltáró 
utak kiépítése 

Fürdőzési hasznosítás és 
vízisportok 

Lehatárolás - Elkülönített fürdőhelyek kijelölése 
- Fürdésre alkalmatlan vízminőség esetén 
a vízben medencék kialakítása javasolt 
- Egyenes, könnyen átlátható 
partszakaszokon 
- Nádasokkal való lehatárolás 

 Partszakasz kiépítése - Kedvező 1:6 – 1:10 rézsűlejtés 
kialakítása a rekreáció számára 
- Omlásveszély miatt meredek rézsűk 
mellőzése  

 Kiszolgáló létesítmények 
telepítése 

- Higéniai szempontok megteremtése 
(Mosdó, zuhanyzó, WC) 
- Elsősegélynyújtó hely kialakítása 
- Vendéglátóhely területének kijelölése 
- Sportolási lehetőség 

 Vízisportok szabályozása - Jet-ski és motoros sportok tilalma, vagy 
területkijelöléssel szabályozása 
- Vitorlás, csónak, vízibicikli, szörf és 
egyéb, a környezetet nem terhelő 
vízisportok helyének lehatárolása 
- Kölcsönző kiépítése 

Régészeti lelőhely bemutatása Régészeti terület bemutatása - Információs táblák kihelyezése 
- Bemutató tárlat létrehozása 
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Bányarekultivációs tervben szereplő partkialakítás 
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 SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

 

A 11-es út – szentendrei közigazgatási határ -  0232/3 hrsz ártéri erdőterület – 4003 és a 4002/2  hrsz út  - Luppa-
szigeti út – árvízvédelmi gát – 0232/3 hrsz M0 telke által határolt területre vonatkozó különleges rendelkezések 

(1)  A terület – az építési övezetbe és a Z-Kp övezetbe sorolt telkek vagy területek kivételével – a TSZT-ben 
rögzített végleges távlati felhasználásig mezőgazdasági rendeltetésű övezeti besorolású a szabályozási 
tervben rögzítettek szerint. 

(2) A területen engedéllyel vagy jogszerűen engedély nélküli építési tevékenység folytatására – a 
mezőgazdasági övezetekben megengedett tevékenységek kivételével -  
a) csak a terület egészére egybefüggően készített általános városépítészeti, környezetalakítási és beépítési 

koncepció képviselőtestületi elfogadása és  
b) az elfogadott a) pont szerinti koncepció alapján elkészített, részletesen kidolgozott és programszinten 

környezeti vizsgálattal is alátámasztott szabályozási terv alapján, illetve 
c) a b) pont szerinti szabályozási tervben meghatározott ütemezés szerinti belterületbe vonás után 

kerülhet sor. 

(3) A területen kötelezően kell betartani: 
a) a szabályozási vonalat 
b) övezeti határvonalat 
c) az beépítésre nem szánt terület övezeti előírásait 
d) az építési övezetekre vonatkozó előírásokat. 

(4) A területen a terület továbbtagolásakor a szabályozás során kötelezően figyelembe kell venni: 
a) a Luppa-szigeti út két oldalán lévő terület kapcsolatának kialakítását, melyet a szabályozási terv 

kapcsolati zöldsávokkal  jelöl. 
b) az építési övezetek megállapításánál az egyes területi egységekre vonatkozó terület-felhasználásokat 

és azok arányait. 

(5) A TSZT szerint jellemzően beépítésre szánt területfelhasználási kategóriába sorolt területen a szabályozási 
terv 4 területi egységre osztva határozza meg a (2) bekezdés szerinti szabályozás távlati lehetőségét és 
rendjét, az alábbiak szerint: 

a) Luppa-szigeti úttól északra: 
A terület a 0205/3 kivett saját használatú út és a 0194/21 út folytatásaként északra tovább vezető 

tervezett gyűjtőút közötti terület 
B terület a 0205/3 kivett saját használatú út és a 0232/3 hrsz ártéri erdőterület és a 4003 és a 4002/2  

hrsz út  közötti terület 
b) Luppa-szigeti úttól délre: 
C terület A 0205/7 kivett közút és a kutatóintézet 0214/5 hrsz telkétől keletre az árvízvédelmi 

gátig terjedő terület 
D terület A 0205/7 kivett közút és a kutatóintézet 0194/2 hrsz telkétől nyugatra a Metró áruház 

telkéig (4105 hrsz)  illetőleg a 11-es útig terjedő terület 

(6) Az (5) bekezdés szerinti négy területi egységre - egységenkénti értelmezés szerint - a következő 
rendelkezéseket kell betartani a fejlesztésre lehetőséget adó építési övezeti besorolás és megfelelő 
szabályozási mélység kidolgozása során:  
a) A Luppa-szigeti út két oldalán fekvő, távlatban fejlesztésre szánt két terület szabályozási terven jelölt 

kapcsolati zöldsávval való összeköttetése kötelező.  
b) A kapcsolati zöldsávok legkisebb szélességét a szabályozási koncepció tervlapja rögzíti. A zöldsávok 

pontos helyére vonatkozóan irányadók a szabályozási koncepcióban tervlapban foglaltak, de a kezdő és 
végpontok tekintetében a kapcsolat biztosítása folytonos, el nem építhető, parkosított közcélú területet 
jelent, mely 
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ba) Z-Kp közparkként, vagy   
bb) zöldfelület jellegű közterületként vagy 
bc) közhasználatra átadott, le nem keríthető telekrészként 
alakítandó ki. 

c) A kapcsolatot biztosító kapcsolati zöldsáv legkisebb szélessége a közterület és az ahhoz közvetlenül 
csatlakozó, közhasználatra átadott terület együttes legkisebb szélességét jelenti, melynek legalább fele 
közterület legyen. A közhasználatra átadott, megnyitott terület tényét településrendezési szerződésben 
rögzített módon az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.  

d) A kapcsolati zöldsávok legkisebb parkosított felületét (a zöldfelületet és az ahhoz tartozó köztéri, 
illetőleg közhasználatú területek burkolt felületeit is beleértve) a szabályozás koncepció irányadó 
jelleggel rögzíti, melytől a végleges részletes szabályozás kidolgozása során -15%-kal lehet eltérni 
azzal, hogy az elhagyott zöldfelület a másik területegységen pótlásra kerül. 

e) A kapcsolati zöldsávok területébe nem számíthatók be a felszíni parkolók területei és az azokhoz 
vezető útfelületek, kivéve, ha ezen útfelületek koncepcionálisan vegyes használatra kialakított 
gyalogosfelületek is egyben.  

f) Az egyes területi egységeket a szabályozási koncepció tervlapján feltüntetet terület-felhasználás(ok)nak 
megfelelő építési övezetbe kell sorolni, több területfelhasználási kategória feltüntetése esetén a 
meghatározott arányban kell a besorolást teljesíteni. Az építési övezetek meghatározása során a 
tervlapon rögzített területi arányokat be kell tartani. Az arány az építési övezetbe sorolt területek - a 
közterületek levonása után visszamaradó - egymáshoz viszonyított arányára vonatkozik.  

g) A Luppa-szigeti úttól északra a KI területfelhasználásnak megfelelő építési övezet kijelölése csak  a 
kijelölt határvonalig lehetséges.  

(7) Az egyes területi egységeken belül meghatározható építési övezetek létrehozása során az alábbi 
rendelkezéseket kell betartani: 
a) A KI  - különleges intézményterület beépítési paraméterei: 

aa)  Az épületek rendeltetését a KI övezetnek megfelelően kell meghatározni 
ab) A beépítési mérték nem lehet nagyobb 35%-nál. 
ac)  A legkisebb zöldfelületi mutató nem lehet kevesebb 40%-nál. 
ad) A legnagyobb szintterületi mutató (épület-szintterület / telekterület) nem lehet 

nagyobb 1,5-nél. 
ae) Az építménymagasságot a szabályozási terv az elfogadott városépítészeti koncepció 

alapján határozza meg. 
b) A Kr - különleges rekreációs intézményterület beépítési paraméterei:  

ba)  Az épületek rendeltetése a következő lehet: 
- szálláshely szolgáltató épület - a (8)-as bekezdésben foglaltaknak megfelelően -  
- közösségi szórakoztató és kulturális építmény 
- sport- és szabadidős építmény csónakház, 
- egyéb vizi eszközök tárolására alkalmas épület 
- horgásztanya 
- vendéglátó épület 
- egyházi, egészségügyi, szociális épület  
- szálláshely-szolgáltatáshoz tartozó oktatási épület  
- a terület vendégforgalmának ellátásához tartozó kapacitású kereskedelmi, 

szolgáltató épület  
bb) A beépítési mérték nem lehet nagyobb 35%-nál. 
bc)  A legkisebb zöldfelületi mutató nem lehet kevesebb 50%-nál. 
bd) A legnagyobb szintterületi mutató (épület-szintterület / telekterület) nem lehet 

nagyobb 0,8-nál. 
 Az építménymagasságot a szabályozási terv az elfogadott városépítészeti koncepció 

alapján határozza meg. 
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c) A Ksp-1 - különleges sportterület beépítési paraméterei: 
ca)  Az épületek rendeltetése a következő lehet: 

- sportépítmény 
- sportpálya 
- a sportoláshoz szükséges edzőtermet, öltözőt, sportszertárolót, az ügyvitelhez 

szükséges irodát és egyéb a sport jellegének megfelelő egyéb mellékhelyiségeket 
tartalmazó épület 

- a sportlétesítményhez tartozóan, vagy a fő rendeltetésű épületen belüli vendéglátási 
egység, kiskereskedelmi egység 

kivételesen 
- a sportoláshoz tartozóan szálláshely szolgáltatás egységeként sportszálló, 

vendéglakosztály, vendégház a (8)-as bekezdésben a szállásférőhelyekre vonatkozó 
rendelkezések figyelembevételével 

cb) A beépítési mérték nem lehet nagyobb 25%-nál. 
cc)  A legkisebb zöldfelületi mutató nem lehet kevesebb 55%-nál. 
cd) A legnagyobb szintterületi mutató (épület-szintterület / telekterület) nem lehet 

nagyobb 0,6-nál. 
ce) Az építménymagasságot a szabályozási terv az elfogadott városépítészeti koncepció 

alapján határozza meg. 
d) A Ksp-2 – különleges, természetközeli sportterület beépítési paraméterei: 

da)  Az épületek rendeltetése a következő lehet: 
- sportépítmény 
- sportpálya 
- a sportoláshoz szükséges edzőtermet, öltözőt, sportszertárolót, az ügyvitelhez 

szükséges irodát és egyéb a sport jellegének megfelelő egyéb mellékhelyiségeket 
tartalmazó épület 

- a sportlétesítményhez tartozóan, vagy a fő rendeltetésű épületen belüli vendéglátási 
egység 

db) Az épületek rendeltetését a Ksp övezetnek megfelelően kell meghatározni 
dc) A beépítési mérték nem lehet nagyobb 5%-nál. 
dd) A legkisebb zöldfelületi mutató nem lehet kevesebb 60%-nál. 
de) Az építménymagasságot a szabályozási terv az elfogadott városépítészeti koncepció 

alapján határozza meg. 

(8) Ahol a KI, a Kr és a Ksp övezetek területén az építési övezet szálláshely-szolgáltatási rendeltetés számára 
lehetőséget ad, ott a következő rendelkezéseket is be kell tartani.  
a) a területre vonatkozóan szálláshely szolgáltató épületnek számít  

aa)  szálloda 
ab) apartman szálloda 
ac)  gyógyszálloda 
ad) butikhotel 
ae) panzió 
af) üdülő apartman 
ag) több egységet tartalmazó üdülőépület 
ah) bürotel (irodaház és szálloda egyben) 
ai) sportszálló 
aj) vendégház 

b) szálláshely-szolgáltatáshoz tartozóan létesülhet 
ba) konferenciaépület 
bb) oktatási épület 
bc)  sportépítmény 
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bd) iroda 
be)  egyéb a fő rendeltetés működtetését biztosító építmény, illetőleg rendeltetési egység 

c) a Ki építési övezetben szálláshelyként létesíthető még:  
ca) kollégium 
cb egyéb jelentősebb intézményhez tartozó szállás ( nővérszállás, dolgozói szállás stb) 

d) A hosszabb idejű nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásként működő, üdülési célú tartózkodásra is 
alkalmas épületben (üdülő, apartmanház stb), lakás nem létesíthető, és az épület rendeltetése 
szempontjából a huzamos tartózkodás sem jelent életvitelszerű otthonként vagy lakóhelyként való 
használatot. 

(9) A TSZT-nek megfelelő építési övezetbe való besorolásig a szabályozási terven feltüntetett hatályos 
övezetek a következők: 

a) Luppa-szigeti úttól északra: 
A terület a 0205/3 kivett saját használatú út és a 0194/21 út folytatásaként északra tovább 

vezető tervezett gyűjtőút közötti terület  
- a tó körül végig Z-Kp övezet, mely a részletes szabályozás során csak növelhető 
- a Luppaszigeti út és a Z-kp övezet között Msz övezet. 

B terület a 0205/3 kivett saját használatú út és a 0232/3 hrsz ártéri erdőterület valamint a 4003 és a 
4002/2  hrsz út  közötti terület 
- a tó körül Z-Kp övezet, mely a részletes szabályozás során csak növelhető 
- a Luppaszigeti út és a Z-kp övezet között Msz, illetve Mgy övezet 
- az árvízvédelmi gáttól a megfelelő építési övezetbe sorolt ill, Mgy 

b) Luppa-szigeti úttól délre: 
C terület A 0205/7 kivett közút és a kutatóintézet 0214/5 hrsz telkétől keletre az árvízvédelmi 

gátig terjedő terület Msz övezet 
D terület A 0205/7 kivett közút és a kutatóintézet 0194/2 hrsz telkétől nyugatra a Metró 

áruházig illetőleg a 11-es útig terjedő terület  
Msz terület 

 A Luppa-szigeti út déli oldalán a kutatóintézet két telke Ki-2-Lu építési övezetbe 
sorolt. 

(10) Az építési övezetbe még nem sorolt, - a Z-Kp övezet kivételével - építési szempontból szabályozatlan 
területen a távlati területhasznosítás szerinti lehetséges övezeti besorolásokat és azok egy területegységre 
meghatározott arányát a (2) bekezdés b) pontja szerinti szabályozási terv kidolgozása során kötelezően 
figyelembe kell venni.  

(11) A bánya-rekultiváció után pontosítandó a tó peremén meghatározott 50 m-es sáv, melyen belül a vízre 
való rátelepülés cölöpös építési móddal lehetséges. A rátelepüléses vízhasználat összesen nem haladhatja 
meg a lehatárolás 5 %-át. A végleges rátelepülési helyeket, mint építési helyeket a végleges koncepció 
függvényében kell meghatározni.   

 

Luppa-szigeti úttól északra fekvő terület különleges rendelkezései 

(1) A terület – elsősorban a kavicsbányászat következtében kialakult tórendszer egyedi adottságainak és 
védelmének, nagytávlatú fenntartásának érdekében, szigorúan szabályozott területhasználattal és 
egységes kezelést igénylő területek kialakításával megvalósuló – a kirándulóforgalmat, turizmust, a 
sportolást és a szabadidő eltöltését, a hosszabb időtartamú üdülést szolgáló egyedi funkciójú terület. 

(2) A végleges területhasználat és a terület beépítésének tisztázása érdekében a megfelelő mélységben való 
szabályozás hatálybalépése után a szabályozási tervben meghatározott ütemekre vagy egybefüggően 
kezelendő területi egységekre egységesen elkészített elvi engedélyezési tervben kell bemutatni a kötelező 
szabályozási elemek betartásán túlmenően: 



4. sz. függelék 
Szabályozási koncepció – Luppa tó térsége fejlesztési terület 

17 

a) a tervezett telekalakítást, 
b) a magánutak kialakítását, 
c) a kialakuló telkeken az épületek funkcionális rendeltetését, 
d) a telkeken belül az épületek elhelyezési rendjét, a megépítés ütemezésével 
e) az övezeti előírások keretein belül a szabályozási tervet megalapozó koncepcióhoz való illeszkedést, 

vagy önálló, de a szabályozási tervbe illeszthető koncepció bemutatását. 

(3) A kavicsbányató rekultivációjára részletes, a tervezett partvonaltól mért 50 méter szélességű sávra is 
kiterjedő tervet kell készíteni, aminek tartalmaznia kell a tó hidrológiai vizsgálatát és kezelésének 
szabályait, a tó használatának előírásait, a telepítendő növényzetet és a terület fenntartásának előírásait. 

(4) A parti területek felhasználását csak a rekultiváció megvalósítását követően lehet megkezdeni. A 
rekultivációs terv – amennyiben annak készítését megelőzi – lehetőleg tartalmazza a városrendezési 
koncepcióban foglalt közpark kialakításához szükséges rézsűk durva tereprendezési elemeit. 

(5) A területen a bányaművelés befejezéséig a bányaműveléshez kapcsolódó bontható, ideiglenes építmények 
a kijelölt építési helyeken belül elhelyezhetők. 

(6) A tó partja nem zárható el a gyalogos forgalom elől, melyet a szabályozási terv szerinti Z-Kp-Lu közpark 
területen belül kell kialakítani.  

(7) A területen minden közterületet és magánutat - a használati módjuktól függetlenül (gépjárműforgalomra 
tervezett, vegyes használat, gyalogos, kerékpáros) - egységesen kétoldali fasorral kell kialakítani, a 
szabályozás során a közterületek szélességének megállapításánál ezt figyelembe kell venni. 

(8) A területen áthaladó gyűjtőút kialakításánál a nagynyomású gázvezeték védelmét biztosítani kell. 

(9) A területen elhelyezhető építmények anyaghasználatánál a hagyományos építőanyagok alkalmazása  
(vakolat, tégla, kő, fa stb) előírható. 

(10) Az árvízvédelmi töltés szabályozási terven jelölt korrekciója feltétele az általa érintett terület útépítésének 
és az építési övezetnek (Ksp) megfelelő beépítésnek.  

(11) A védmű tényleges helyzetét geodéziai felméréssel kell pontosítani, és az áthelyezett nyomvonal tervét 
ennek viszonylatában kell kidolgozni a vízjogi létesítési engedélyezés során.  






